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Tiivistelmä

Valtakunnallisessa kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa (LVM 
2018) on kirjattu kävelyn ja pyöräliikenteen seurannan 
parantamistavoitetta tukevaksi toimenpiteeksi määrien 
kehittymisen seuranta. Määrien järjestelmällinen seuranta on 
olennainen osa kehityksen arviointia, tavoiteasetantaa ja 
toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia.

Tässä selvityksessä on määritetty aiempien selvitysten ja 
suunnitelmien, kansainvälisen vertailun ja ELY-keskusten 
ajantasaisten näkemysten pohjalta ensimmäisen vaiheen 
tavoitetaso kävelyn ja pyöräliikenteen laskentajärjestelmälle. 
Keskeisenä näkökulmana työssä on ollut laskentaverkon 
tarpeiden määrittely valtion maantieverkolle. 

Tässä työssä alustavasti määritetyssä laskentapisteverkossa on 
77 jatkuvatoimista kohdetta arkiliikkumisen seurantaan ja 46 
otoslaskentapistettä vapaa-ajan ja matkailuliikenteen seurannan 
tarpeisiin. Ensimmäisen vaihteen toteutuksen investoinnit ovat 
noin 0,5 milj. euroa ja järjestelmän vuotuiset käyttö- ja 
ylläpitokustannukset 0,2 milj. euroa. 

Toteutuksesta tai mahdollisesta rahoituskehyksestä ei ole vielä 
tehty päätöksiä. Jatkotoimena suositellaan riittävän rahoitustason 
varmistamista laskentapisteverkon ensimmäisen vaiheen 

tavoitetason toteuttamiselle seuraavan 5–7 vuoden aikana. 
Laskentapisteverkon ensi vaiheen kohteet tulee vielä kertaalleen 
käydä ELYjen kanssa läpi ja yhteensovittaa mahdollisiin kuntien 
tekemiin laskentoihin.

Samanaikaisesti suositellaan käytäväksi keskustelua 
liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n kanssa kävelyn ja 
pyöräliikenteen laskentojen lisäämisestä osaksi nykyistä 
palvelusopimusta. Fintraffic Oy vastaa valtion omistamien väylien 
liikennetietojen keruusta Väyläviraston ja Fintraffic Oy:n välisen 
palvelusopimuksen mukaisesti.
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Esipuhe

Liikennelaskennoilla määritetään kävelyn ja pyöräliikenteen 
kysynnän nykytilaa mm. lähtötietona infran ja ylläpidon 
suunnitteluun. Liikenneverkolla havaittuja määriä voidaan 
liikennetutkimusten ohella hyödyntää kulkutapojen kehityksen 
seurannan mittarina ja kehittämistoimien vaikututtavuuden 
jälkiarvioinneissa. 

Kävelyn ja pyöräliikenteen laskennat palvelevat kulkutapoja 
koskevien tavoitteiden asetantaa, ja ovat keskeinen osa 
systemaattista edistämistyötä. Ne heijastavat samalla 
aktiivisten kulkutapojen institutionaalista asemaa ja arvostusta 
liikennesuunnittelussa.

Kävelyn ja pyöräliikenteen valtakunnallisen tiedonkeruun 
käynnistämisestä on tehty 2000-luvun alusta alkaen useita 
selvityksiä, ohjeita ja toimintasuunnitelmia. Selvityksissä on 
tarkasteltu sekä tie- että katuverkon laskentojen järjestämisen 
periaatteita ja eri toimijoiden laskentatietojen keräämistä 
yhteen. Valtion väyläverkolla on edelleen tunnistettu selkeä 
kävelyn ja pyöräilyn määrien seurannan tarve. 

Eri alueiden kulkutapajakaumasta saadaan tietoa noin viiden 
vuoden välein toistettavalla henkilöliikennetutkimuksella (HLT). 
Kävelyn ja pyöräliikenteen muutosten seuraamiseen tarvitaan 
liikennetutkimusten ohella jatkuvaa käyttäjämäärien seurantaa. 

määriä jatkuvin tai otosperusteisin laskennoin. Tämä työ 
kokoaa keskeiset havainnot ja päätelmät aiemmista 
selvityksistä ja esittää valtakunnallisen seurantajärjestelmän 
ensimmäisen toteutusvaiheen tavoitteellisen sisällön. 

Työtä varten on perustettu ohjausryhmä, jonka työskentelyyn 
ovat osallistuneet:

Reijo Prokkola Väylävirasto
Maija Rekola Väylävirasto
Kalle Ruottinen Väylävirasto
Piritta Keto Varsinais-Suomen ELY-keskus
Soile Purola Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Ohjausryhmä on kokoontunut työn aikana neljä kertaa. Lisäksi 
työn aikana on suunnattu ELY-keskuksille karttakysely sekä 
info- ja keskustelutilaisuus laskentapisteverkosta.

Konsultin projektipäällikkönä on toiminut Tiina Ketolainen 
(Ramboll CM Oy) sekä konsultin asiantuntijana Kari Hillo sekä 
suunnittelijana Ville Pyhäjärvi Ramboll Finland Oy:stä.

Selvitys on tehty touko-syyskuussa 2021.

Helsingissä lokakuussa 2021

Väylävirasto
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Käsitteitä ja termejä
Termi Kuvaus

Jalankulku Liikkuminen jalan, suksilla, rullasuksilla, luistimilla tai vastaavilla välineillä ja potkulaudan, -kelkan, lastenvaunujen, leikkiajoneuvon,
pyörätuolin tai vastaavan laitteen kuljettaminen sekä polkupyörän tai mopon taluttaminen (vrt. kävelijä)

Kävely Liikkuminen jalkaisin (vrt. jalankulkija)

Pyöräliikenne Kulkutapa (vrt. autoliikenne, joukkoliikenne, jalankulku) ja ajoneuvoliikenteen muoto, jolla liikkumistarve täytetään kuljettamalla 
polkupyörää. 

Kesän keskimääräinen 
vuorokausiliikenne

Keskeisen pyöräilykauden (15.5–15.9.) vuorokausiliikennemäärien summa jaettuna ko. ajanjakson päivien lukumäärällä (124)

Talven keskimääräinen 
vuorokausiliikenne

Talvikauden (1.12.–31.3.) liikennemäärien summaa jaettuna ko. kuukausien päivien lukumäärällä (121)

Vuoden keskimääräinen 
vuorokausiliikenne

Koko vuoden vuorokausiliikennemäärien summa jaettuna vuoden päivien lukumäärällä (365)

Huippuvuorokausiliikenne Huippuvuorokausiliikenne vastaa vuoden viidenneksi suurimman vuorokausiliikenteen määrää.

LAM Liikenteen automaattinen mittauspiste, jossa jatkuvasti liikennetietoa tuottava kiinteä laskentalaite. Tiedot kerätään kerran
vuorokaudessa puhelinverkon välityksellä tietokantaan. Laskentapiste tuottaa tiedon ohittavan ajoneuvon ohitusajasta, nopeudesta, 
suunnasta, kaistasta, pituudesta ja ajoneuvoluokasta.

Digiroad Paikkatietoaineisto, johon on koottu koko Suomen tie- ja katuverkon keskilinjageometria tärkeimpine ominaisuustietoineen.

Jatkuva laskenta Automaattinen konelaskentatapa, jossa induktiosilmukka, tutka, infrapunasensori tai kamera havaitsee liikkujia

Otoslaskenta Kertaluonteinen laskenta, joka voidaan tehdä koneellisesti tai käsin.
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1. Lähtökohtia laskentapisteverkon 
määrittelylle

sisällysluetteloon



1.1 Työn tausta

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 
mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi liikenteen päästöjen tulee 
vähentyä – Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kotimaan 
liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä [1] on 
asetettu useita kestävään liikkumiseen vaikuttavia toimenpiteitä, 
joilla kestävien liikkumismuotojen osuutta kasvatetaan. Kävelyn 
ja pyöräliikenteen rooli korostuu  vahvasti myös 
valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa Liikenne 
12:ssa [2]. Kävelyn ja pyöräliikenteen osuuden kasvun 
todentamiseksi ja rahoituksen oikean kohdentumisen 
arvioimiseksi tarvitaan systemaattisesti kerättyä tietoa kävelyn ja 
pyöräliikenteen määristä.

Kävelyn ja pyöräliikenteen merkitys ympäristö- ja 
liikennepolitiikan tavoitteistossa ja keinovalikoimassa on 
tuntuvasti kasvanut. Samalla myös väylien käyttäjämääristä 
saatavan tiedon merkitys on korostunut. 

Monet kunnat keräävät nykyisin kävelyn ja pyöräliikenteen 
määristä mm. yleistä kehityksen seurantaa ja hankesuunnittelua 
silmällä pitäen. Erityisesti suurimmat kaupungit ja 
kaupunkiseudut ovat lisääntyvissä määrin tehneet 
liikennemäärien seurantaa osana erillisiä liikennekatsauksia ja 
-barometreja. Niistä saadaan tärkeää tietoa asukkaiden 
asenteista liikkumista ja sen muutoksia kohtaan ja esimerkiksi 
siitä, miten usein kaupunkilaiset pyöräilevät. 

Osa ELY-keskuksista on satunnaisesti kerännyt maantieverkolta 
kävelyn ja pyöräliikenteen laskentatietoja. Pysyvää seurantaa ei 
valtion väyläverkolla kuitenkaan ole laajasti ollut. Kysynnän, 
verkolla havaittujen liikennemäärien ja tunnistettujen 
kysyntäpotentiaalien ohella asenteiden, tärkeimpien 
pyöräliikenteen kannustimien ja esteiden tunteminen on tärkeää 
taustatietoa suunnittelussa ja päätöksenteossa. 

Valtakunnallisessa kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa [3] 
on kirjattu kävelyn ja pyöräliikenteen seurannan 
parantamistavoitetta tukevaksi toimenpiteeksi määrien 
kehittymisen seuranta. Määrien seurannan systematisointi on 
olennainen osa kehityksen arviointia, tavoiteasetantaa ja 
toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia. 

Tässä työssä on valtakunnallisen linjauksen mukaisesti 
tarkasteltu sekä pyöräliikenteen, että kävelyn laskentoja. Tämä 
työ valmistelee osaltaan em. toimenpiteen jalkauttamista niin, 
että valtakunnallinen kävelyn ja pyöräliikenteen laskentatietojen 
keruu ja sitä tukeva laskentajärjestelmä voidaan panna 
täytäntöön.
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1.2 Työn sisältö

Tässä työssä on määritetty aiempien selvitysten ja 
suunnitelmien, kansainvälisen vertailun ja ELY-keskusten 
ajantasaisten näkemysten pohjalta suositus tavoitteellisesta 
valtakunnallisesta kävelyn ja pyöräliikenteen 
laskentajärjestelmästä. Se kuvaa ELY-keskuksittain ensimmäisen 
vaiheen tavoitteellisen laskentapisteverkon, jossa on määritetty 
kävelyn ja/tai pyöräliikenteen määrien seurantatarpeet 
liikkumisympäristöittäin.

Osana tehtävää on määritetty sisältö palvelukuvaukselle, jolla 
Väylävirasto voisi hankkia laskentajärjestelmän 
kokonaispalveluna.

Työ on koostunut seuraavista osatehtävistä: 

• Kirjallisuusselvitys, jossa on koottu aiemmista 
selvityksistä laskentajärjestelmän perusteet ja tehty kevyt 
vertailu eurooppalaisiin valtakunnallisiin laskentajärjestelmiin

• Karttakysely, jolla on selvitetty ELY-keskusten toiveet 
laskentapisteiden määrälle, laadulle ja laskentapaikkojen 
sijainneille, joiden perusteella on hahmoteltu ensimmäisen 
toteutusvaiheen laajuutta vastaava suunnitelma 
valtakunnallisesta laskentapisteverkosta. Lisäksi on arvioitu 
suunnitelman kustannusvaikutuksia ja mahdollista 
vaiheistusta.

• Seurantajärjestelmän palvelukuvaus, jolla määritetään 
laskentojen palvelutaso ja laskentojen hoitamisen malli.
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2. Kirjallisuuskatsaus 

sisällysluetteloon



2.1 Kotimaisia selvityksiä

Työn alkuvaiheessa koostettiin aihepiiristä kotimaan 
tilannekuva käymällä läpi aiemmat kävelyn ja pyöräliikenteen 
laskentoja käsitelleet selvitykset ja opinnäytetyöt, joita on tehty 
vuosina 2003–2020. 

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli muodostaa pääperiaatteet 
valtion maanteiden yhteyteen toteutettavalle 
laskentajärjestelmälle. Kävelyn ja pyöräliikenteen seurantaa 
käsitelleissä selvityksissä on tarkasteltu yleisesti eri 
käyttötarkoituksiin tarvittavia tietolajeja, liikennelaskentojen 
tarvetta, kävelyn ja pyöräliikenteen aikavaihtelua, 
otoslaskentojen laajentaminen toteutustapaa. 

Myös laskentatiedot kokoavan tietopalvelun yleispiirteinen 
kuvaus on tehty, ja sille on määritelty toiminnalliset 
vaatimukset. Selvityksissä on arvioitu lisäksi eri 
laskentamenetelmien ominaisuuksia ja laskentatarkkuutta niin 
kävelyn kuin pyöräliikenteen määrien arvioimiseksi 
luotettavasti.

Kirjallisuuskatsauksen keskeiseksi anniksi todettiin aiemmin 
määritetyt tunnusluvut, tiedonkeruumenetelmät ja laskentojen 
tietopalvelun periaate. Ne ovat edelleen tarkoituksenmukaisia 
tämän työn tarpeisiin. 

Laskentamenetelminä suositaan konelaskentojen lisäksi 
edelleen käsinlaskentaa. Eri menetelmiä on vertailua, ja 
arvioinnin tulokset ovat edelleen jokseenkin päteviä. 
Laskentatiedon tietopalvelun pilotoinnista on myös saatu hyviä 
kokemuksia.
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2.2 Tiivistelmät kirjallisuuskatsauksesta

Liikenne- ja viestintäministeriö: Kevyen liikenteen 
laskentojen kehittäminen, esiselvitys, 2003 [4]

Esiselvityksen tavoitteena oli selvittää eri tahojen kävelyn ja 
pyöräliikenteen tietotarpeet ja määrittää toimintatavat, joilla 
saadaan vertailukelpoista tietoa kävelyn ja pyöräliikenteen 
määristä ja tunnusluvuista tyydyttämään havaitut tietotarpeet. 
Työn osatavoitteena oli luoda yhtenäinen menettely kävelyn ja 
pyöräliikenteen mittaamiseksi ja arvioida, miten määriä tulisi 
alueellisesti arvioida sekä miten paljon ja millä tavalla 
poikkileikkauslaskennoista saadaan lisäarvoa.

Selvityksen tuloksena todettiin, että kävelyn ja pyöräliikenteen 
tietotarpeet voidaan jakaa valtakunnallisiin, seutu- ja 
kaupunkikohtaisiin sekä hanketason tietoihin. Tärkeäksi koettiin 
jako jalankulkuun ja pyöräilyyn käyttäjämäärien tarkastelussa. 

Muita esille nostettuja tietotarpeita olivat:

• määriin ja kulkutapaosuuksiin liittyvät tietotarpeet

• matkoihin liittyvät tietotarpeet

• vaihtelutekijöihin liittyvät tietotarpeet

• verkkoon ja väyliin liittyvät tietotarpeet

• käyttäjämääriin ja matkatuotoksiin liittyvät tietotarpeet

• muut, esim. onnettomuuksien seuranta

Jatkotoimenpiteiksi raportissa esitettiin mm. laskentojen ja 
laskentatietojärjestelmän kehittäminen ja 
polkupyörälaskentojen laajennuskertoimien määrittely.

Liikenne- ja viestintäministeriö: Kevyen liikenteen 
määrien laskentajärjestelmän kehittäminen, 
esiselvitys, 2005 [5]

Esiselvityksen tavoitteena oli luoda menetelmä, jolla 
otoslaskennat pystytään laajentamaan sovittavaksi 
tunnusluvuksi yhdenmukaisella tavalla. 

Työssä määriteltiin kevyen liikenteen (polkupyöräilijöiden) 
määrää kuvaavat tunnusluvut, tiedon laatuvaatimukset ja 
tunnuslukujen tuottamista tukevat mallit ja ohjeet. Työssä 
päädyttiin neljän polkupyöräliikenteen määrää kuvaavan 
tunnusluvun käyttöön:

• kesän keskimääräinen vuorokausiliikenne (KKVLpp)

• talven keskimääräinen vuorokausiliikenne (TKVLpp)

• koko vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne 
(KVLpp)

• huippuvuorokausiliikenne (PPQ)
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Laskentapisteille määriteltiin neljä vaihteluluokkaa: 
työmatkaliikenne, asiointiliikenne, työmatka-/ asiointiliikenne ja 
ulkoiluliikenne. Laskentamenetelmiksi määriteltiin 
käsinlaskennat, koneelliset laskennat ja jatkuvat laskennat. 

