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Alkusanat
Tämä opetusmoniste on ensisijaisesti tarkoitettu käytettäväksi Oulun yliopiston maantieteen
laitoksen tarjoaman GIS-jatkokurssi -opintojakson (790342A) materiaalina. Moniste toimii jatkona
GIS-perusteet ja kartografia -opintojaksolla (790101P) käytettävälle monisteelle Johdatus ArcGIS 10
-ohjelmiston käyttöön, mutta se soveltuu yleisemminkin oppaaksi ArcGIS-ohjelmistosta sekä GISmenetelmien edistyneemmästä käytöstä kiinnostuneelle. Moniste perustuu ArcGIS-ohjelmiston
versioon 10.2.1, mutta pääosiltaan ohjeet ovat kuitenkin soveltuvia myös vanhempiin ja
todennäköisesti myös uudempiin versioihin.
Monisteeseen on valittu joukko ArcGIS-ohjelmiston tarjoamia spatiaalisia analyysejä, ja ne on
ryhmitelty ArcGIS:n moduulien mukaan. Lähes kaikki menetelmät esitellään käytännöllisten
esimerkkien kautta käyttäen aineistoja, joista suurin osa on ladattavissa Tieteen tietotekniikan
keskuksen (CSC) ylläpitämästä PaITuli-paikkatietopalvelusta (http://www.csc.fi/paituli), tai muista
avoimen datan lähteistä.
Analyysimenetelmien lisäksi monisteessa esitellään menettelytapoja ArcGIS:n toimintojen
automatisoimiseksi ja laajentamiseksi. Lopuksi luodaan vielä lyhyt katsaus vaihtoehtoisiin, open
source -tyyppisiin paikkatieto-ohjelmistoihin.
Monisteessa esitetyt näyttökuvat ArcGIS-tuoteperheeseen kuuluvien ohjelmistojen käyttöliittymistä
on julkaistu Esrin luvalla. ArcGIS on Esrin rekisteröity tavaramerkki.
Toivomme monisteen olevan lukijoilleen hyödyllinen!

Oulussa, huhtikuussa 2015
Tekijät
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1. Verkostoanalyysit (Network Analyst)
1.1. Yleistä
Network Analyst -laajennusosaa voidaan käyttää verkostoanalyysien tekemiseen, kuten optimaalisten
reittien ja palvelualueiden määrittelyyn sekä kohteiden saavutettavuuden analysointiin.
Laajennusosan avulla voidaan tarkastella linnuntie-etäisyyksien sijaan verkostoa pitkin määritettyjä
etäisyyksiä. Analyysien tekeminen ei kuitenkaan rajoitu pelkästään maantieteellisten etäisyyksien
tarkasteluun, vaan ne voivat perustua muuhunkin impedanssi- eli vastustekijään. Näitä ovat
esimerkiksi matka-aika, kustannus tai matkan tuottama liikennepäästö.
Tässä monisteessa Network Analystin käyttöä esitellään Liikenneviraston, Maanmittauslaitoksen ja
kuntien ylläpitämästä Digiroad-aineistosta muokatun tieverkostoaineiston avulla. Tämä shapefilemuotoinen aineisto on irrotettu Digiroad K -toimitusmuodosta ja siitä on yksinkertaistamisen vuoksi
poistettu kaikki kevyen liikenteen väylät. Monistetta varten aineistosta on edelleen erotettu
pienempi, Oulun alueen kattava pala.
Tieverkosto koostuu vaihtelevan pituisista tie-elementeistä, joista jokaiselle on määritetty seuraavat
attribuutit:





LIIKENNEVI: osoittaa tie-elementin mahdollisen yksisuuntaisuuden suhteessa viivan
digitointisuuntaan (2 = liikenne sallittu molempiin suuntiin, 3 = liikenne sallittu viivan
digitointisuuntaa vastaan, 4 = liikenne sallittu viivan digitointisuuntaan, 5 = liikenne suljettu
molemmissa suunnissa)
Meters: tie-elementin pituus metreinä
Seconds: tie-elementin päästä päähän nopeusrajoituksen mukaisella nopeudella ajamiseen
kuluva aika sekunteina

Meters- ja Seconds-attribuutteja ei ole ollut sellaisenaan alkuperäisessä Digiroad-aineistossa, vaan ne
on lisätty siihen tämän monisteen esimerkkiä varten. Meters on laskettu suoraan tie-elementtien
pituuden pohjalta, kun taas Seconds-attribuutin laskennassa on hyödynnetty tietoa kullakin tieelementillä voimassa olevasta nopeusrajoituksesta.

