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Helsingin kaupunki

 Liikenneinsinööri & pyöräliikenteen

asiantuntija 2009 – 2017

– Liikennesuunnitelmia

– Verkkosuunnitelmia

– Pyöräliikenne.fi –suunnitteluohje

– …

Strafica Oy

 Projektipäällikkö 2017 -

– Liikennesuunnittelua

– Verkkosuunnitelmia

– Pyöräilyn viitoitussuunnitelmia

– Pyöräliikenteen asiantuntijatehtäviä

– …



Brutus – yksilömalli
”Brutal, simple, Brute Force”

• Käsitellään kotitalouksien ja 

yksilöiden liikkumistarpeita

• Matkat käsitellään matkaketjuina

koko päivän liikkumistarpeet ja 

reunaehdot huomioiden

• Aluejakona tiheä säännöllinen 

ruudukko (250 x 250 m)

• Jatkuva aikadimensio (kaikki 

vuorokauden matkat)

• Kaikki matkojen tarkoitukset (10)

• Mukana kaikki relevantit kulkutavat 

(myös kävely ja pyöräliikenne)

Matemaattinen malli, joka esittää miten 

alueen jokainen asukas 

todennäköisimmin hoitaa päivittäiset 

liikkumistarpeensa.



Lähtötiedot

Kalkati.net

XML database dump

Maankäyttö Liikenneverkot Liikkuminen

OpenStreetMap

Reittioppa

at (GTFS)

Topografia



Tyypillisiä käyttökohteita

• BRUTUS-liikenteen

simulointimallít
– Valtakunnallinen (koko Suomi)

– Maakunnalliset (Uusimaa, Päijät-Häme, 

Kanta-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala)

– Kaupungit ja kaupunkiseudut (PKS, Oulun 

seutu, Mikkelin kaupunki)

– Kansainväliset (Utrecht / Hollanti)

Maankäyttö- ja kaavahankkeiden 

liikennetuotosten arviointi ja liikenteelliset 

vaikutukset

– Suuntautuminen, kulkutapojen käyttö, 

liikennesuoritteet ja päästöt

Palveluverkkojen suunnittelu ja vaikutukset

– Suuntautuminen, kulkutapojen käyttö, 

liikennesuoritteet ja päästöt

Pyöräilyn suunnittelu ja edistäminen
– Verkollinen suunnittelu (laatutaso ja uudet yhteydet), 

toimenpiteiden vaikutukset, toimenpiteiden ohjelmointi

Uusien liikkumispalvelujen (MaaS) 

vaikutusten arviointi
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Brutus käytännön työssä



Verkkosuunnittelu





 Baana jatkaminen Helsingin

ratapihan ali

 Ensimmäiset luonnokset 2011

Puuttuvan linkin 

tarksteleminen:

Helsingin ratapihan alitus





• Vaikeaa ennustaa tunnelin kysyntää

• Ensin arvioitiin, että käyttäjiä voisi olla 

keskimäärin n. 3 000/vrk.

Kysynnän ennustaminen laskennoista
5
1
5
0

?



Kysynnän arvioiminen gps-tiedon
avulla
• GPS-tieto peilaa nykyisiä

reittejä. Näyttäisi, että

aseman ohi ei edes olisi

tärkein suunta. 

SOURCE: Strava.com



Kysynnän ennustaminen Brutuksella

• Brutus todisti radan

alittamisen kuitenkin olevan

tärkein suunta Baanalta



Liikennevirran siirtymät

• Aseman kiertävät reitit

siirtyisivät tunneliin

• Turvallisuus ja miellyttävyys

lisääntyy myös jalankulkijoiden

osalta, kun 2300 pyöräilijää ei

enää risteä päivittäin 60 000 

jalankulkijan kanssa



Maankäyttö tulevaisuudessa

Uutta maankäyttöä Uusi baana



Radan alituksen kysyntä uuden maankäytön myötä

 Uusi Maankäytön skenaario

 Brutus antoi lähes 7500 

pyöräilijää päivässä (Lokakuun

taso) vuonna 2025

 Kesähuipuissa yli 10 000 pp/vrk.



Helsingin tärkein pyöräliikenteen hanke



Ideasta suunnitelmaksi…
Käpylä

n 

asema

Pohjoisbaan

a



Käyttäjäpotentiaalin arvioiminen -Brutus



Yleissuunnitelma



Kuva: Destia

…ja toteutukseen



Miksi Hämeentielle

pitää rakentaa

pyörätie kun siellä ei

kukaan pyöräile?





Piilotetun potentiaalin määrittäminen

34

Nykyisin Tulevaisuudessa



Liikennesuunnittelu





Daphne Schippers Bridge - Utrecht

The Dafne Schippers Bridge connects 

Utrecht’s new district of Leidsche Rijn with 

the historic city centre
Brutus correctly estimated bridges user

potential, a fact that was revealed by

the automatic countings after opening.



Lähtötiedot:
• Maankäyttö

• Verkot

• Helsingin

käyttäjädataa, mm. 

• Matkapituus

• Ikäjakauma

• Sukupuoli

• Matkan tarkoitus

• Asemien määrä

• Pyörien määrä

• “varmat” asemapaikat

Potentiaaliset kaupunkipyörämatkat -

Espoo



“Tasavastustarkastelu” - Tampere







Model integration plan

DATA

Land-use grid

data

Mobility survey

Transport 

network and PT 

services in GIS 

format

Others

BRUTUS

Cycling

trips

Private car

trips

Individual

simulation

model

Walking

trips

Heavy goods

transport model

HGV 

demand

matrix

Car and public

transport flows

on the network

Car and public

transport supply

(network and 

service levels)

Public 

transport trips

Trips on new 

mobility

services

Walking

and cycling

flows on 

the network

Private car

demand matrix

4-STEP MODEL (EMME)

Through traffic

and external

traffic demand

Public transport 

demand matrix

E-bike trips



Brutus on ollut monessa mukana
• Käyttäjämäärän arvioiminen nykyverkolla: mm. verkkohierarkia

– mm. pääreitit, opastus, talvihoidon priorisointi

• Piilotettu potentiaali

– maankäytön kehittyminen  tulevaisuuden kysyntä & mm. riittävä väyläleveys

– uusi pyöräliikenteen järjestely, poliittinen perustelu

– Tasavastustarkastelu, missä “luonnollisesti” paras pyörätieyhteys sijaitsee.

• Hankkeiden priorisointi ja investointiohjelmat

• Ideoiden esikarsinta

– On voitu “katkaista siivet” kannattaomilta hankkeilta

• Kaupunkipyöräasemat Espoo (käynnissä)

– Haarukoidaan ruutuverkolla potentiaalisimmat asemapaikat



Trial version: 

https://apps.strafica.fi/brutus/demo
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KIITOS MIELENKIINNOSTA!

Trial version: 

https://apps.strafica.fi/brutus/demo

Niko Palo

Strafica Oy

+358 40 546 3235

Niko.palo@strafica.fi