Työssä määriteltiin valtakunnallisesti mahdollisimman 
yhtenevät kesä- ja talvikaudet pyöräilylle, sillä sääolot 
vaihtelevat paljonkin (kesäkausi 15.5–15.9, talvikausi 1.12–
31.3)

Jatkotoimenpiteenä raportissa esitetään, että eri tahojen 
tuottamat laskentatiedot tulee kerätä yhteen valtakunnalliseen 
tietokantaan tiedon laajempaa jatkohyödyntämistä varten.

Liikennevirasto: Pyöräilyn ja kävelyn laskennat -
ohjeita käytännön työhön, 2011 [6]

Työn tavoitteena oli kävelyn ja pyöräilyn laskentaohjeistuksen 
kehittäminen Suomeen. Lisäksi selvityksessä ohjeistetaan 
erikseen polkupyörien ja jalankulkijoiden laskentoja, 
laskentapisteiden sijaintia, tulosten laajennusta ja tiedon 
tallennusmuotoa. 

Raportissa todetaan, että yhtenäistä kaikille sopivaa ohjetta 
laskentapaikkojen ja laajennustietojen suhteen on haastava 
muodostaa. Kunkin laskijatahon tulisikin määrittää, mitä tietoja 
laskennoilla erityisesti halutaan saada.

Raportissa määritellään suositeltavia laskentapisteiden 
sijainteja, joita ovat mm.:

• keskustat

• keskeiset korttelit

• puistojen ympäristöt

• tulevat ja valmiit projektikohteet

• monen eri kulkumuodon väylät

• aiemmat pisteet

• onnettomuusherkät alueet

• aktiiviset pyörä- ja kävelyalueet

• koulut
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Raportissa korostetaan, että tärkeää tehdä laskennat samoissa 
paikoissa joka vuosi. Laskentoihin tulisi saada rutiini –
laskentoja tulisi tehdä jokaisessa kunnassa, jotta muodostuu 
valtakunnallisesti kattava pisteverkko. Raportissa esitetään 
kansallista sähköistä tietopankkia liikennemäärien datasta.

Jatkokehityksenä raportissa esitetään jalankulkijoille 
kehitettäväksi niin päivä-, viikko-, vuodenaika- kuin 
sääkertoimiakin. Myös pyöräilyn alueelliset ja paikalliset 
laajennuskertoimet on kirjattu jatkokehityskohteeksi.

Karoluoto, Kimmo: Kävelyn ja pyöräilyn 
liikennelaskenta - laitteet ja menetelmät, 2011 [7]

Opinnäytetyössä testattiin kävelijöiden ja pyöräilijöiden  
liikennelaskennoissa käytettäviä koneellisia laskentatekniikoita 
ja vertailtiin niiden laskentatarkkuuksia ja ominaisuuksia 
keskenään. Testilaskennat tehtiin Oulun seudulla tammikuussa 
2011 viidellä eri laskentapisteellä. Lisäksi maaliskuussa yhdellä 
laskentapisteellä suoritettiin koneellinen lisälaskenta. 

Testausvaiheessa jokaisella laskentapisteellä käytettiin kolmea 
eri laskentalaitetta ja käsinlaskentaa, jonka tuloksiin 
koneellisten laskentojen tarkkuuksia verrattiin. Laskennoissa 
käytettiin silmukkalaskinta, integroitua silmukka- ja 

infrapunalaskinta, kahta erilaista mikroaaltolaskinta ja 
kameralaskinta.

Testattujen laskentamenetelmien välillä esiintyi eroja niin 
tarkkuudessa kuin yleisissä ominaisuuksissa. Osa menetelmistä 
soveltuu talvella tehtäviin laskentoihin nykyisellä 
kokoonpanolla, mutta osa vaatii selkeästi vielä tuotekehitystä. 
Otos-kamerajärjestelmää lukuun ottamatta kaikilla laitteilla 
esiintyi ongelmia rinnakkain tai ryppäinä liikkuvien 
väylänkäyttäjien havaitsemisessa. Tuloksista nähdään, että 
pääsääntöisesti polkupyörien havainnointi laitteilla oli 
tarkempaa. Vertailutaulukko on raportin liitteessä 2 (sivu 61)

Metsäpuro, Pasi: Kävelyn ja pyöräilyn seurannalla kohti 
tavoitteita, 2011 [8]

Artikkelissa esitellään kävelyn ja pyöräilyn laskentatavat, 
laskentalaitteet (taulukko 1, s. 14), suositeltava laskentamalli 
[kunnille] ja laskentatiedon käyttökohteet. 
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Taulukko 1. Eri laskentamenetelmien vertailua (Metsäpuro 2011).
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki: 
Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun 
seudulla, 2012 [9]

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda suositus ympärivuotisesti 
toimivasta kävelyn ja pyöräliikenteen laskentajärjestelmästä 
Oulun alueelle. Projektissa testattiin markkinoille tullutta uutta 
laskentalaitetta, joka pystyy luokittelemaan jalankulkijat ja 
polkupyöräilijät.

Raportissa todetaan, että laskentajärjestelmä sisältää:

• jatkuvatoimisia laskentapisteitä muun muassa tiedon 
laajentamiseen käytettävien mallien kehittämistä varten

• otoslaskentapisteitä esimerkiksi koko verkon liikennemäärän 
selvittämistä varten

• tiedonkäsittelyjärjestelmän, joka on yleensä tietokanta

• hyödyntämismenetelmät.

Raportissa on esitetty laskentapisteiden paikat sekä Oulun 
kaupungin katuverkolle, että ELY-keskuksen hallinnoimalle 
tieverkolle.

Kuva 1. Kevyen liikenteen laskentajärjestelmän kehittämisen vaiheet [9].
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Liikennevirasto: Pyöräilyn ja kävelyn laskennat, 
suunnitelma valtakunnallisesta tietojen keruusta, 2014 
[10]

Työn tavoitteena oli laatia toimintamalli, joka käsittää kävelyn ja 
pyöräilyn laskentojen seudullisen suunnittelun, laskentojen 
toteuttamisen sekä tietopalveluiden järjestämisen. 
Valtakunnallisen tietojen keruun esitetään käynnistyvän 
seudullisilla laskentasuunnitelmilla, joka keskittyy 
kaupunkiseutujen liikennejärjestelmien kannalta olennaisimmille 
väylille. 

Laskentojen esitetään perustuvan pääsääntöisesti koneellisiin 
otoslaskentoihin, joskin jokaiselle seudulle suositellaan 
perustettavan vähintään kaksi jatkuvaa laskinta perustutkimusta 
(mm. kausivaihtelun selvittäminen) varten.

Selvityksessä laadittiin kolme toteutusvaihtoehtoa 
valtakunnallisen tietojen keruun käynnistämiseksi, sekä arvioitiin 
kunkin toteutusvaihtoehdon kustannuksia. 

Raportissa esitetään parhaaksi toteutusvaihtoehdoksi mallia, 
jossa Liikennevirasto kilpailuttaa valtion väylien laskennat 
palveluna ja laskentatietojen tallennukseen, prosessointiin ja 
jakamiseen tarkoitetun keskitetyn tietopalvelukokonaisuuden. 
Kuntien vastuulla on katuverkon laskentatietojen hankinta ja 
tiedon tuominen tietopalveluun.

Kujanpää, Risto: Seuranta osana kokonaisvaltaista 
pyöräilyn edistämistä Helsingissä, 2014 [11]

Diplomityön tavoitteena oli laatia Helsingin kaupungille pyöräilyn 
seurantasuunnitelma. Aiemmin oli huomattu, että seurannalle on 
syntynyt tarvetta pyöräilyn edistämisen myötä. Osana 
seurantasuunnitelmaa ovat pyöräilyn laskennat. Työssä 
tunnistettiin pyöräilyn määrän seurannan lisäksi muita 
seurantatarpeita. Pyöräilyn määrän seurannassa keskitytään 
Helsingissä erityisesti pyöräilijämääriin Helsingin niemen rajalla.

Työssä tunnistettiin kolme pääasiallista seurantatiedon 
käyttäjäryhmää:

• Kaupunkilaiset

• Päättäjät

• Asiantuntijat

Työn tavoitteena oli edelleen seurantatiedon hankintatapojen, 
käyttötarpeiden sekä julkaisemisen muotojen määrittely. 
Diplomityössä todettiin, että pyöräilyn laskennat tulee 
[Helsingissä] suorittaa siinä laajuudessa, että pyöräilyn 
laskentatieto on uskottavasti vertailtavissa ja esiteltävissä 
samassa yhteydessä muiden kulkumuotojen laskentatietojen 
kanssa.
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Liikennevirasto: Kävelijöiden ja pyöräilijöiden 
laskentatiedon tietopalvelun pilotointi, kokemuksia ja 
suosituksia jatkokehittämisestä, 2015 [12]

Raportissa on esitetty Liikenneviraston ja Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen Oulun seudulla toteutetun pilottiprojektin 
tulokset. Työssä pilotoitiin kävelijöiden ja pyöräilijöiden 
laskentatiedon tietopalvelun käyttöä yhdellä kaupunkiseudulla.

Työssä toteutettiin:

• tiedon lukeminen sisään

• mittauspisteiden ja laitteiden hallinta

• laatutunnusluvut

• raakadatan tarkastelut

• datan korjaaminen

• datan hyväksyntä tai hylkääminen

• hyväksytyn laskentatiedon raportointi

Tietopalvelun toteutus arvioitiin valtakunnallisen kehittämisen 
näkökulmasta. Tulosten perusteella tietopalvelun tekninen 
toteutus ei ole suurikaan haaste. 

Jotta tietopalvelusta ja sen tarjoamasta tiedosta tulisi 
käytettyä, laitteiden toimivuuden seurantaan ja korjaukseen, 
datan korjaamiseen ja hyväksyntään sekä raportointiosion 
määrittelyyn tulee käyttää erityisesti aikaa. Raportissa 
todetaan, että ”jos valtakunnallista yhteistä tietopalvelun ei 
perusteta, eri alueilla päädytään omiin ratkaisuihin ja tiedosta 
ei tule vertailukelpoista”.

Raportissa suositellaan tietopalvelun vaiheittaista toteutusta.
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Keränen, Marianne: Rovaniemen 
jalankulku- ja pyöräliikenteen 
tiedonkeruujärjestelmä, 2017 [13]

Diplomityössä luotiin toimintasuunnitelma 
jalankulku- ja pyöräliikenteen 
tiedonkeruujärjestelmän kehittämiseksi 
Rovaniemen kaupungissa. Työssä vertailtiin eri 
laskentamenetelmiä ja laskettiin kustannusarvio 
tiedonkeruujärjestelmälle ja esitettiin 
vaihtoehtoisia toteutuspolkuja 
tiedonkeruujärjestelmälle.

Työssä todetaan, että perinteisten 
konelaskentojen ja käsin laskentojen rinnalla 
voisi toimia GPS- ja lähiverkkopaikannukseen 
perustuvat menetelmät, jotka tekniikan 
kehittyessä mahdollistavat uudenlaista 
tiedonkeruuta. Yhtenä tiedonkeruun keinona 
voisivat olla erilaiset mobiilisovellukset, mutta 
Keränen totesi, että laajoja kokemuksia 
sovellusten keräämän datan hyödyntämisestä ei 
vielä ole.

Kuva 2. Jalankulku- ja pyöräliikenteelle esitetty tunnuslukujoukko (Keränen 2017)
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LIKES (toim. Marianne Turunen): Pyöräilyn olosuhteet 
Suomen kunnissa 2018, 2019 [14]

Kyselytutkimuksena toteutetun selvityksen tavoitteena oli 
kartoittaa pyöräilyn olosuhteiden nykytilaa. Tutkimukseen 
vastanneista kunnista 21% ilmoitti kyselyssä seuraavansa 
pyöräliikenteen määrää. Pyöräliikenteen seuranta yleistyi 
kuntakoon kasvaessa ja ero kasvoi suureksi varsinkin pienten ja 
keskisuurten kaupunkien välillä. 

Suurissa kaupungeissa laskennat toteutettiin kyselyn mukaan 
pistelaskentoina koneellisesti. 5/6 suurinta kaupunkia toteutti 
pistelaskentoja myös käsin. 

Koneellisten laskureiden määriksi kaupungit ilmoittivat:

• Helsinki 20

• Turku 10

• Tampere 12 (+ 28 liikennevaloliittymää silmukoilla)

• Vantaa 14

• Oulu 11

Verrattuna vuoteen 2010 säännölliset pistelaskennat käsin olivat 
vähentyneet kaikissa kuntakokoluokissa, paitsi pienissä 
kaupungeissa, joiden joukossa ”jokin muu tapa” oli vähentynyt 
selvästi ja pistelaskennat käsin yleistyneet huomattavasti. 
Konelaskenta oli yleistynyt kaikissa kokoluokissa. 

Vielä 2010 laajempia liikennetutkimuksia raportoitiin verrattain 
yleisesti pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa, mutta nyt niitä 
ei raportoitu näissä kuntakokoluokissa laisinkaan. Suurissa 
kunnissa laajat liikennetutkimukset olivat yleistyneet. 
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Keto, Piritta: Kävelyn ja pyöräilyn liikennelaskennat 
ELY-keskuksissa, 2020 [15]

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kävelyn ja pyöräilyn 
liikennelaskentojen nykytilanne ELY-keskuksissa ja Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen toimialueen muutamissa 
kaupungeissa. Tuloksena todettiin, että kävelyn ja pyöräilyn 
laskentoja tehdään hyvin eri tasoilla eri ELY-keskuksissa.

Laskentoja oli tehty sekä käsinlaskentoina että 
konelaskentoina. Käsinlaskentoja oli toteutettu neljässä ELY-
keskuksessa, ja erityyppisiä kojeita oli käytetty samoin neljässä 
ELY-keskuksessa. Kahdessa ELY-keskuksessa oli käytetty sekä 
käsinlaskentaa että konelaskentaa. Käytettyjä laskentakojeita 
olivat ainakin silmukkalaskimet, mikroaaltolaskenta ja 
videointi. Työssä todettiin, että suurin osa ELY-keskusten 
laskennoista oli tehty pääpyöräilyreittien varrelta.

Laskentojen kehittämistarpeina nähtiin:

• laskentapisteiden lisääminen,

• laskentojen koneellistaminen,

• kaikkien jalankulku- ja pyöräilyväylän käyttäjien 
laskeminen pelkkien pyöräilijöiden laskemisen lisäksi 
ja

• kiinteiden laskentapisteiden perustaminen.

Opinnäytetyön jatkotoimenpiteiksi ehdotettiin pyöräilymäärien 
KVL-tiedon tuottamista Väyläviraston tierekisteriin (jatkossa 
TieVelhoon), noin 100 pysyvää laskentapistettä kattavan 
verkon määrittämistä ELY-keskusten ja kuntien kanssa sekä 
verkon perustamista valtion tieverkolle ja noin 400 
otoslaskentapisteen määrittämistä ELY-keskusten ja kuntien 
kanssa.
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2.3 Kirjallisuusselvityksen yhteenveto

Kävelyn ja pyöräliikenteen 
määrien valtakunnallista 
seurantaa ja laskentamalleja 
on suunniteltu ja ohjeistettu 
verrattain paljon. Aiemmista 
selvityksistä kuitenkin 
ainoastaan Piritta Kedon 
opinnäytetyö [15] vuonna 
2020 on keskittynyt kävelyn 
ja pyöräilyn laskentojen 
tarkasteluun valtion 
väyläverkon näkökulmasta –
muissa selvityksissä mukana 
on vahvasti ollut myös 
kuntien katuverkolla tehtävät 
laskennat.

Aiemmissa selvityksissä 
esitetty asiasisältö ei sinänsä 
ole olennaisesti muuttunut. 
Edistystä on lähinnä 
tapahtunut 

laskentamenetelmien ja 
tietolähteiden kehittymisessä. 
Hahmontunnistukseen ja 
paikannukseen perustuvat 
datalähteet ovat kehittyneet 
ja monipuolistuneet 
huomattavasti. 

Vuonna 2005 [5] määritetyt 
keskeiset kävelyn ja 
pyöräliikenteen määrien 
seurannan ydintunnusluvut 
ovat edelleen relevantteja:

• Kesän keskimääräinen 
vuorokausiliikenne

• Talven keskimääräinen 
vuorokausiliikenne

• Vuoden keskimääräinen 
vuorokausiliikenne

• Huippuvuorokausiliikenne
Kuva 3. Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltuja raportteja.
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2.4 Katsaus kansainvälisiin käytäntöihin

Työssä tehtiin vertailua muuhun Pohjois- ja Keski-Eurooppaan 
selvittämällä laskentojen toteutustapaa ja seurannan tilannetta. 
Tarkasteltuja maita olivat Ruotsi, Norja ja Hollanti. Kartoitus 
tehtiin hyödyntämällä Rambollin kansainvälistä liikennealan 
verkostoa.