1.2. Reititysaineiston (network dataset) muodostaminen
Vaikka tieverkostoa kuvaava aineisto koostuukin viivoista muodostaen topologisesti eheän verkoston,
ei sitä voi kuitenkaan käyttää sellaisenaan verkostoanalyysien tekemisessä, vaan siitä on ensin
muodostettava varsinainen reititysaineisto (network dataset). Reititysaineistoon voidaan mallintaa
verkostoon liittyviä ominaisuuksia, kuten yksisuuntaisuus, nopeusrajoitukset sekä käännöksiin
liittyvät rajoitukset ja aikasakot.
Network dataset voidaan muodostaa sekä shapefile- että geodatabase-muotoisen aineiston
pohjalta. Erona on lähinnä se, että shapefilea käytettäessä network dataset voi koostua vain
yhdestä tasosta (käytännössä yhdestä tieverkostosta), kun taas geodatabase ja sen feature dataset
-rakenne mahdollistaa lukuisten tasojen osallistumisen network datasetiin.
1. Varmista, että Network Analyst -laajennusosa on käytössä eli valitse ArcMapissa Customize 
Extensions… ja tarkista, että Network Analyst -kohta on rastitettuna.
2. Network dataset tehdään joko ArcMapin puolella ArcCatalog-ikkunassa tai erillisellä ArcCatalogsovelluksella. Kummassakin tapauksessa etsitään hakemistopuusta se hakemisto, jossa tarvittava
verkostoaineisto sijaitsee. Esimerkissä käytetään aineistoa network.shp.
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3. Aktivoidaan network.shp ArcCatalogin
hakemistopuusta.
Klikataan
hiiren
oikeanpuoleisella
näppäimellä
network.shp-nimen päällä ja valitaan
avautuvasta valikosta New Network
Dataset... (Kuva 1).
Tämä
käynnistää
wizard-tyyppisen
toiminnon, jonka avulla network datasetin
määritykset voidaan tehdä vaihe vaiheelta.

Kuva 1. Network Datasetin määrittelyn aloittaminen.

4. Wizard-toiminnon
ensimmäisessä
vaiheessa
annetaan
network
datasetille jokin kuvaava nimi.
Tässä tapauksessa voidaan hyväksyä
nimi-kentässä oletuksena oleva nimi
network_ND (Kuva 2).
Painetaan Next >.
Kuva 2. Nimen antaminen Network Datasetille.

1.2.1. Käännösten mallintaminen
5. Seuraava määrittelyvaihe koskee käännösten
mallintamista. Käännösten mallintamisen ideana on
asettaa
käännöksille
"aikasakko",
koska
kääntyminen vie yleensä enemmän aikaa kuin
suoraan ajaminen. Näin analyysi voidaan toteuttaa
huomattavasti realistisemmin kuin tilanteessa, jossa
käännöksiin kuluvaa aikaa ei huomioida.
Tässä vaiheessa riittää Yes-valinta, sillä käännösten
varsinainen mallintaminen tehdään hieman
myöhemmin (Kuva 3).

Kuva 3. Käännösten mallintaminen.

Painetaan Next >.

1.2.2. Yhdistävyys
6. Seuraavassa vaiheessa määritetään, mikä
on network datasetiin osallistuvien tasojen
verkostotopologinen
suhde
toisiinsa.
Lähinnä tämä koskee sitä, kuinka
yksittäiset
tie-elementit
kytkeytyvät
toisiinsa. Tämä tapahtuu painamalla
Connectivity...-painiketta (Kuva 4).

Kuva 4. Yhdistävyys.