Hollanti

Hollannissa on kehitetty pyöräliikenteen laskennoille 
yhtenäinen dataformaatti, jolla katetaan liikenne sekä kuntien 
että valtion verkolla. Eri tahojen palveluun toimittamat 
tiedostot ovat vertailukelpoisia määritelmien, yksiselitteisten 
laskentatapojen, laatuvaatimusten, luokittelun tai jaksotuksen 
suhteen.

Dataa voidaan jakaa tietoa tuottavien tahojen kesken ja 
laskentatiedot tallennetaan liikenteen kansalliseen 
datavarastoon. [18]

Ruotsi

Trafikanalys [16] on tehnyt vuonna 2018 selvityksen, jossa 
suositellaan yhteisen pyöräliikenteen mittausmenetelmän 
käyttöönottoa ja kaikille toimijoille (valtio, kunnat, yritykset) 
yhteisen laskentatulostietokannan perustamista. Raportissa 
suositellaan kansallisen tavoitteen asettamista pyöräilyn 
edistämiseen ennen laskentojen aloittamista, jotta tavoitteen 
toteutumista voidaan seurata.

Työssä todetaan, että paikalliset olosuhteet vaihtelevat niin 
paljon, että on vaikea määrittää kaikkialle sopivaa 
tiedonkeruumallia. Työssä on esitetty menetelmä joka 
varmistaa tulosten vertailukelpoisuuden. Laskentamenetelmiksi 
ehdotetaan käsinlaskentoja, mobiiliverkkoon ja paikannukseen 
perustuvia mittauksia, kiinteitä mittauspisteitä ja näiden 
yhdistelmiä.

Norja

Norjan tieviranomainen kerää ja jakaa tietoa pyöräliikenteen 
määristä maantieverkolla. Norjassa on yli 200 pyöräliikenteen 
laskentapistettä koko maan laajuisesti. Suurin osa pisteistä on 
jatkuvatoimisia ja sijaitsee valtion tieverkolla.

Laskentatieto siirretään reaaliaikaisena 
liikennetietojärjestelmään, jossa data tarkistetaan ja 
aggregoidaan. Aggregoitu data on saatavilla portaalin kautta 
noin 2-3 tunnin kuluessa.

Käytössä on API sekä verkkosivu (kuva s. 23) tiedon 
jakamiseen [17].
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Pyöräliikenteen
laskentapisteverkko
Norjassa

Norjassa on koko maan kattava
pyöräliikenteen laskentapisteverkko. Kuvassa
on esitetty Norjan maantieverkolla olevat
laskentapisteet, joita täydentävät kuntien
katuverkolla sijaitsevat pisteet.

(Kuva 4. Pyöräliikenteen laskentapisteverkko
Norjassa [17])
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3. Kysely ELY-keskuksille

sisällysluetteloon



3.1 Kyselyn tarkoitus ja kuvaus

ELY-keskuksille (L-vastuualue) suunnattiin kesäkuussa 2021 
karttakysely, jolla pyrittiin selvittämään ELY-keskusten 
näkemyksiä kävelyn ja pyöräliikenteen määrien seurannan 
tarpeista ja sisällöstä. ELY-keskuksia pyydettiin merkitsemään 
karttapohjalle haluamansa määrä kävelyn ja/tai pyöräliikenteen 
laskentapisteitä (vähintään 3 kpl/ELY L-alue). Karttapohjalla 
esitettiin tausta-aineistona Digiroad-aineistosta irrotetut valtion 
hallinnoimat jalankulun ja pyöräliikenteen väylät sekä 
liikenteen automaattiset mittauspisteet (LAM). 

Kyselyn tavoitteena oli selvittää tarvittavien laskentapisteiden 
määrän taso. Lopullinen laskentapisteiden sijoittuminen 
tarkentuu laskentapisteverkon toteutusvaiheessa, jolloin on 
tarve käydä vielä keskustelua kuntien kanssa toteutettavista 
laskentapisteistä. 

Kartalle merkittävät laskentapisteet oli luokiteltu jatkuvan 
laskennan suhteen ensi- ja toissijaisiin pisteisiin. 
Otoslaskentapisteet jaoteltiin niin ikään tarpeellisiin ja 
harkittaviin kohteisiin. Myös pisteiden valintaperustelut 
pyydettiin kirjaamaan ylös. Kyselyn yhteydessä kartoitettiin 
täydentäviä näkemyksiä ehdotetuista tunnusluvuista.

Vastausaikaa kyselyyn oli noin kaksi viikkoa, ja vastaukset 
saatiin kaikista ELY-keskuksista. 

Vastausaineistosta analysoitiin pistetyypeittäin niiden sijaintia 
yhdyskuntarakenteessa, erilaissa liikkumisympäristöissä ja 
pyöräliikenteen verkkohierarkiassa. Lisäksi tarkasteltiin 
tarkemmin pisteiden perusteluiksi kirjattuja näkökohtia siitä, 
millaisia liikkumistarpeita, matka- ja käyttäjäryhmiä ja muita 
perusteluja laskentapisteiden toteutuksella tavoitellaan. 
Pisteisiin on liitetty paikkatietona koordinaatit ja tieosoite.

Kyselyn tulokset muodostavat ensimmäisen tilannekuvan 
laskentatarpeista maanteiden varsilla ELY-keskuksittain. ELYjen
vastausjakaumat ovat hieman erilaisia, mistä syystä 
tavoitetilanteen muodostaminen vaatii ainakin yhden iteraation. 
Toteutusvaiheessa lähtökohtana olevaa verkkoa tulee vielä 
arvioida ja pisteiden tarkoituksenmukaista sijaintia suunnitella 
muun muassa suhteessa kuntien tekemiin laskentoihin. 

Kyselyn keskeiset tulokset ja havainnot on koottu seuraaville 
sivuille. Laajempi analyysi vastausaineistosta ja ELY-
keskuksittain tehdyt merkinnät on esitetty raportin liitteessä 1.
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3.2 Yhteenveto ELY-kyselyn laskentapisteistä

ELY-keskukset merkitsivät kartalle yhteensä 200 ehdotusta 
laskentapisteiksi. Laskentapisteistä 73 % sijaitsee taajamissa. 
Vertailuksi todettakoon, että taajamissa asuu 86 % väestöstä. 
Taajamiin ehdotetut pisteet palvelevat perustelujen mukaan 
ensisijaisesti kunnan sisäisen liikkumisen seurantatarpeita ja 
jonkin verran kuntien välisiä liikkumistarpeita. Matkaryhmistä 
mainitaan erityisesti työ-, koulu- ja asiointimatkat.

Ensisijaisia laskentapisteitä merkittiin 77 kpl. Näissä 55 
pisteessä katsottiin tarpeelliseksi laskea jatkuvatoimisesti sekä 
pyöräliikenteen että kävelyn määriä, ja 22 pisteessä vain 
pyöräliikennettä. Noin puolessa merkityistä pisteistä on 
nykyisin saatavilla tietoa autoliikenteen määristä. Kävelyn ja 
pyöräliikenteen laskentatietoja kerätään nykyisin vain 8 
pisteessä (7 %), joissa kaikissa seurataan molempia 
kulkutapoja.

Lisäksi ELY-keskukset merkitsivät 46 tarpeelliseksi koettua 
otoslaskentapistettä lähinnä pyöräliikenteen seurantatarpeisiin. 
Kävelyn ja pyöräliikenteen aiempia laskentatietoja ei näissä 
pisteissä ole. 

Kuva 5. Laskentapisteiden tyyppien jakauma.
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Yhteenveto
ELY-keskukset merkitsivät kartalle 
yhteensä 200 laskentapistettä. 

• Ensisijaisia laskentapisteitä 
merkittiin 77 kpl, joista 55 
pisteessä on tarpeen laskea 
jatkuvatoimisesti sekä pyöräliikennettä 
että jalankulkua ja 22 pisteessä 
ainoastaan pyöräliikennettä.

• Lisäksi ELY-keskukset 
merkitsivät 46 tarpeelliseksi 
koettua otoslaskentapistettä 
lähinnä pyöräliikenteen 
seurantatarpeisiin. Kuva 6. Ehdotetut laskentapisteet ELY-keskuksittain.
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3.3 Laskentapisteet erilaisissa ympäristöissä

Ensisijaiset jatkuvatoimisiksi kaavaillut laskentapisteet 
sijoittuvat niiltä osin kuin on ilmoitettu, pääsääntöisesti 
pyöräliikenteen pääreiteille. Näillä yleisin väylätyyppi on 
yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Toissijaiset pisteet 
sijoittuvat niin ikään pääosin pyöräliikenteen laatukäytäville ja 
pääreiteille, joilla yleisin väylätyyppi on myös yhdistetty 
pyörätie ja jalkakäytävä.

Otoslaskentapisteet sen sijaan sijoittuvat pääosin alemmille 
verkon osille (alue- ja paikallisreitit), joissa yleisin väylätyyppi 
on yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Osin nämä ovat myös 
sekaliikenneväyliä, joissa kävely ja pyöräliikenne käytävät 
piennarta.

Taajamiin ehdotetut pisteet palvelevat perustelujen mukaan 
ensisijaisesti kunnan sisäisiä alueita yhdistävän liikkumisen 
seurantatarpeita ja jonkin verran kuntien välisiä 
liikkumistarpeita. Matkaryhmistä mainitaan työ-, koulu- ja 
asiointimatkat. Taajamien ulkopuoliset pisteiden 
luonnehdinnoissa on mainittu pääasiassa vapaa-ajan 
liikkumisen (ulkoilu, virkistys, kuntoilu, matkailu) seurannan 
tarpeita. 

Kuva 7. Ehdotetut laskentapisteet väylätyypeittäin ja laskentapisteiden 
perustelut.
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4. Arvio kustannuksista

sisällysluetteloon



4.1 Kustannusarvion periaatteet

Kävelyn ja pyöräliikenteen laskentajärjestelmän kustannuksia 
on arvioitu karkealla suuruusluokkatasolla. Kustannusarvion 
pohjana on käytetty yhden valmistajan ilmoittamia laitteiden 
yksikköhintoja asennuksineen. Lisäksi on otettu huomioon 
datasiirron ja tietojen katselukäyttöliittymän kustannukset. 
Kustannukset on esitetty ensimmäisen vaiheen tavoitteelliselle 
toteutukselle, joka käsittää kaikki ensisijaisiksi ilmoitetut 
jatkuvatoimiset pisteet ja tarpeelliset otoslaskentapisteet. 

Kustannusarvio jakaantuu seuraaviin kertainvestointeihin ja 
vuotuisiin käyttökustannuksiin:

• Laiteinvestoinnit (77 pistettä) 500 000 €

• Kohteiden suunnittelu 50 000 €

• Datasiirto ja käyttöliittymä 30 000 €/v

• Otoslaskennat 50 000 €/v

Kustannusarvioon eivät sisälly seuraavat asiat:

• Laskentalaitteiden ylläpito ja huolto

• Datan käsittely, validointi ja tallennus 

• Datan prosessointi, jalostaminen, tunnuslukujen 
muodostaminen, datayhteenvedon visualisointi

• Erilaisten laskentalaitteiden asennustapaa tai mahdollisia 
lisäpalveluja kuten esimerkiksi laskimen ajantasaisia tietoja 
käyttäjille jakavaa näyttöä (pylonia).

• Liikennevalojen ohjauslaitteiden 
hyödyntämismahdollisuuksia, joita tulee selvittää 
tapauskohtaisesti. 

• Mahdollisten uusien teknologioiden mahdollisuuksia 
laskentojen suorittamiseen. Uusilla teknologioilla (kattava 
katsaus teknologioihin löytyy esimerkiksi Keräsen 2017 
diplomityöstä) on mahdollista täydentää ja mahdollisesti 
joissain tapauksissa jopa korvata koneellisesti ja käsin 
suoritettavaa laskentaa.
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5. Suositukset jatkotyöhön

sisällysluetteloon



5.1 Toteutuspolku

Alkuvaiheen tavoitetaso 

Tässä työssä ensimmäisen vaiheen toteutuksen lähtökohdaksi 
suositellaan toteutettavaksi kyselyssä ilmoitettujen ensisijaisten 
jatkuvatoimisten laskentapisteiden määrä (77 kpl) ja 
tarpeellisten otoslaskentapisteiden määrä (46 kpl). Tällä 
saavutetaan hyvä alkuvaiheen tavoitelähtötaso. Tämän 
toteutuslaajuuden huonoina puolina voidaan nähdä pisteiden 
jakautumisen riippuvuus ELY-keskusten ”vastauskäsialasta” 
sekä pisteiden epätasainen jakautuminen eri alueiden välille. 
Tämän vuoksi toteutuksen yhteydessä on suositeltavaa 
tarkastella pisteiden sijoittumista alueiden välillä, jotta 
laskentapisteitä sijoittelussa huomioidaan alueiden välinen 
tasapuolisuus. ELY-keskusten esittämien pisteiden jakauma on 
esitetty liitteessä 1.

Laskentapisteiden jakauman lähtökohdaksi voidaan ottaa 
valtakunnan tason luokittelu, jolloin voidaan korostaa 
pyöräliikenteen pääreittejä, tilastollista edustavuutta (esim. 
taajama-kylä-maaseutu -luokitus) ja alueellista tasapuolisuutta 
(aluetyypit ja maakuntakeskukset). 

Seuraavilla sivuilla on pohdittu yhtä mahdollista tapaa jakaa 
pisteitä alueittain niin, että pisteiden jakaumaa alueiden välillä 
voisi tasoittaa, mutta alueiden piirteet olisi mahdollista ottaa 
huomioon. Lisäksi on esitetty tämän jakomallin vaikutukset 
esitettyihin pistemääriin alueittain.

Laskentapisteverkon laajentaminen

ELY-keskuksille suunnatussa kyselyssä kysyttiin ensisijaisten 
jatkuvatoimisten pisteiden ja tarpeellisten 
otoslaskentapisteiden lisäksi toissijaisia jatkuvatoimisia 
laskentapisteitä sekä harkittavia otoslaskentapisteitä. 
Ensimmäisen vaiheen toteutuksen jälkeen suositellaan 
jatkettavaksi laskentapisteverkon laajentamista toissijaisilla 
jatkuvatoimisilla laskentapisteillä sekä harkittavilla 
otoslaskentapisteillä. Laskentapisteverkon laajentamisen 
suunnittelu on suositeltavaa aloittaa jo, kun ensimmäisessä 
vaiheessa toteutetun verkon laskennoista on jonkin verran 
tuloksia ja laskentapisteverkon rakentamisesta kokemuksia.
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5.2 Taustaa laskentapistemäärien tasaamiselle

Perustietoja ELY-keskuksittain 

ELY-keskusten ilmoittamaa pistejakaumaa voidaan tarvittaessa 
tasoittaa tai jakaa uudelleen esimerkiksi seuraavin tilastollisin 
mittarein:

• Väestö (Tilastokeskus 2021)

• Liikennesuorite (kävely ja pyöräliikenne, HLT 2016)

• Pyörätieverkon pituus (Tilastokeskus 2021)

Viereisessä kuvassa on esitetty tilastollisten tunnuslukujen 
jakauma ELY-keskuksittain. Yhdistelmäindikaattori on 
muodostettu niin, että kunkin tunnusluvun painoarvo on 1/3. 
Sen tarkoitus on tasapainottaa liikenteellisten lähtökohtien 
mukaisesti laskentapisteiden osuuksia kokonaismäärästä ELY-
keskuksittain. Arviota tulee tarkentaa lähempänä ensivaiheen 
toteutuksen yhteydessä.

Kuva 8. Eräiden indikaattorien jakaumia ELY-keskuksittain
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5.3 Tasaamisen vaikutukset pisteverkkoon 
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Kuva 9. Jakomalliehdotuksen ero ilmoitettuihin laskentapistemääriin ELY-keskuksittain

Edellisellä sivulla esitellyn kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä 
kuvaavan ja tilastollisiin tunnuslukuihin perustuvan 
tasaamisvaihtoehdon vaikutus ELY-keskusten ilmoittamin 
laskentapisteiden määriin on esitetty viereisessä grafiikassa. 
Kuvaajassa on esitetty miten ensisijaisten jatkuvatoimisten ja 
tarpeellisten otoslaskentapisteiden määrät muuttuisivat 
tilastollisiin indikaattoreihin perustuvan laskennan perusteella. 
Laskuharjoituksen tarkoitus on tasoittaa ELY-keskusten 
vastauskäsialaltaan kirjavaa aineistoa tilastollisten tunnuslukujen 
painottamana.

Lopullinen laskentapisteiden sijoittuminen tarkentuu 
laskentapisteverkon toteutusvaiheessa, sillä tilastollisessa 
tarkastelussa ei ole huomioitu esimerkiksi pyörämatkailun 
vaikutusta laskentatarpeeseen. Samassa yhteydessä on vielä 
tarve käydä vuoropuhelua kuntien kanssa toteutettavista 
laskentapisteistä.

34



5.4 Toimintalinjat alkuvaiheessa

Aineiston pohjalta määritettiin, että valtion väyläverkolla 
kävelyn ja pyöräliikenteen seurantajärjestelmän lähtökohtana 
pidetään pysyviä jatkuvatoimisia laskentapisteitä. Lisäksi 
tunnistettiin, että jatkuvaa seurantaa on tarpeen täydentää 
vapaa-ajan ja matkailun tarpeita mittaavilla 
otoslaskentapisteillä. 

Käytettävästä rahoitustasosta riippuen alkuvaiheen 
toteutuspolku voidaan määrittää esimerkiksi seuraavin 
periaattein:

• Jatkuvatoimisia pisteitä tulee minimitoteutusmallissa 
perustaa kaikkiin maakuntiin, jotta erilaiset aluetyypit 
tulevat seurannan piiriin (vrt. taksiliikenteen hintaseuranta). 

• Alkuvaiheessa laskentapisteiden sijoittelussa painotetaan 
maakuntakeskuksia ja niiden sisääntuloväyliä tiiviimmässä 
kaupunkirakenteessa niin, että ne on synkronoitu 
keskuskaupungin sekä sitä ympäröivien kuntien mahdollisen 
oman seurannan kanssa (vältetään mahdolliset 
päällekkäisyydet).

• Jatkuvatoimisiksi kaavailtuja pisteitä, joille laskentalaitteisto 
asennetaan myöhemmin, tulee alkuvaiheessa laskea 
otosperusteisesti, jotta pisteiltä alkaa muodostua tarvittavia 
aikasarjoja jo laskentapisteverkon toteutuksen alussa.

• Järjestelmän seuraavissa laajentamisvaiheissa lisätään ja 
monipuolistetaan aluetyyppejä niin, että pisteet sijoittuvat 
henkilöliikennetutkimuksen tuloksia vastaavasti erilaisiin 
liikkumisympäristöihin. Kylä- ja maaseutuympäristöistäkin 
tarvitaan seurantatietoja, joita nykyisin ei ole lainkaan 
saatavilla.

• Jalankulun ja pyöräliikenteen seurannalle on hyvä olla 
korvamerkitty määräraha.

Alkuvaiheen tavoitetason toteutus on suositeltavaa aloittaa heti 
ja pyrkiä saavuttamaan ensimmäisen vaiheen tavoitetaso 5-7 
vuoden kuluessa.
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6. Laskentojen palvelukuvaus

sisällysluetteloon



6.1 Laskentatapa

Kävelyn ja pyöräliikenteen laskentojen hoitamisen 
pääperiaatteena on, että palveluntuottaja hoitaa laskennat 
kokonaispalveluna laskentalaitteiden hankinnasta aina 
prosessoitujen laskentatietojen jakeluun.

Palveluntuottaja hankkii käyttöönsä tarvittavan määrän jatkuvien 
laskentojen sekä koneellisten otoslaskentojen hoitamiseen 
tarvittavia laitteita. Väylävirasto määrittelee yhdessä ELY-
keskusten sekä kuntien kanssa tarkat sijainnit laskimille. 
Tarvittaessa palveluntuottaja osallistuu keskusteluihin. 
Palveluntuottaja vastaa laskinten tarkemmasta suunnittelusta ja 
asennuksesta osoitettuihin paikkoihin. Koneellisten 
otoslaskentojen osalta palveluntuottaja vastaa otoslaskentojen 
suorittamiseen käytettävien laskinten viennistä 
laskentapisteeseen, sekä laskinten noutamisesta sovitun laskenta-
ajan päätyttyä. Palveluntuottaja suorittaa otoslaskennat sovitulla 
syklillä (esimerkiksi 4 vuotta).

Palveluntuottaja laatii laskinten asentamiseen ohjeen, jossa 
kuvataan mm. laskimen sijoittaminen, suuntaaminen ja 
suojaaminen.

Käsinlaskentoina suoritettavien otoslaskentojen osalta 
palveluntuottaja vastaa laskentojen organisoinnista (laskijoiden 

rekrytointi, koulutus ja ohjeistus, tiedon tallennus).

Koneellisten laskentojen osalta palveluntuottaja vastaa laitteiden 
toimivuudesta, huolloista, sekä tiedonsiirron toimivuudesta 
laitteesta raakadatan tallennuspaikkaan.

Kuva 10. Pyöräliikenteen laskentapiste.
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6.2 Laskentojen hoitaminen

Laskinten tuottama raakadata vaatii prosessointia, jotta sitä 
voidaan hyödyntää. Palveluntuottaja vastaa raakadatan 
prosessoinnista. Prosessoinnin vaiheita ovat datan validointi 
(esimerkiksi varmistuminen siitä, että laskin on tuottanut 
dataa), datan korjaus (esimerkiksi laskentalaitteesta johtuvien 
datavirheiden poistaminen) sekä tunnuslukujen laskenta. 
Tunnusluvut on määritelty Liikenne- ja viestintäministeriön 
esiselvityksessä vuonna 2005.

Palveluntuottajan vastuulle kuuluu sekä raakadatan että 
prosessoidun datan tallentaminen.

Laskentatietojen hallintaan sisältyy laskinten tietojen ylläpito. 
Laskimista tallennettavia tietoja ovat ainakin sijainti, tyyppi, 
asennusajankohta. Tietoja päivitetään tarvittaessa.

Laskentatietojen hallintaan liittyy prosessointiin tarvittavien 
taustatietoja hankinta. Palveluntuottaja hankkii nämä tiedot 
muilta tiedon tuottajilta tai muista tietolähteistä. Tällaisia 
tietoja ovat esimerkiksi säätiedot, tiestötiedot ja muun 
liikenteen tiedot.

Laskentatietojen hallinta Datan jakelu

Laskentapalvelun kolmantena osana on kerätyn ja prosessoidun 
datan jakelu käyttäjien hyödynnettäväksi. Palveluntuottaja vastaa 
laskentojen tuottaman tiedon tuomisesta avoimeksi dataksi.

Jakelukanaviksi on tunnistettu Väyläviraston TieVelho (KVL-, KKVL- ja 
TKVL-tieto), Finntrafficin ylläpitämät Digitraffic- ja Liikennetilanne-
palvelut. Yhtenä datan jakelukanavana esitetään vastaavan kaltaista 
verkkosivustoa kuin Norjassa, jossa verkkosivuston tai APIn kautta 
saa käyttöön koko maan kävelyn ja pyöräliikenteen laskentatiedot. 
Palveluun on koottu sekä valtion tieverkon että kuntien katuverkon 
laskentatiedot.

Avoimeen jakeluun tuodaan sekä raakadata että prosessoitu data 
(vrt. LAM-raakadata). Myös historiatieto täytyy pystyä jakamaan.

Datan jakelun pääperiaate on esitetty sivun 37 kuvassa.
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7. Yhteenveto ja suositukset jatkotoimiksi

sisällysluetteloon



7.1 Jatkotoimet

Tässä selvityksessä on määritelty tavoitetaso kävelyn ja 
pyöräliikenteen laskentajärjestelmälle. Tavoitetason määrittelyn 
jälkeen seuraavana askeleena tulisi varmistaa riittävä 
rahoitustaso laskentapisteverkon ensimmäisen vaiheen 
tavoitetason toteuttamiselle seuraavan 5–7 vuoden aikana. 
Samanaikaisesti on käytävä keskustelua liikenteenohjausyhtiö 
Fintraffic Oy:n kanssa kävelyn ja pyöräliikenteen laskentojen 
lisäämisestä osaksi nykyistä palvelusopimusta.

Lopullinen laskentapisteiden sijoittuminen tarkentuu 
laskentapisteverkon toteutusvaiheessa, jolloin on tarve käydä 
vielä keskustelua kuntien kanssa toteutettavista 
laskentapisteistä. Laskentapisteverkon laajentaminen ELY-
keskusten esittämillä toissijaisilla pisteillä tulee ajankohtaiseksi 
ensimmäisen vaiheen verkon valmistuttua. Toisen vaiheen 
toteutuksen suunnittelu voidaan aloittaa, kun ensimmäisen 
vaiheen toteutuksesta on saatu kokemuksia.

Myös tietopalvelun suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
laajentamismahdollisuudet. Jatkossa tietopalvelua voidaan 
käyttää myös kuntien keräämän laskentadatan käsittelyyn ja 
jakeluun. Uusien teknologioiden pilotointi laskentajärjestelmän 

täydentämiseksi on suositeltavaa ja myös tietopalvelun tulee 
pystyä käsittelemään jatkossa uusilla teknologioilla kerättyä 
dataa.

Väyläviraston ja ELY-keskusten tulee tehdä yhteistyötä kuntien 
kanssa laskentapisteverkon kehittämisessä. 
Laskentapisteverkon muodostamista jonkin suljetun alueen 
kehälle, esimerkiksi kaupunki, kaupunkiseutu tai kunta, tulisi 
pilotoida yhteistyössä kuntien kanssa. Tällöin alueen kävelyn ja 
pyöräliikenteen kokonaismäärästä saisi kattavan ja luotettavan 
seurantatiedon.
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Laskentapisteet yhdyskuntarakenteessa 

• Taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Taajamissa asuu 86 % väestöstä.
• Kylät on jaettu 20–39 asukkaan pienkyliin ja yli 39 asukkaan kyliin.
• Maaseutuasutukseen kuuluvat alueet, jotka eivät yllä kuvattuihin luokkiin, mutta joissa on vähintään yksi asuttu rakennus 

(=väestöä) kilometrin säteellä.
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Ensisijaisten pisteiden luokittelua

• Ensisijaiset pisteet sijoittuvat (niiltä osin kuin on 
ilmoitettu) pääsääntöisesti pyöräliikenteen pääreiteille, 
joissa yleisin väylätyyppi on yhdistetty pyörätie ja 
jalkakäytävä.

• Noin puolessa merkityistä pisteistä on nykyisin saatavilla 
tietoa autoliikenteen määristä.

• Kävelyn ja pyöräliikenteen laskentatietoja kerätään 
nykyisin 8 pisteessä (7 %), joissa kaikissa seurataan 
molempia kulkutapoja.
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Toissijaisten pisteiden luokittelua

• Toissijaiset pisteet sijoittuvat pääosin pyöräliikenteen 
laatukäytäville ja pääreiteille, joissa yleisin väylätyyppi on 
yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä.

• Noin 35 % ilmoitetuista pisteistä on nykyisin saatavilla 
tietoa autoliikenteen määristä.

• Kävelyn ja pyöräliikenteen laskentatietoja ei ole.
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Otoslaskentapisteiden luokittelua

• Otoslaskentapisteet sijoittuvat pääosin alemmille verkon 
osille (alue- ja paikallisreitit), joissa yleisin väylätyyppi on 
yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Osin nämä ovat myös 
sekaliikenneväyliä (jalankulku ja pyöräliikenne pientareella)

• Liikennemäärien seurantatilanne on epäselvä. Hieman alle 
puolessa ilmoitetuista pisteistä on nykyisin saatavilla tietoa 
autoliikenteen määristä.

• Kävelyn ja pyöräliikenteen laskentatietoja ei ole.
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Vapaamuotoiset perustelut laskentapisteiksi

70 % pisteistä taajamissa 30 % pisteistä taajamien ulkopuolella (kylät ja maaseutu)

• Taajamiin ehdotetut pisteet palvelevat perustelujen mukaan ensisijaisesti kunnan sisäisiä alueita yhdistävän liikkumisen 
seurantatarpeita ja jonkin verran kuntien välisiä liikkumistarpeita. Matkaryhmistä mainitaan työ-, koulu- ja asiointimatkat.

• Taajamien ulkopuoliset pisteiden luonnehdinnoissa on mainittu pääasiassa vapaa-ajan liikkumisen (ulkoilu, virkistys, 
kuntoilu, matkailu) seurannan tarpeita. 
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Lapin ELY

Ensij. 
Jkpp

Harkittava 
otos

Toissij. Jkpp
+ pp

Tarpeel
linen 
otos

10 13 9 7

Yhteensä 39 kohdetta
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POP-ELY

Enssij. 
Jkpp

Toissij. 
Jkpp

Tarpeellin
en otos

7 2 5

Yhteensä 14 kohdetta
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POS-ELY

Ensisij. Jkpp Toissij. Jkpp Tarpeellinen 
otos.

13 8 4

Yhteensä 25 kohdetta
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KES-ELY

Enssij. Jkpp Toissij. Jkpp Tarp. otos

3 5 6

Yhteensä 14 kohdetta
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PIR-ELY
Enssij. 
Jkpp

Enssij. Pp Harkittava 
otos 

Toissij. 
Jkpp

Tarpeellin
en otos

Toissij. pp

1 3 6 4 22 4

Yhteensä 40 kohdetta
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EPO-ELY

Enssij. Pp

3

Yhteensä 3 kohdetta
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VAR-ELY

Enssij. 
Jkpp

Enssij. Pp Toissij. 
Jkpp

Tarpeellin
en otos

Toissij. pp

1 16 1 2 6

Yhteensä 26 kohdetta
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UUD-ELY

Enssij. Jkpp Toissij. Jkpp

15 3

Yhteensä 18 kohdetta
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KAS-ELY

Ensisijainen jkpp Toissijainen jkpp.

5 16

Yhteensä 21 kohdetta
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Liite 2.
Laskentamenetelmistä ja laitteista

sisällysluetteloon



Yhteenveto eri laskentamenetelmien tuottamasta tiedon laadusta 
(Keränen 2017).
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Laskentamenetelmien vertailutaulukko (Karoluoto 2011).
Yhteenveto eri jalankulku- ja pyöräliikenteen 
laskentamenetelmien vaatimista resursseista (Keränen 2017).
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	mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi liikenteen päästöjen tulee 
	vähentyä 
	–
	Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kotimaan 
	liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä [1] on 
	asetettu useita kestävään liikkumiseen vaikuttavia toimenpiteitä, 
	joilla kestävien liikkumismuotojen osuutta kasvatetaan. Kävelyn 
	ja pyöräliikenteen rooli korostuu  vahvasti myös 
	valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa Liikenne 
	12:ssa [2]. Kävelyn ja pyöräliikenteen osuuden kasvun 
	todentamiseksi ja rahoituksen oikean kohdentumisen 
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	silmällä pitäen. Erityisesti suurimmat kaupungit ja 
	kaupunkiseudut ovat lisääntyvissä määrin tehneet 
	liikennemäärien seurantaa osana erillisiä liikennekatsauksia ja 
	-
	barometreja. Niistä saadaan tärkeää tietoa asukkaiden 
	asenteista liikkumista ja sen muutoksia kohtaan ja esimerkiksi 
	siitä, miten usein kaupunkilaiset pyöräilevät. 

	Osa ELY
	Osa ELY
	-
	keskuksista on satunnaisesti kerännyt maantieverkolta 
	kävelyn ja pyöräliikenteen laskentatietoja. Pysyvää seurantaa ei 
	valtion väyläverkolla kuitenkaan ole laajasti ollut. Kysynnän, 
	verkolla havaittujen liikennemäärien ja tunnistettujen 
	kysyntäpotentiaalien ohella asenteiden, tärkeimpien 
	pyöräliikenteen kannustimien ja esteiden tunteminen on tärkeää 
	taustatietoa suunnittelussa ja päätöksenteossa. 

	Valtakunnallisessa kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa [3] 
	Valtakunnallisessa kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa [3] 
	on kirjattu kävelyn ja pyöräliikenteen seurannan 
	parantamistavoitetta tukevaksi toimenpiteeksi määrien 
	kehittymisen seuranta. Määrien seurannan systematisointi on 
	olennainen osa kehityksen arviointia, tavoiteasetantaa ja 
	toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia. 

	Tässä työssä on valtakunnallisen linjauksen mukaisesti 
	Tässä työssä on valtakunnallisen linjauksen mukaisesti 
	tarkasteltu sekä pyöräliikenteen, että kävelyn laskentoja. Tämä 
	työ valmistelee osaltaan em. toimenpiteen jalkauttamista niin, 
	että valtakunnallinen kävelyn ja pyöräliikenteen laskentatietojen 
	keruu ja sitä tukeva laskentajärjestelmä voidaan panna 
	täytäntöön.
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	1.2 Työn sisältö
	1.2 Työn sisältö
	1.2 Työn sisältö


	Tässä työssä on määritetty aiempien selvitysten ja 
	Tässä työssä on määritetty aiempien selvitysten ja 
	Tässä työssä on määritetty aiempien selvitysten ja 
	suunnitelmien, kansainvälisen vertailun ja ELY
	-
	keskusten 
	ajantasaisten näkemysten pohjalta suositus tavoitteellisesta 
	valtakunnallisesta kävelyn ja pyöräliikenteen 
	laskentajärjestelmästä. Se kuvaa ELY
	-
	keskuksittain ensimmäisen 
	vaiheen tavoitteellisen laskentapisteverkon, jossa on määritetty 
	kävelyn ja/tai pyöräliikenteen määrien seurantatarpeet 
	liikkumisympäristöittäin.

	Osana tehtävää on määritetty sisältö palvelukuvaukselle, jolla 
	Osana tehtävää on määritetty sisältö palvelukuvaukselle, jolla 
	Väylävirasto voisi hankkia laskentajärjestelmän 
	kokonaispalveluna.

	Työ on koostunut seuraavista osatehtävistä: 
	Työ on koostunut seuraavista osatehtävistä: 

	•
	•
	•
	•
	Kirjallisuusselvitys
	, jossa on koottu aiemmista 
	selvityksistä laskentajärjestelmän perusteet ja tehty kevyt 
	vertailu eurooppalaisiin valtakunnallisiin laskentajärjestelmiin


	•
	•
	•
	Karttakysely
	, jolla on selvitetty ELY
	-
	keskusten toiveet 
	laskentapisteiden määrälle, laadulle ja laskentapaikkojen 
	sijainneille, joiden perusteella on hahmoteltu ensimmäisen 
	toteutusvaiheen laajuutta vastaava suunnitelma 
	valtakunnallisesta laskentapisteverkosta. Lisäksi on arvioitu 
	suunnitelman kustannusvaikutuksia ja mahdollista 
	vaiheistusta.


	•
	•
	•
	Seurantajärjestelmän palvelukuvaus
	, jolla määritetään 
	laskentojen palvelutaso ja laskentojen hoitamisen malli.





	Slide
	Span
	2. Kirjallisuuskatsaus 
	2. Kirjallisuuskatsaus 
	2. Kirjallisuuskatsaus 


	sisällysluetteloon
	sisällysluetteloon
	sisällysluetteloon
	sisällysluetteloon
	Span
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	2.1 Kotimaisia selvityksiä
	2.1 Kotimaisia selvityksiä
	2.1 Kotimaisia selvityksiä


	Työn alkuvaiheessa koostettiin aihepiiristä kotimaan 
	Työn alkuvaiheessa koostettiin aihepiiristä kotimaan 
	Työn alkuvaiheessa koostettiin aihepiiristä kotimaan 
	tilannekuva käymällä läpi aiemmat kävelyn ja pyöräliikenteen 
	laskentoja käsitelleet selvitykset ja opinnäytetyöt, joita on tehty 
	vuosina 2003
	–
	2020. 

	Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli muodostaa pääperiaatteet 
	Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli muodostaa pääperiaatteet 
	valtion maanteiden yhteyteen toteutettavalle 
	laskentajärjestelmälle. Kävelyn ja pyöräliikenteen seurantaa 
	käsitelleissä selvityksissä on tarkasteltu yleisesti eri 
	käyttötarkoituksiin tarvittavia tietolajeja, liikennelaskentojen 
	tarvetta, kävelyn ja pyöräliikenteen aikavaihtelua, 
	otoslaskentojen laajentaminen toteutustapaa. 

	Myös laskentatiedot kokoavan tietopalvelun yleispiirteinen 
	Myös laskentatiedot kokoavan tietopalvelun yleispiirteinen 
	kuvaus on tehty, ja sille on määritelty toiminnalliset 
	vaatimukset. Selvityksissä on arvioitu lisäksi eri 
	laskentamenetelmien ominaisuuksia ja laskentatarkkuutta niin 
	kävelyn kuin pyöräliikenteen määrien arvioimiseksi 
	luotettavasti.

	Kirjallisuuskatsauksen keskeiseksi anniksi todettiin aiemmin 
	Kirjallisuuskatsauksen keskeiseksi anniksi todettiin aiemmin 
	määritetyt tunnusluvut, tiedonkeruumenetelmät ja laskentojen 
	tietopalvelun periaate. Ne ovat edelleen tarkoituksenmukaisia 
	tämän työn tarpeisiin. 

	Laskentamenetelminä suositaan konelaskentojen lisäksi 
	Laskentamenetelminä suositaan konelaskentojen lisäksi 
	edelleen 
	käsinlaskentaa
	. Eri menetelmiä on vertailua, ja 
	arvioinnin tulokset ovat edelleen jokseenkin päteviä. 
	Laskentatiedon tietopalvelun pilotoinnista on myös saatu hyviä 
	kokemuksia.
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	2.2 Tiivistelmät kirjallisuuskatsauksesta
	2.2 Tiivistelmät kirjallisuuskatsauksesta
	2.2 Tiivistelmät kirjallisuuskatsauksesta


	Liikenne
	Liikenne
	Liikenne
	-
	ja viestintäministeriö: Kevyen liikenteen 
	laskentojen kehittäminen, esiselvitys, 2003 [4]

	Esiselvityksen tavoitteena oli selvittää eri tahojen kävelyn ja 
	Esiselvityksen tavoitteena oli selvittää eri tahojen kävelyn ja 
	pyöräliikenteen tietotarpeet ja määrittää toimintatavat, joilla 
	saadaan vertailukelpoista tietoa kävelyn ja pyöräliikenteen 
	määristä ja tunnusluvuista tyydyttämään havaitut tietotarpeet. 
	Työn osatavoitteena oli luoda yhtenäinen menettely kävelyn ja 
	pyöräliikenteen mittaamiseksi ja arvioida, miten määriä tulisi 
	alueellisesti arvioida sekä miten paljon ja millä tavalla 
	poikkileikkauslaskennoista saadaan lisäarvoa.

	Selvityksen tuloksena todettiin, että kävelyn ja pyöräliikenteen 
	Selvityksen tuloksena todettiin, että kävelyn ja pyöräliikenteen 
	tietotarpeet voidaan jakaa valtakunnallisiin, seutu
	-
	ja 
	kaupunkikohtaisiin sekä hanketason tietoihin. 
	Tärkeäksi koettiin 
	jako jalankulkuun ja pyöräilyyn käyttäjämäärien tarkastelussa. 

	Muita esille nostettuja tietotarpeita olivat:
	Muita esille nostettuja tietotarpeita olivat:

	•
	•
	•
	•
	määriin ja kulkutapaosuuksiin liittyvät tietotarpeet


	•
	•
	•
	matkoihin liittyvät tietotarpeet


	•
	•
	•
	vaihtelutekijöihin liittyvät tietotarpeet


	•
	•
	•
	verkkoon ja väyliin liittyvät tietotarpeet


	•
	•
	•
	käyttäjämääriin ja matkatuotoksiin liittyvät tietotarpeet


	•
	•
	•
	muut, esim. onnettomuuksien seuranta



	Jatkotoimenpiteiksi raportissa esitettiin mm. laskentojen ja 
	Jatkotoimenpiteiksi raportissa esitettiin mm. laskentojen ja 
	laskentatietojärjestelmän kehittäminen ja 
	polkupyörälaskentojen laajennuskertoimien määrittely.

	Liikenne
	Liikenne
	-
	ja viestintäministeriö: Kevyen liikenteen 
	määrien laskentajärjestelmän kehittäminen, 
	esiselvitys, 2005 [5]

	Esiselvityksen tavoitteena oli luoda menetelmä, jolla 
	Esiselvityksen tavoitteena oli luoda menetelmä, jolla 
	otoslaskennat pystytään laajentamaan sovittavaksi 
	tunnusluvuksi yhdenmukaisella tavalla. 

	Työssä määriteltiin kevyen liikenteen (polkupyöräilijöiden) 
	Työssä määriteltiin kevyen liikenteen (polkupyöräilijöiden) 
	määrää kuvaavat tunnusluvut, tiedon laatuvaatimukset ja 
	tunnuslukujen tuottamista tukevat mallit ja ohjeet. Työssä 
	päädyttiin neljän polkupyöräliikenteen määrää kuvaavan 
	tunnusluvun käyttöön:

	•
	•
	•
	•
	•
	kesän keskimääräinen vuorokausiliikenne (
	KKVLpp
	)


	•
	•
	•
	talven keskimääräinen vuorokausiliikenne (
	TKVLpp
	)


	•
	•
	•
	koko vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne 
	(
	KVLpp
	)


	•
	•
	•
	huippuvuorokausiliikenne (PPQ)
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	Laskentapisteille määriteltiin neljä vaihteluluokkaa: 
	Laskentapisteille määriteltiin neljä vaihteluluokkaa: 
	Laskentapisteille määriteltiin neljä vaihteluluokkaa: 
	työmatkaliikenne, asiointiliikenne, työmatka
	-
	/ asiointiliikenne ja 
	ulkoiluliikenne. Laskentamenetelmiksi määriteltiin 
	käsinlaskennat
	, koneelliset laskennat ja jatkuvat laskennat. 

	Työssä määriteltiin valtakunnallisesti mahdollisimman 
	Työssä määriteltiin valtakunnallisesti mahdollisimman 
	yhtenevät kesä
	-
	ja talvikaudet pyöräilylle, sillä sääolot 
	vaihtelevat paljonkin (kesäkausi 15.5
	–
	15.9, talvikausi 1.12
	–
	31.3)

	Jatkotoimenpiteenä raportissa esitetään, että eri tahojen 
	Jatkotoimenpiteenä raportissa esitetään, että eri tahojen 
	tuottamat laskentatiedot tulee kerätä yhteen valtakunnalliseen 
	tietokantaan tiedon laajempaa jatkohyödyntämistä varten.

	Liikennevirasto: Pyöräilyn ja kävelyn laskennat 
	Liikennevirasto: Pyöräilyn ja kävelyn laskennat 
	-
	ohjeita käytännön työhön, 2011 
	[6]

	Työn tavoitteena oli kävelyn ja pyöräilyn laskentaohjeistuksen 
	Työn tavoitteena oli kävelyn ja pyöräilyn laskentaohjeistuksen 
	kehittäminen Suomeen. Lisäksi selvityksessä ohjeistetaan 
	erikseen polkupyörien ja jalankulkijoiden laskentoja, 
	laskentapisteiden sijaintia, tulosten laajennusta ja tiedon 
	tallennusmuotoa. 

	Raportissa todetaan, että yhtenäistä kaikille sopivaa ohjetta 
	Raportissa todetaan, että yhtenäistä kaikille sopivaa ohjetta 
	laskentapaikkojen ja laajennustietojen suhteen on haastava 
	muodostaa. Kunkin laskijatahon tulisikin määrittää, mitä tietoja 
	laskennoilla erityisesti halutaan saada.

	Raportissa määritellään suositeltavia laskentapisteiden 
	Raportissa määritellään suositeltavia laskentapisteiden 
	sijainteja, joita ovat mm.:

	•
	•
	•
	•
	•
	keskustat


	•
	•
	•
	keskeiset korttelit


	•
	•
	•
	puistojen ympäristöt


	•
	•
	•
	tulevat ja valmiit projektikohteet


	•
	•
	•
	monen eri kulkumuodon väylät


	•
	•
	•
	aiemmat pisteet


	•
	•
	•
	onnettomuusherkät alueet


	•
	•
	•
	aktiiviset pyörä
	-
	ja kävelyalueet


	•
	•
	•
	koulut





	12
	12
	12
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	Raportissa korostetaan, että tärkeää tehdä laskennat samoissa 
	Raportissa korostetaan, että tärkeää tehdä laskennat samoissa 
	Raportissa korostetaan, että tärkeää tehdä laskennat samoissa 
	paikoissa joka vuosi. Laskentoihin tulisi saada rutiini 
	–
	laskentoja tulisi tehdä jokaisessa kunnassa, jotta muodostuu 
	valtakunnallisesti kattava pisteverkko. Raportissa esitetään 
	kansallista sähköistä tietopankkia liikennemäärien datasta.

	Jatkokehityksenä raportissa esitetään jalankulkijoille 
	Jatkokehityksenä raportissa esitetään jalankulkijoille 
	kehitettäväksi niin päivä
	-
	, viikko
	-
	, vuodenaika
	-
	kuin 
	sääkertoimiakin. Myös pyöräilyn alueelliset ja paikalliset 
	laajennuskertoimet on kirjattu jatkokehityskohteeksi.

	Karoluoto, Kimmo: Kävelyn ja pyöräilyn 
	Karoluoto, Kimmo: Kävelyn ja pyöräilyn 
	liikennelaskenta 
	-
	laitteet ja menetelmät, 2011 [7]

	Opinnäytetyössä testattiin kävelijöiden ja pyöräilijöiden  
	Opinnäytetyössä testattiin kävelijöiden ja pyöräilijöiden  
	liikennelaskennoissa käytettäviä koneellisia laskentatekniikoita 
	ja vertailtiin niiden laskentatarkkuuksia ja ominaisuuksia 
	keskenään. Testilaskennat tehtiin Oulun seudulla tammikuussa 
	2011 viidellä eri laskentapisteellä. Lisäksi maaliskuussa yhdellä 
	laskentapisteellä suoritettiin koneellinen lisälaskenta. 

	Testausvaiheessa jokaisella laskentapisteellä käytettiin kolmea 
	Testausvaiheessa jokaisella laskentapisteellä käytettiin kolmea 
	eri laskentalaitetta ja käsinlaskentaa, jonka tuloksiin 
	koneellisten laskentojen tarkkuuksia verrattiin. Laskennoissa 
	käytettiin silmukkalaskinta, integroitua silmukka
	-
	ja 
	infrapunalaskinta, kahta erilaista mikroaaltolaskinta ja 
	kameralaskinta.

	Testattujen laskentamenetelmien välillä esiintyi eroja niin 
	Testattujen laskentamenetelmien välillä esiintyi eroja niin 
	tarkkuudessa kuin yleisissä ominaisuuksissa. Osa menetelmistä 
	soveltuu talvella tehtäviin laskentoihin nykyisellä 
	kokoonpanolla, mutta osa vaatii selkeästi vielä tuotekehitystä. 
	Otos
	-
	kamerajärjestelmää lukuun ottamatta kaikilla laitteilla 
	esiintyi ongelmia rinnakkain tai ryppäinä liikkuvien 
	väylänkäyttäjien havaitsemisessa. Tuloksista nähdään, että 
	pääsääntöisesti polkupyörien havainnointi laitteilla oli 
	tarkempaa. Vertailutaulukko on raportin liitteessä 2
	(sivu 
	61
	61
	Span

	)

	Metsäpuro, Pasi: Kävelyn ja pyöräilyn seurannalla kohti 
	Metsäpuro, Pasi: Kävelyn ja pyöräilyn seurannalla kohti 
	tavoitteita, 2011 [8]

	Artikkelissa esitellään kävelyn ja pyöräilyn laskentatavat, 
	Artikkelissa esitellään kävelyn ja pyöräilyn laskentatavat, 
	laskentalaitteet (taulukko 1, s. 14), suositeltava laskentamalli 
	[kunnille] ja laskentatiedon käyttökohteet. 
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	Figure
	Taulukko 1. Eri laskentamenetelmien vertailua (Metsäpuro 2011).
	Taulukko 1. Eri laskentamenetelmien vertailua (Metsäpuro 2011).
	Taulukko 1. Eri laskentamenetelmien vertailua (Metsäpuro 2011).
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	Pohjois
	Pohjois
	Pohjois
	-
	Pohjanmaan ELY
	-
	keskus, Oulun kaupunki: 
	Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun 
	seudulla, 2012 [9]

	Tutkimuksen tavoitteena oli luoda suositus ympärivuotisesti 
	Tutkimuksen tavoitteena oli luoda suositus ympärivuotisesti 
	toimivasta kävelyn ja pyöräliikenteen laskentajärjestelmästä 
	Oulun alueelle. Projektissa testattiin markkinoille tullutta uutta 
	laskentalaitetta, joka pystyy luokittelemaan jalankulkijat ja 
	polkupyöräilijät.

	Raportissa todetaan, että laskentajärjestelmä sisältää:
	Raportissa todetaan, että laskentajärjestelmä sisältää:

	•
	•
	•
	•
	jatkuvatoimisia laskentapisteitä muun muassa tiedon 
	laajentamiseen käytettävien mallien kehittämistä varten


	•
	•
	•
	otoslaskentapisteitä esimerkiksi koko verkon liikennemäärän 
	selvittämistä varten


	•
	•
	•
	tiedonkäsittelyjärjestelmän, joka on yleensä tietokanta


	•
	•
	•
	hyödyntämismenetelmät.




	Raportissa on esitetty laskentapisteiden paikat sekä Oulun 
	Raportissa on esitetty laskentapisteiden paikat sekä Oulun 
	Raportissa on esitetty laskentapisteiden paikat sekä Oulun 
	kaupungin katuverkolle, että ELY
	-
	keskuksen hallinnoimalle 
	tieverkolle.


	Figure
	Kuva 1. Kevyen liikenteen laskentajärjestelmän kehittämisen vaiheet [9].
	Kuva 1. Kevyen liikenteen laskentajärjestelmän kehittämisen vaiheet [9].
	Kuva 1. Kevyen liikenteen laskentajärjestelmän kehittämisen vaiheet [9].
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	Liikennevirasto: Pyöräilyn ja kävelyn laskennat, 
	Liikennevirasto: Pyöräilyn ja kävelyn laskennat, 
	Liikennevirasto: Pyöräilyn ja kävelyn laskennat, 
	suunnitelma valtakunnallisesta tietojen keruusta, 2014 
	[10]

	Työn tavoitteena oli laatia toimintamalli, joka käsittää
	Työn tavoitteena oli laatia toimintamalli, joka käsittää
	kävelyn ja 
	pyöräilyn laskentojen seudullisen suunnittelun,
	laskentojen 
	toteuttamisen sekä tietopalveluiden järjestämisen. 
	Valtakunnallisen tietojen keruun esitetään käynnistyvän 
	seudullisilla laskentasuunnitelmilla, joka keskittyy 
	kaupunkiseutujen liikennejärjestelmien kannalta olennaisimmille 
	väylille. 

	Laskentojen esitetään perustuvan pääsääntöisesti koneellisiin 
	Laskentojen esitetään perustuvan pääsääntöisesti koneellisiin 
	otoslaskentoihin, joskin jokaiselle seudulle suositellaan 
	perustettavan vähintään kaksi jatkuvaa laskinta perustutkimusta 
	(mm. kausivaihtelun selvittäminen) varten.

	Selvityksessä laadittiin kolme toteutusvaihtoehtoa 
	Selvityksessä laadittiin kolme toteutusvaihtoehtoa 
	valtakunnallisen tietojen keruun käynnistämiseksi, sekä arvioitiin 
	kunkin toteutusvaihtoehdon kustannuksia. 

	Raportissa esitetään parhaaksi toteutusvaihtoehdoksi mallia, 
	Raportissa esitetään parhaaksi toteutusvaihtoehdoksi mallia, 
	jossa Liikennevirasto kilpailuttaa valtion väylien laskennat 
	palveluna ja laskentatietojen tallennukseen, prosessointiin ja 
	jakamiseen tarkoitetun keskitetyn tietopalvelukokonaisuuden. 
	Kuntien vastuulla on katuverkon laskentatietojen hankinta ja 
	tiedon tuominen tietopalveluun.

	Kujanpää, Risto: Seuranta osana kokonaisvaltaista 
	Kujanpää, Risto: Seuranta osana kokonaisvaltaista 
	pyöräilyn edistämistä Helsingissä, 2014 [11]

	Diplomityön tavoitteena oli laatia Helsingin kaupungille pyöräilyn 
	Diplomityön tavoitteena oli laatia Helsingin kaupungille pyöräilyn 
	seurantasuunnitelma. Aiemmin oli huomattu, että seurannalle on 
	syntynyt tarvetta pyöräilyn edistämisen myötä. Osana 
	seurantasuunnitelmaa ovat pyöräilyn laskennat. Työssä 
	tunnistettiin pyöräilyn määrän seurannan lisäksi muita 
	seurantatarpeita. Pyöräilyn määrän seurannassa keskitytään 
	Helsingissä erityisesti pyöräilijämääriin Helsingin niemen rajalla.

	Työssä tunnistettiin kolme pääasiallista seurantatiedon 
	Työssä tunnistettiin kolme pääasiallista seurantatiedon 
	käyttäjäryhmää:

	•
	•
	•
	•
	•
	Kaupunkilaiset


	•
	•
	•
	Päättäjät


	•
	•
	•
	Asiantuntijat




	Työn tavoitteena oli edelleen seurantatiedon hankintatapojen, 
	Työn tavoitteena oli edelleen seurantatiedon hankintatapojen, 
	käyttötarpeiden sekä julkaisemisen muotojen määrittely. 
	Diplomityössä todettiin, että pyöräilyn laskennat tulee 
	[Helsingissä] suorittaa siinä laajuudessa, että pyöräilyn 
	laskentatieto on uskottavasti vertailtavissa ja esiteltävissä 
	samassa yhteydessä muiden kulkumuotojen laskentatietojen 
	kanssa.
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	Liikennevirasto: Kävelijöiden ja pyöräilijöiden 
	Liikennevirasto: Kävelijöiden ja pyöräilijöiden 
	Liikennevirasto: Kävelijöiden ja pyöräilijöiden 
	laskentatiedon tietopalvelun pilotointi, kokemuksia ja 
	suosituksia jatkokehittämisestä, 2015 
	[12]

	Raportissa on esitetty Liikenneviraston ja Pohjois
	Raportissa on esitetty Liikenneviraston ja Pohjois
	-
	Pohjanmaan 
	ELY
	-
	keskuksen Oulun seudulla toteutetun pilottiprojektin 
	tulokset. Työssä pilotoitiin kävelijöiden ja pyöräilijöiden 
	laskentatiedon tietopalvelun käyttöä yhdellä kaupunkiseudulla.

	Työssä toteutettiin:
	Työssä toteutettiin:

	•
	•
	•
	•
	•
	tiedon lukeminen sisään


	•
	•
	•
	mittauspisteiden ja laitteiden hallinta


	•
	•
	•
	laatutunnusluvut


	•
	•
	•
	raakadatan tarkastelut


	•
	•
	•
	datan korjaaminen


	•
	•
	•
	datan hyväksyntä tai hylkääminen


	•
	•
	•
	hyväksytyn laskentatiedon raportointi




	Tietopalvelun toteutus arvioitiin valtakunnallisen kehittämisen 
	Tietopalvelun toteutus arvioitiin valtakunnallisen kehittämisen 
	näkökulmasta. Tulosten perusteella tietopalvelun tekninen 
	toteutus ei ole suurikaan haaste. 

	Jotta tietopalvelusta ja sen tarjoamasta tiedosta tulisi 
	Jotta tietopalvelusta ja sen tarjoamasta tiedosta tulisi 
	käytettyä, laitteiden toimivuuden seurantaan ja korjaukseen, 
	datan korjaamiseen ja hyväksyntään sekä raportointiosion 
	määrittelyyn tulee käyttää erityisesti aikaa. Raportissa 
	todetaan, että ”jos valtakunnallista yhteistä tietopalvelun ei 
	perusteta, eri alueilla päädytään omiin ratkaisuihin ja tiedosta 
	ei tule vertailukelpoista”.

	Raportissa suositellaan tietopalvelun vaiheittaista toteutusta.
	Raportissa suositellaan tietopalvelun vaiheittaista toteutusta.
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	Keränen, Marianne: Rovaniemen 
	Keränen, Marianne: Rovaniemen 
	Keränen, Marianne: Rovaniemen 
	jalankulku
	-
	ja pyöräliikenteen 
	tiedonkeruujärjestelmä, 2017 [13]

	Diplomityössä luotiin toimintasuunnitelma 
	Diplomityössä luotiin toimintasuunnitelma 
	jalankulku
	-
	ja pyöräliikenteen 
	tiedonkeruujärjestelmän kehittämiseksi 
	Rovaniemen kaupungissa. Työssä vertailtiin eri 
	laskentamenetelmiä ja laskettiin kustannusarvio 
	tiedonkeruujärjestelmälle ja esitettiin 
	vaihtoehtoisia toteutuspolkuja 
	tiedonkeruujärjestelmälle.

	Työssä todetaan, että perinteisten 
	Työssä todetaan, että perinteisten 
	konelaskentojen ja käsin laskentojen rinnalla 
	voisi toimia GPS
	-
	ja lähiverkkopaikannukseen 
	perustuvat menetelmät, jotka tekniikan 
	kehittyessä mahdollistavat uudenlaista 
	tiedonkeruuta. Yhtenä tiedonkeruun keinona 
	voisivat olla erilaiset mobiilisovellukset, mutta 
	Keränen totesi, että laajoja kokemuksia 
	sovellusten keräämän datan hyödyntämisestä ei 
	vielä ole.


	Figure
	Kuva 2. Jalankulku
	Kuva 2. Jalankulku
	Kuva 2. Jalankulku
	-
	ja pyöräliikenteelle esitetty tunnuslukujoukko (Keränen 2017)
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	LIKES (toim. Marianne Turunen): Pyöräilyn olosuhteet 
	LIKES (toim. Marianne Turunen): Pyöräilyn olosuhteet 
	LIKES (toim. Marianne Turunen): Pyöräilyn olosuhteet 
	Suomen kunnissa 2018, 2019 [14]

	Kyselytutkimuksena toteutetun selvityksen tavoitteena oli 
	Kyselytutkimuksena toteutetun selvityksen tavoitteena oli 
	kartoittaa pyöräilyn olosuhteiden nykytilaa. Tutkimukseen 
	vastanneista kunnista 21% ilmoitti kyselyssä seuraavansa 
	pyöräliikenteen määrää. Pyöräliikenteen seuranta yleistyi 
	kuntakoon kasvaessa ja ero kasvoi suureksi varsinkin pienten ja 
	keskisuurten kaupunkien välillä. 

	Suurissa kaupungeissa laskennat toteutettiin kyselyn mukaan 
	Suurissa kaupungeissa laskennat toteutettiin kyselyn mukaan 
	pistelaskentoina koneellisesti. 5/6 suurinta kaupunkia toteutti 
	pistelaskentoja myös käsin. 

	Koneellisten laskureiden määriksi kaupungit ilmoittivat:
	Koneellisten laskureiden määriksi kaupungit ilmoittivat:

	•
	•
	•
	•
	•
	Helsinki 20


	•
	•
	•
	Turku 10


	•
	•
	•
	Tampere 12 (+ 28 liikennevaloliittymää silmukoilla)


	•
	•
	•
	Vantaa 14


	•
	•
	•
	Oulu 11




	Verrattuna vuoteen 2010 säännölliset pistelaskennat käsin olivat 
	Verrattuna vuoteen 2010 säännölliset pistelaskennat käsin olivat 
	vähentyneet kaikissa kuntakokoluokissa, paitsi pienissä 
	kaupungeissa, joiden joukossa ”jokin muu tapa” oli vähentynyt 
	selvästi ja pistelaskennat käsin yleistyneet huomattavasti. 
	Konelaskenta oli yleistynyt kaikissa kokoluokissa. 

	Vielä 2010 laajempia liikennetutkimuksia raportoitiin verrattain 
	Vielä 2010 laajempia liikennetutkimuksia raportoitiin verrattain 
	yleisesti pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa, mutta nyt niitä 
	ei raportoitu näissä kuntakokoluokissa laisinkaan. Suurissa 
	kunnissa laajat liikennetutkimukset olivat yleistyneet. 
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	Keto, Piritta: Kävelyn ja pyöräilyn liikennelaskennat 
	Keto, Piritta: Kävelyn ja pyöräilyn liikennelaskennat 
	Keto, Piritta: Kävelyn ja pyöräilyn liikennelaskennat 
	ELY
	-
	keskuksissa, 2020 [15]

	Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kävelyn ja pyöräilyn 
	Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kävelyn ja pyöräilyn 
	liikennelaskentojen nykytilanne ELY
	-
	keskuksissa ja Varsinais
	-
	Suomen ELY
	-
	keskuksen toimialueen muutamissa 
	kaupungeissa. Tuloksena todettiin, että kävelyn ja pyöräilyn 
	laskentoja tehdään hyvin eri tasoilla eri ELY
	-
	keskuksissa.

	Laskentoja oli tehty sekä 
	Laskentoja oli tehty sekä 
	käsinlaskentoina
	että 
	konelaskentoina. 
	Käsinlaskentoja
	oli toteutettu neljässä ELY
	-
	keskuksessa, ja erityyppisiä kojeita oli käytetty samoin neljässä 
	ELY
	-
	keskuksessa. Kahdessa ELY
	-
	keskuksessa oli käytetty sekä 
	käsinlaskentaa
	että konelaskentaa. Käytettyjä laskentakojeita 
	olivat ainakin silmukkalaskimet, mikroaaltolaskenta ja 
	videointi. Työssä todettiin, että suurin osa ELY
	-
	keskusten 
	laskennoista oli tehty pääpyöräilyreittien varrelta.

	Laskentojen kehittämistarpeina nähtiin:
	Laskentojen kehittämistarpeina nähtiin:

	•
	•
	•
	•
	•
	laskentapisteiden lisääminen,


	•
	•
	•
	laskentojen koneellistaminen,


	•
	•
	•
	kaikkien jalankulku
	-
	ja pyöräilyväylän käyttäjien 
	laskeminen pelkkien pyöräilijöiden laskemisen lisäksi 
	ja


	•
	•
	•
	kiinteiden laskentapisteiden perustaminen.




	Opinnäytetyön jatkotoimenpiteiksi ehdotettiin pyöräilymäärien 
	Opinnäytetyön jatkotoimenpiteiksi ehdotettiin pyöräilymäärien 
	KVL
	-
	tiedon tuottamista Väyläviraston tierekisteriin (jatkossa 
	TieVelhoon
	), noin 100 pysyvää laskentapistettä kattavan 
	verkon määrittämistä ELY
	-
	keskusten ja kuntien kanssa sekä 
	verkon perustamista valtion tieverkolle ja noin 400 
	otoslaskentapisteen määrittämistä ELY
	-
	keskusten ja kuntien 
	kanssa.
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	2.3 Kirjallisuusselvityksen yhteenveto
	2.3 Kirjallisuusselvityksen yhteenveto
	2.3 Kirjallisuusselvityksen yhteenveto


	Kävelyn ja pyöräliikenteen 
	Kävelyn ja pyöräliikenteen 
	Kävelyn ja pyöräliikenteen 
	määrien valtakunnallista 
	seurantaa ja laskentamalleja 
	on suunniteltu ja ohjeistettu 
	verrattain paljon. Aiemmista 
	selvityksistä kuitenkin 
	ainoastaan Piritta Kedon 
	opinnäytetyö [15] vuonna 
	2020 on keskittynyt kävelyn 
	ja pyöräilyn laskentojen 
	tarkasteluun valtion 
	väyläverkon näkökulmasta 
	–
	muissa selvityksissä mukana 
	on vahvasti ollut myös 
	kuntien katuverkolla tehtävät 
	laskennat.

	Aiemmissa selvityksissä 
	Aiemmissa selvityksissä 
	esitetty asiasisältö ei sinänsä 
	ole olennaisesti muuttunut. 
	Edistystä on lähinnä 
	tapahtunut 
	laskentamenetelmien ja 
	tietolähteiden kehittymisessä. 
	Hahmontunnistukseen ja 
	paikannukseen perustuvat 
	datalähteet ovat kehittyneet 
	ja monipuolistuneet 
	huomattavasti. 

	Vuonna 2005 [5] määritetyt 
	Vuonna 2005 [5] määritetyt 
	keskeiset kävelyn ja 
	pyöräliikenteen määrien 
	seurannan ydintunnusluvut 
	ovat edelleen relevantteja:

	•
	•
	•
	•
	Kesän keskimääräinen 
	vuorokausiliikenne


	•
	•
	•
	Talven keskimääräinen 
	vuorokausiliikenne


	•
	•
	•
	Vuoden keskimääräinen 
	vuorokausiliikenne


	•
	•
	•
	Huippuvuorokausiliikenne




	Figure
	Kuva 3. Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltuja raportteja.
	Kuva 3. Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltuja raportteja.
	Kuva 3. Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltuja raportteja.
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	2.4 Katsaus kansainvälisiin käytäntöihin
	2.4 Katsaus kansainvälisiin käytäntöihin
	2.4 Katsaus kansainvälisiin käytäntöihin


	Työssä tehtiin vertailua muuhun Pohjois
	Työssä tehtiin vertailua muuhun Pohjois
	Työssä tehtiin vertailua muuhun Pohjois
	-
	ja Keski
	-
	Eurooppaan 
	selvittämällä laskentojen toteutustapaa ja seurannan tilannetta. 
	Tarkasteltuja maita olivat Ruotsi, Norja ja Hollanti. Kartoitus 
	tehtiin hyödyntämällä Rambollin kansainvälistä liikennealan 
	verkostoa.

	Hollanti
	Hollanti

	Hollannissa on kehitetty pyöräliikenteen laskennoille 
	Hollannissa on kehitetty pyöräliikenteen laskennoille 
	yhtenäinen dataformaatti, jolla katetaan liikenne sekä kuntien 
	että valtion verkolla. Eri tahojen palveluun toimittamat 
	tiedostot ovat vertailukelpoisia määritelmien, yksiselitteisten 
	laskentatapojen, laatuvaatimusten, luokittelun tai jaksotuksen 
	suhteen.

	Dataa voidaan jakaa tietoa tuottavien tahojen kesken ja 
	Dataa voidaan jakaa tietoa tuottavien tahojen kesken ja 
	laskentatiedot tallennetaan liikenteen kansalliseen 
	datavarastoon. [18]

	Ruotsi
	Ruotsi

	Trafikanalys
	Trafikanalys
	[16] on tehnyt vuonna 2018 selvityksen, jossa 
	suositellaan yhteisen pyöräliikenteen mittausmenetelmän 
	käyttöönottoa ja kaikille toimijoille (valtio, kunnat, yritykset) 
	yhteisen laskentatulostietokannan perustamista. Raportissa 
	suositellaan kansallisen tavoitteen asettamista pyöräilyn 
	edistämiseen ennen laskentojen aloittamista, jotta tavoitteen 
	toteutumista voidaan seurata.

	Työssä todetaan, että paikalliset olosuhteet vaihtelevat niin 
	Työssä todetaan, että paikalliset olosuhteet vaihtelevat niin 
	paljon, että on vaikea määrittää kaikkialle sopivaa 
	tiedonkeruumallia. Työssä on esitetty menetelmä joka 
	varmistaa tulosten vertailukelpoisuuden. Laskentamenetelmiksi 
	ehdotetaan 
	käsinlaskentoja
	, mobiiliverkkoon ja paikannukseen 
	perustuvia mittauksia, kiinteitä mittauspisteitä ja näiden 
	yhdistelmiä.

	Norja
	Norja

	Norjan tieviranomainen kerää ja jakaa tietoa pyöräliikenteen 
	Norjan tieviranomainen kerää ja jakaa tietoa pyöräliikenteen 
	määristä maantieverkolla. Norjassa on yli 200 pyöräliikenteen 
	laskentapistettä koko maan laajuisesti. Suurin osa pisteistä on 
	jatkuvatoimisia ja sijaitsee valtion tieverkolla.

	Laskentatieto siirretään reaaliaikaisena 
	Laskentatieto siirretään reaaliaikaisena 
	liikennetietojärjestelmään, jossa data tarkistetaan ja 
	aggregoidaan. Aggregoitu data on saatavilla portaalin kautta 
	noin 2
	-
	3 tunnin kuluessa.

	Käytössä on API sekä verkkosivu (kuva s. 23) tiedon 
	Käytössä on API sekä verkkosivu (kuva s. 23) tiedon 
	jakamiseen [17].
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	Figure
	Pyöräliikenteen
	Pyöräliikenteen
	Pyöräliikenteen
	laskentapisteverkko
	Norjassa


	Norjassa
	Norjassa
	Norjassa
	on 
	koko
	maan
	kattava
	pyöräliikenteen
	laskentapisteverkko
	. 
	Kuvassa
	on 
	esitetty
	Norjan
	maantieverkolla
	olevat
	laskentapisteet
	, 
	joita
	täydentävät
	kuntien
	katuverkolla
	sijaitsevat
	pisteet
	.

	(Kuva 4. 
	(Kuva 4. 
	Pyöräliikenteen
	laskentapisteverkko
	Norjassa
	[17])
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	keskuksille
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	3.1 Kyselyn tarkoitus ja kuvaus
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	ELY
	ELY
	ELY
	-
	keskuksille (L
	-
	vastuualue) suunnattiin kesäkuussa 2021 
	karttakysely, jolla pyrittiin selvittämään ELY
	-
	keskusten 
	näkemyksiä kävelyn ja pyöräliikenteen määrien seurannan 
	tarpeista ja sisällöstä. ELY
	-
	keskuksia pyydettiin merkitsemään 
	karttapohjalle haluamansa määrä kävelyn ja/tai pyöräliikenteen 
	laskentapisteitä (vähintään 3 kpl/ELY L
	-
	alue). Karttapohjalla 
	esitettiin tausta
	-
	aineistona 
	Digiroad
	-
	aineistosta irrotetut valtion 
	hallinnoimat jalankulun ja pyöräliikenteen väylät sekä 
	liikenteen automaattiset mittauspisteet (LAM). 

	Kyselyn tavoitteena oli selvittää tarvittavien laskentapisteiden 
	Kyselyn tavoitteena oli selvittää tarvittavien laskentapisteiden 
	määrän taso. Lopullinen laskentapisteiden sijoittuminen 
	tarkentuu laskentapisteverkon toteutusvaiheessa, jolloin on 
	tarve käydä vielä keskustelua kuntien kanssa toteutettavista 
	laskentapisteistä. 

	Kartalle merkittävät laskentapisteet oli luokiteltu jatkuvan 
	Kartalle merkittävät laskentapisteet oli luokiteltu jatkuvan 
	laskennan suhteen ensi
	-
	ja toissijaisiin pisteisiin. 
	Otoslaskentapisteet jaoteltiin niin ikään tarpeellisiin ja 
	harkittaviin kohteisiin. Myös pisteiden valintaperustelut 
	pyydettiin kirjaamaan ylös. Kyselyn yhteydessä kartoitettiin 
	täydentäviä näkemyksiä ehdotetuista tunnusluvuista.

	Vastausaikaa kyselyyn oli noin kaksi viikkoa, ja vastaukset 
	Vastausaikaa kyselyyn oli noin kaksi viikkoa, ja vastaukset 
	saatiin kaikista ELY
	-
	keskuksista. 

	Vastausaineistosta analysoitiin pistetyypeittäin niiden sijaintia 
	Vastausaineistosta analysoitiin pistetyypeittäin niiden sijaintia 
	yhdyskuntarakenteessa, erilaissa liikkumisympäristöissä ja 
	pyöräliikenteen verkkohierarkiassa. Lisäksi tarkasteltiin 
	tarkemmin pisteiden perusteluiksi kirjattuja näkökohtia siitä, 
	millaisia liikkumistarpeita, matka
	-
	ja käyttäjäryhmiä ja muita 
	perusteluja laskentapisteiden toteutuksella tavoitellaan. 
	Pisteisiin on liitetty paikkatietona koordinaatit ja tieosoite.

	Kyselyn tulokset muodostavat ensimmäisen tilannekuvan 
	Kyselyn tulokset muodostavat ensimmäisen tilannekuvan 
	laskentatarpeista maanteiden varsilla ELY
	-
	keskuksittain. 
	ELYjen
	vastausjakaumat ovat hieman erilaisia, mistä syystä 
	tavoitetilanteen muodostaminen vaatii ainakin yhden iteraation. 
	Toteutusvaiheessa lähtökohtana olevaa verkkoa tulee vielä 
	arvioida ja pisteiden tarkoituksenmukaista sijaintia suunnitella 
	muun muassa suhteessa kuntien tekemiin laskentoihin. 

	Kyselyn keskeiset tulokset ja havainnot on koottu seuraaville 
	Kyselyn keskeiset tulokset ja havainnot on koottu seuraaville 
	sivuille. Laajempi analyysi vastausaineistosta ja ELY
	-
	keskuksittain tehdyt merkinnät on esitetty raportin 
	liitteessä 1
	liitteessä 1
	Span

	.
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	3.2 Yhteenveto ELY
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	3.2 Yhteenveto ELY
	-
	kyselyn laskentapisteistä


	ELY
	ELY
	ELY
	-
	keskukset merkitsivät kartalle yhteensä 200 ehdotusta 
	laskentapisteiksi. Laskentapisteistä 73 % sijaitsee taajamissa. 
	Vertailuksi todettakoon, että taajamissa asuu 86 % väestöstä. 
	Taajamiin ehdotetut pisteet palvelevat perustelujen mukaan 
	ensisijaisesti kunnan sisäisen liikkumisen seurantatarpeita ja 
	jonkin verran kuntien välisiä liikkumistarpeita. Matkaryhmistä 
	mainitaan erityisesti työ
	-
	, koulu
	-
	ja asiointimatkat.

	Ensisijaisia laskentapisteitä merkittiin 77 kpl. Näissä 55 
	Ensisijaisia laskentapisteitä merkittiin 77 kpl. Näissä 55 
	pisteessä katsottiin tarpeelliseksi laskea jatkuvatoimisesti sekä 
	pyöräliikenteen että kävelyn määriä, ja 22 pisteessä vain 
	pyöräliikennettä. Noin puolessa merkityistä pisteistä on 
	nykyisin saatavilla tietoa autoliikenteen määristä. Kävelyn ja 
	pyöräliikenteen laskentatietoja kerätään nykyisin vain 8 
	pisteessä (7 %), joissa kaikissa seurataan molempia 
	kulkutapoja.

	Lisäksi ELY
	Lisäksi ELY
	-
	keskukset merkitsivät 46 tarpeelliseksi koettua 
	otoslaskentapistettä lähinnä pyöräliikenteen seurantatarpeisiin. 
	Kävelyn ja pyöräliikenteen aiempia laskentatietoja ei näissä 
	pisteissä ole. 


	Figure
	Kuva 5. Laskentapisteiden tyyppien jakauma.
	Kuva 5. Laskentapisteiden tyyppien jakauma.
	Kuva 5. Laskentapisteiden tyyppien jakauma.
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	ELY
	ELY
	ELY
	-
	keskukset merkitsivät kartalle 
	yhteensä 200 laskentapistettä. 

	•
	•
	•
	•
	Ensisijaisia laskentapisteitä 
	merkittiin 77 kpl,
	joista 55 
	pisteessä on tarpeen laskea 
	jatkuvatoimisesti sekä pyöräliikennettä 
	että jalankulkua ja 22 pisteessä 
	ainoastaan pyöräliikennettä.


	•
	•
	•
	Lisäksi ELY
	-
	keskukset 
	merkitsivät 46 tarpeelliseksi 
	koettua otoslaskentapistettä 
	lähinnä pyöräliikenteen 
	seurantatarpeisiin.




	Figure
	Kuva 6. Ehdotetut laskentapisteet ELY
	Kuva 6. Ehdotetut laskentapisteet ELY
	Kuva 6. Ehdotetut laskentapisteet ELY
	-
	keskuksittain.
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	Ensisijaiset jatkuvatoimisiksi kaavaillut laskentapisteet 
	Ensisijaiset jatkuvatoimisiksi kaavaillut laskentapisteet 
	Ensisijaiset jatkuvatoimisiksi kaavaillut laskentapisteet 
	sijoittuvat niiltä osin kuin on ilmoitettu, pääsääntöisesti 
	pyöräliikenteen pääreiteille. Näillä yleisin väylätyyppi on 
	yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Toissijaiset pisteet 
	sijoittuvat niin ikään pääosin pyöräliikenteen laatukäytäville ja 
	pääreiteille, joilla yleisin väylätyyppi on myös yhdistetty 
	pyörätie ja jalkakäytävä.

	Otoslaskentapisteet sen sijaan sijoittuvat pääosin alemmille 
	Otoslaskentapisteet sen sijaan sijoittuvat pääosin alemmille 
	verkon osille (alue
	-
	ja paikallisreitit), joissa yleisin väylätyyppi 
	on yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Osin nämä ovat myös 
	sekaliikenneväyliä, joissa kävely ja pyöräliikenne käytävät 
	piennarta.

	Taajamiin ehdotetut pisteet palvelevat perustelujen mukaan 
	Taajamiin ehdotetut pisteet palvelevat perustelujen mukaan 
	ensisijaisesti kunnan sisäisiä alueita yhdistävän liikkumisen 
	seurantatarpeita ja jonkin verran kuntien välisiä 
	liikkumistarpeita. Matkaryhmistä mainitaan työ
	-
	, koulu
	-
	ja 
	asiointimatkat. Taajamien ulkopuoliset pisteiden 
	luonnehdinnoissa on mainittu pääasiassa vapaa
	-
	ajan 
	liikkumisen (ulkoilu, virkistys, kuntoilu, matkailu) seurannan 
	tarpeita. 


	Figure
	Figure
	Kuva 7. Ehdotetut laskentapisteet väylätyypeittäin ja laskentapisteiden 
	Kuva 7. Ehdotetut laskentapisteet väylätyypeittäin ja laskentapisteiden 
	Kuva 7. Ehdotetut laskentapisteet väylätyypeittäin ja laskentapisteiden 
	perustelut.
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	Kävelyn ja pyöräliikenteen laskentajärjestelmän kustannuksia 
	Kävelyn ja pyöräliikenteen laskentajärjestelmän kustannuksia 
	Kävelyn ja pyöräliikenteen laskentajärjestelmän kustannuksia 
	on arvioitu karkealla suuruusluokkatasolla. Kustannusarvion 
	pohjana on käytetty yhden valmistajan ilmoittamia laitteiden 
	yksikköhintoja asennuksineen. Lisäksi on otettu huomioon 
	datasiirron ja tietojen katselukäyttöliittymän kustannukset. 
	Kustannukset on esitetty ensimmäisen vaiheen tavoitteelliselle 
	toteutukselle, joka käsittää kaikki ensisijaisiksi ilmoitetut 
	jatkuvatoimiset pisteet ja tarpeelliset otoslaskentapisteet. 

	Kustannusarvio jakaantuu seuraaviin kertainvestointeihin ja 
	Kustannusarvio jakaantuu seuraaviin kertainvestointeihin ja 
	vuotuisiin käyttökustannuksiin:

	•
	•
	•
	•
	Laiteinvestoinnit (77 pistettä)
	500 000 €


	•
	•
	•
	Kohteiden suunnittelu
	50 000 €


	•
	•
	•
	Datasiirto ja käyttöliittymä
	30 000 €/v


	•
	•
	•
	Otoslaskennat
	50 000 €/v



	Kustannusarvioon eivät sisälly seuraavat asiat:
	Kustannusarvioon eivät sisälly seuraavat asiat:

	•
	•
	•
	•
	Laskentalaitteiden ylläpito ja huolto


	•
	•
	•
	Datan käsittely, validointi ja tallennus 


	•
	•
	•
	Datan prosessointi, jalostaminen, tunnuslukujen 
	muodostaminen, datayhteenvedon visualisointi


	•
	•
	•
	Erilaisten laskentalaitteiden asennustapaa tai mahdollisia 
	lisäpalveluja kuten esimerkiksi laskimen ajantasaisia tietoja 
	käyttäjille jakavaa näyttöä (pylonia).


	•
	•
	•
	Liikennevalojen ohjauslaitteiden 
	hyödyntämismahdollisuuksia, joita tulee selvittää 
	tapauskohtaisesti. 


	•
	•
	•
	Mahdollisten uusien teknologioiden mahdollisuuksia 
	laskentojen suorittamiseen. Uusilla teknologioilla (kattava 
	katsaus teknologioihin löytyy esimerkiksi Keräsen 2017 
	diplomityöstä) on mahdollista täydentää ja mahdollisesti 
	joissain tapauksissa jopa korvata koneellisesti ja käsin 
	suoritettavaa laskentaa.
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	Alkuvaiheen tavoitetaso 
	Alkuvaiheen tavoitetaso 
	Alkuvaiheen tavoitetaso 

	Tässä työssä ensimmäisen vaiheen toteutuksen lähtökohdaksi 
	Tässä työssä ensimmäisen vaiheen toteutuksen lähtökohdaksi 
	suositellaan toteutettavaksi kyselyssä ilmoitettujen ensisijaisten 
	jatkuvatoimisten laskentapisteiden määrä (77 kpl) ja 
	tarpeellisten otoslaskentapisteiden määrä (46 kpl). Tällä 
	saavutetaan hyvä alkuvaiheen tavoitelähtötaso. Tämän 
	toteutuslaajuuden huonoina puolina voidaan nähdä pisteiden 
	jakautumisen riippuvuus ELY
	-
	keskusten ”vastauskäsialasta” 
	sekä pisteiden epätasainen jakautuminen eri alueiden välille. 
	Tämän vuoksi toteutuksen yhteydessä on suositeltavaa 
	tarkastella pisteiden sijoittumista alueiden välillä, jotta 
	laskentapisteitä sijoittelussa huomioidaan alueiden välinen 
	tasapuolisuus. ELY
	-
	keskusten esittämien pisteiden jakauma on 
	esitetty 
	liitteessä 1
	liitteessä 1
	Span

	.

	Laskentapisteiden jakauman lähtökohdaksi voidaan ottaa 
	Laskentapisteiden jakauman lähtökohdaksi voidaan ottaa 
	valtakunnan tason luokittelu, jolloin voidaan korostaa 
	pyöräliikenteen pääreittejä, tilastollista edustavuutta (esim. 
	taajama
	-
	kylä
	-
	maaseutu 
	-
	luokitus) ja alueellista tasapuolisuutta 
	(aluetyypit ja maakuntakeskukset). 

	Seuraavilla sivuilla on pohdittu yhtä mahdollista tapaa jakaa 
	Seuraavilla sivuilla on pohdittu yhtä mahdollista tapaa jakaa 
	pisteitä alueittain niin, että pisteiden jakaumaa alueiden välillä 
	voisi tasoittaa, mutta alueiden piirteet olisi mahdollista ottaa 
	huomioon. Lisäksi on esitetty tämän jakomallin vaikutukset 
	esitettyihin pistemääriin alueittain.

	Laskentapisteverkon laajentaminen
	Laskentapisteverkon laajentaminen

	ELY
	ELY
	-
	keskuksille suunnatussa kyselyssä kysyttiin ensisijaisten 
	jatkuvatoimisten pisteiden ja tarpeellisten 
	otoslaskentapisteiden lisäksi toissijaisia jatkuvatoimisia 
	laskentapisteitä sekä harkittavia otoslaskentapisteitä. 
	Ensimmäisen vaiheen toteutuksen jälkeen suositellaan 
	jatkettavaksi laskentapisteverkon laajentamista toissijaisilla 
	jatkuvatoimisilla laskentapisteillä sekä harkittavilla 
	otoslaskentapisteillä. Laskentapisteverkon laajentamisen 
	suunnittelu on suositeltavaa aloittaa jo, kun ensimmäisessä 
	vaiheessa toteutetun verkon laskennoista on jonkin verran 
	tuloksia ja laskentapisteverkon rakentamisesta kokemuksia.
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	keskuksittain 

	ELY
	ELY
	-
	keskusten ilmoittamaa pistejakaumaa voidaan tarvittaessa 
	tasoittaa tai jakaa uudelleen esimerkiksi seuraavin tilastollisin 
	mittarein:

	•
	•
	•
	•
	•
	Väestö (Tilastokeskus 2021)


	•
	•
	•
	Liikennesuorite (kävely ja pyöräliikenne, HLT 2016)


	•
	•
	•
	Pyörätieverkon pituus (Tilastokeskus 2021)




	Viereisessä kuvassa on esitetty tilastollisten tunnuslukujen 
	Viereisessä kuvassa on esitetty tilastollisten tunnuslukujen 
	jakauma ELY
	-
	keskuksittain. Yhdistelmäindikaattori on 
	muodostettu niin, että kunkin tunnusluvun painoarvo on 1/3. 
	Sen tarkoitus on tasapainottaa liikenteellisten lähtökohtien 
	mukaisesti laskentapisteiden osuuksia kokonaismäärästä ELY
	-
	keskuksittain. Arviota tulee tarkentaa lähempänä ensivaiheen 
	toteutuksen yhteydessä.
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	keskuksittain


	Edellisellä sivulla esitellyn kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä 
	Edellisellä sivulla esitellyn kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä 
	Edellisellä sivulla esitellyn kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä 
	kuvaavan ja tilastollisiin tunnuslukuihin perustuvan 
	tasaamisvaihtoehdon vaikutus ELY
	-
	keskusten ilmoittamin 
	laskentapisteiden määriin on esitetty viereisessä grafiikassa. 
	Kuvaajassa on esitetty miten ensisijaisten jatkuvatoimisten ja 
	tarpeellisten otoslaskentapisteiden määrät muuttuisivat 
	tilastollisiin indikaattoreihin perustuvan laskennan perusteella. 
	Laskuharjoituksen tarkoitus on tasoittaa ELY
	-
	keskusten 
	vastauskäsialaltaan kirjavaa aineistoa tilastollisten tunnuslukujen 
	painottamana.

	Lopullinen laskentapisteiden sijoittuminen tarkentuu 
	Lopullinen laskentapisteiden sijoittuminen tarkentuu 
	laskentapisteverkon toteutusvaiheessa, sillä tilastollisessa 
	tarkastelussa ei ole huomioitu esimerkiksi pyörämatkailun 
	vaikutusta laskentatarpeeseen. Samassa yhteydessä on vielä 
	tarve käydä vuoropuhelua kuntien kanssa toteutettavista 
	laskentapisteistä.
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	5.4 Toimintalinjat alkuvaiheessa
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	5.4 Toimintalinjat alkuvaiheessa


	Aineiston pohjalta määritettiin, että valtion väyläverkolla 
	Aineiston pohjalta määritettiin, että valtion väyläverkolla 
	Aineiston pohjalta määritettiin, että valtion väyläverkolla 
	kävelyn ja pyöräliikenteen seurantajärjestelmän lähtökohtana 
	pidetään pysyviä jatkuvatoimisia laskentapisteitä. Lisäksi 
	tunnistettiin, että jatkuvaa seurantaa on tarpeen täydentää 
	vapaa
	-
	ajan ja matkailun tarpeita mittaavilla 
	otoslaskentapisteillä. 

	Käytettävästä rahoitustasosta riippuen alkuvaiheen 
	Käytettävästä rahoitustasosta riippuen alkuvaiheen 
	toteutuspolku voidaan määrittää esimerkiksi seuraavin 
	periaattein:

	•
	•
	•
	•
	Jatkuvatoimisia pisteitä tulee minimitoteutusmallissa 
	perustaa kaikkiin maakuntiin, jotta erilaiset aluetyypit 
	tulevat seurannan piiriin (vrt. taksiliikenteen hintaseuranta). 


	•
	•
	•
	Alkuvaiheessa laskentapisteiden sijoittelussa painotetaan 
	maakuntakeskuksia ja niiden sisääntuloväyliä tiiviimmässä 
	kaupunkirakenteessa niin, että ne on synkronoitu 
	keskuskaupungin sekä sitä ympäröivien kuntien mahdollisen 
	oman seurannan kanssa (vältetään mahdolliset 
	päällekkäisyydet).


	•
	•
	•
	Jatkuvatoimisiksi kaavailtuja pisteitä, joille laskentalaitteisto 
	asennetaan myöhemmin, tulee alkuvaiheessa laskea 
	otosperusteisesti, jotta pisteiltä alkaa muodostua tarvittavia 
	aikasarjoja jo laskentapisteverkon toteutuksen alussa.


	•
	•
	•
	Järjestelmän seuraavissa laajentamisvaiheissa lisätään ja 
	monipuolistetaan aluetyyppejä niin, että pisteet sijoittuvat 
	henkilöliikennetutkimuksen tuloksia vastaavasti erilaisiin 
	liikkumisympäristöihin. Kylä
	-
	ja maaseutuympäristöistäkin 
	tarvitaan seurantatietoja, joita nykyisin ei ole lainkaan 
	saatavilla.


	•
	•
	•
	Jalankulun ja pyöräliikenteen seurannalle on hyvä olla 
	korvamerkitty määräraha.



	Alkuvaiheen tavoitetason toteutus on suositeltavaa aloittaa heti 
	Alkuvaiheen tavoitetason toteutus on suositeltavaa aloittaa heti 
	ja pyrkiä saavuttamaan ensimmäisen vaiheen tavoitetaso 5
	-
	7 
	vuoden kuluessa.
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	Kävelyn ja pyöräliikenteen laskentojen hoitamisen 
	Kävelyn ja pyöräliikenteen laskentojen hoitamisen 
	Kävelyn ja pyöräliikenteen laskentojen hoitamisen 
	pääperiaatteena on, että palveluntuottaja hoitaa laskennat 
	kokonaispalveluna laskentalaitteiden hankinnasta aina 
	prosessoitujen laskentatietojen jakeluun.

	Palveluntuottaja hankkii käyttöönsä tarvittavan määrän jatkuvien 
	Palveluntuottaja hankkii käyttöönsä tarvittavan määrän jatkuvien 
	laskentojen sekä koneellisten otoslaskentojen hoitamiseen 
	tarvittavia laitteita. Väylävirasto määrittelee yhdessä ELY
	-
	keskusten sekä kuntien kanssa tarkat sijainnit laskimille. 
	Tarvittaessa palveluntuottaja osallistuu keskusteluihin. 
	Palveluntuottaja vastaa laskinten tarkemmasta suunnittelusta ja 
	asennuksesta osoitettuihin paikkoihin. Koneellisten 
	otoslaskentojen osalta palveluntuottaja vastaa otoslaskentojen 
	suorittamiseen käytettävien laskinten viennistä 
	laskentapisteeseen, sekä laskinten noutamisesta sovitun laskenta
	-
	ajan päätyttyä. Palveluntuottaja suorittaa otoslaskennat sovitulla 
	syklillä (esimerkiksi 4 vuotta).

	Palveluntuottaja laatii laskinten asentamiseen ohjeen, jossa 
	Palveluntuottaja laatii laskinten asentamiseen ohjeen, jossa 
	kuvataan mm. laskimen sijoittaminen, suuntaaminen ja 
	suojaaminen.

	Käsinlaskentoina
	Käsinlaskentoina
	suoritettavien otoslaskentojen osalta 
	palveluntuottaja vastaa laskentojen organisoinnista (laskijoiden 
	rekrytointi, koulutus ja ohjeistus, tiedon tallennus).

	Koneellisten laskentojen osalta palveluntuottaja vastaa laitteiden 
	Koneellisten laskentojen osalta palveluntuottaja vastaa laitteiden 
	toimivuudesta, huolloista, sekä tiedonsiirron toimivuudesta 
	laitteesta raakadatan tallennuspaikkaan.


	Figure
	Kuva 10. Pyöräliikenteen laskentapiste.
	Kuva 10. Pyöräliikenteen laskentapiste.
	Kuva 10. Pyöräliikenteen laskentapiste.
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	Laskinten tuottama raakadata vaatii prosessointia, jotta sitä 
	Laskinten tuottama raakadata vaatii prosessointia, jotta sitä 
	Laskinten tuottama raakadata vaatii prosessointia, jotta sitä 
	voidaan hyödyntää. Palveluntuottaja vastaa raakadatan 
	prosessoinnista. Prosessoinnin vaiheita ovat datan validointi 
	(esimerkiksi varmistuminen siitä, että laskin on tuottanut 
	dataa), datan korjaus (esimerkiksi laskentalaitteesta johtuvien 
	datavirheiden poistaminen) sekä tunnuslukujen laskenta. 
	Tunnusluvut on määritelty Liikenne
	-
	ja viestintäministeriön 
	esiselvityksessä vuonna 2005.

	Palveluntuottajan vastuulle kuuluu sekä raakadatan että 
	Palveluntuottajan vastuulle kuuluu sekä raakadatan että 
	prosessoidun datan tallentaminen.

	Laskentatietojen hallintaan sisältyy laskinten tietojen ylläpito. 
	Laskentatietojen hallintaan sisältyy laskinten tietojen ylläpito. 
	Laskimista tallennettavia tietoja ovat ainakin sijainti, tyyppi, 
	asennusajankohta. Tietoja päivitetään tarvittaessa.

	Laskentatietojen hallintaan liittyy prosessointiin tarvittavien 
	Laskentatietojen hallintaan liittyy prosessointiin tarvittavien 
	taustatietoja hankinta. Palveluntuottaja hankkii nämä tiedot 
	muilta tiedon tuottajilta tai muista tietolähteistä. Tällaisia 
	tietoja ovat esimerkiksi säätiedot, tiestötiedot ja muun 
	liikenteen tiedot.


	Laskentatietojen hallinta
	Laskentatietojen hallinta
	Laskentatietojen hallinta
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	Laskentapalvelun kolmantena osana on kerätyn ja prosessoidun 
	Laskentapalvelun kolmantena osana on kerätyn ja prosessoidun 
	Laskentapalvelun kolmantena osana on kerätyn ja prosessoidun 
	datan jakelu käyttäjien hyödynnettäväksi. Palveluntuottaja vastaa 
	laskentojen tuottaman tiedon tuomisesta avoimeksi dataksi.

	Jakelukanaviksi on tunnistettu Väyläviraston 
	Jakelukanaviksi on tunnistettu Väyläviraston 
	TieVelho
	(KVL
	-
	, KKVL
	-
	ja 
	TKVL
	-
	tieto), 
	Finntrafficin
	ylläpitämät 
	Digitraffic
	-
	ja Liikennetilanne
	-
	palvelut. Yhtenä datan jakelukanavana esitetään vastaavan kaltaista 
	verkkosivustoa kuin Norjassa, jossa verkkosivuston tai 
	APIn
	kautta 
	saa käyttöön koko maan kävelyn ja pyöräliikenteen laskentatiedot. 
	Palveluun on koottu sekä valtion tieverkon että kuntien katuverkon 
	laskentatiedot.

	Avoimeen jakeluun tuodaan sekä raakadata että prosessoitu data 
	Avoimeen jakeluun tuodaan sekä raakadata että prosessoitu data 
	(vrt. LAM
	-
	raakadata). Myös historiatieto täytyy pystyä jakamaan.

	Datan jakelun pääperiaate on esitetty sivun 37 kuvassa.
	Datan jakelun pääperiaate on esitetty sivun 37 kuvassa.
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	Figure
	Kuva 11. Periaate kävelyn ja pyöräliikenteen laskentatiedon käsittelystä ja jakamisesta.
	Kuva 11. Periaate kävelyn ja pyöräliikenteen laskentatiedon käsittelystä ja jakamisesta.
	Kuva 11. Periaate kävelyn ja pyöräliikenteen laskentatiedon käsittelystä ja jakamisesta.
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	Tässä selvityksessä on määritelty tavoitetaso kävelyn ja 
	Tässä selvityksessä on määritelty tavoitetaso kävelyn ja 
	Tässä selvityksessä on määritelty tavoitetaso kävelyn ja 
	pyöräliikenteen laskentajärjestelmälle. Tavoitetason määrittelyn 
	jälkeen seuraavana askeleena tulisi varmistaa riittävä 
	rahoitustaso laskentapisteverkon ensimmäisen vaiheen 
	tavoitetason toteuttamiselle seuraavan 5
	–
	7 vuoden aikana. 
	Samanaikaisesti on käytävä keskustelua liikenteenohjausyhtiö 
	Fintraffic
	Oy:n kanssa kävelyn ja pyöräliikenteen laskentojen 
	lisäämisestä osaksi nykyistä palvelusopimusta.

	Lopullinen laskentapisteiden sijoittuminen tarkentuu 
	Lopullinen laskentapisteiden sijoittuminen tarkentuu 
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	•
	•
	•
	•
	•
	Taajamalla
	tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. 
	Taajamissa asuu 86 % väestöstä.


	•
	•
	•
	Kylät
	on jaettu 20
	–
	39 asukkaan pienkyliin ja yli 39 asukkaan kyliin.


	•
	•
	•
	Maaseutuasutukseen
	kuuluvat alueet, jotka eivät yllä kuvattuihin luokkiin, mutta joissa on vähintään yksi asuttu rakennus 
	(=väestöä) kilometrin säteellä.
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	•
	•
	•
	•
	•
	Ensisijaiset pisteet 
	sijoittuvat (niiltä osin kuin on 
	ilmoitettu) pääsääntöisesti pyöräliikenteen pääreiteille, 
	joissa yleisin väylätyyppi on yhdistetty pyörätie ja 
	jalkakäytävä.


	•
	•
	•
	Noin puolessa merkityistä pisteistä on nykyisin saatavilla 
	tietoa autoliikenteen määristä.


	•
	•
	•
	Kävelyn ja pyöräliikenteen laskentatietoja kerätään 
	nykyisin 8 pisteessä (7 %), joissa kaikissa seurataan 
	molempia kulkutapoja.
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	•
	•
	•
	•
	•
	Toissijaiset pisteet 
	sijoittuvat pääosin pyöräliikenteen 
	laatukäytäville ja pääreiteille, joissa yleisin väylätyyppi on 
	yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä.


	•
	•
	•
	Noin 35 % ilmoitetuista pisteistä on nykyisin saatavilla 
	tietoa autoliikenteen määristä.


	•
	•
	•
	Kävelyn ja pyöräliikenteen laskentatietoja ei ole.
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	•
	•
	•
	•
	•
	Otoslaskentapisteet 
	sijoittuvat pääosin alemmille verkon 
	osille (alue
	-
	ja paikallisreitit), joissa yleisin väylätyyppi on 
	yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Osin nämä ovat myös 
	sekaliikenneväyliä (jalankulku ja pyöräliikenne pientareella)


	•
	•
	•
	Liikennemäärien seurantatilanne on epäselvä. Hieman alle 
	puolessa ilmoitetuista pisteistä on nykyisin saatavilla tietoa 
	autoliikenteen määristä.


	•
	•
	•
	Kävelyn ja pyöräliikenteen laskentatietoja ei ole.
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	30 % pisteistä taajamien ulkopuolella (kylät ja maaseutu)


	•
	•
	•
	•
	•
	Taajamiin 
	ehdotetut pisteet palvelevat perustelujen mukaan ensisijaisesti kunnan sisäisiä alueita yhdistävän liikkumisen 
	seurantatarpeita ja jonkin verran kuntien välisiä liikkumistarpeita. Matkaryhmistä mainitaan työ
	-
	, koulu
	-
	ja asiointimatkat.


	•
	•
	•
	Taajamien ulkopuoliset 
	pisteiden luonnehdinnoissa on mainittu pääasiassa vapaa
	-
	ajan liikkumisen (ulkoilu, virkistys, 
	kuntoilu, matkailu) seurannan tarpeita. 
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