Connectivity-ikkunassa voidaan määritellä, kuinka network-tason viivaelementit yhdistyvät
topologisesti toisiinsa (Connectivity Policy). Vaihtoehtoina on joko kytkeytyminen toisiinsa
ainoastaan viivojen päätepisteissä (End Point) tai minkä tahansa verteksin kohdalla (Any Vertex).
End Point -vaihtoehdossa tie-elementit liitetään toisiinsa vain siinä tapauksessa, että niillä on
yhteinen alku- tai päätenoodi. Sen sijaan Any Vertex -vaihtoehdossa tie-elementit voivat
GIS-analyysimenetelmät ArcGIS 10.2.1 -ohjelmistolla
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kytkeytyä toisiinsa kaikkien yhteisten verteksien, eikä siis ainoastaan alku- ja päätenoodien
kohdalla.
Digiroad-aineisto on rakennettu
siten, että kukin risteysväli
muodostaa
oman
tieelementtinsä. Network datasetin
määrittelyssä tulee siksi valita
End
Point
-tyyppinen
Connectivity
Policy.
Näin
saadaan mallinnettua oikein
myös siltojen ja alikulkujen
kohdalla
olevat
viivojen
risteämiskohdat.
Valitaan siis alasvetovalikosta
End Point ja painetaan OK (Kuva
5).
Painetaan Next >.
Kuva 5. Connectivity Policyn määritteleminen.

1.2.3. Korkeustaso
Network datasetissä on mahdollisuus määritellä kulkuväylille myös korkeustaso (Elevation).
Korkeustaso ei tässä tapauksessa sinänsä tarkoita korkeutta maastossa, vaan teiden keskinäistä
sijoittumista vertikaalisuunnassa. Tämä ominaisuus on erittäin hyödyllinen mm. mallinnettaessa
siltoja tai tunneleita, joissa toinen tie kulkee toisen tien alta tai päältä. Ilman korkeustasotietoa
saattaa nimittäin käydä virheellisesti niin, että sillan tai alikulun kohdalle mallinnetaan risteyskohta,
vaikka todellisuudessa kääntymismahdollisuutta ei tietenkään näissä kohdissa ole.
Kuten edellä on todettu, Digiroad-aineisto on kuitenkin rakennettu niin, että tie-elementit on
katkaistu vain sellaisissa kohdissa, missä siirtyminen tie-elementiltä toiselle on mahdollista
reaalimaailmassa. Kun Connectivity Policyksi on tämän mukaisesti määritetty End Point, ei
korkeustasoa ole enää tarpeen erikseen määrittää.
7. Laitetaan siis valinta kohtaan
None (Kuva 6).
Painetaan Next >.

Kuva 6. Korkeustason määrittely.

1.2.4. Impedanssiattribuutit ja ajorajoitteet
Verkostoanalyyseissä ratkaisevassa roolissa ovat reittiverkoston attribuutit, jotka kuvaavat reitin
maantieteellistä pituutta, reittiä pitkin kulkemiseen kuluvaa aikaa tai kulkusuunnan rajoittumista vain
tiettyyn suuntaan. Näistä kaksi ensimmäistä edustaa impedanssiattribuutteja, kun taas viimeinen on
tyypiltään rajoiteattribuutti.
Network Analyst etsii attribuuttitaulukosta automaattisesti sarakkeita mm. nimillä ”Meters” ja
”Seconds”. Jos tällaiset sarakkeet löytyvät aineistosta (kuten tässä esimerkissä löytyy), näyttää
ohjelma ne wizard-toiminnon attribuuttilistassa (Kuva 7).
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Meters- ja Seconds -attribuutteja käytetään reitinoptimoinnin perustana. Meters-attribuutin avulla
voidaan määritellä maantieteellisesti lyhin reitti, kun taas Seconds-attribuutti mahdollistaa
kulkuajaltaan nopeimman reitin etsimisen. Meters ja Seconds ovat siis impedanssi- eli
kustannusattribuutteja (Cost).
Valmiit attribuutit voitaisiin hyväksyä sellaisenaankin, mutta attribuutteihin voidaan myös lisätä
enemmän ”dynaamisuutta”. Esimerkiksi Seconds-attribuuttia voitaisiin tarkentaa siten, että kaikkiin
käännöksiin liitetään muutaman sekunnin aikasakko kuvaamaan nopeuden hidastumista (Kuva 7).
8. Aktivoidaan
ensin
attribuutti.

listasta
Seconds-

9. Tämän
jälkeen
painetaan Evaluators…
-painiketta.
10. Tällöin
avautuu
Evaluators-näkymä,
josta valitaan Default
Values -välilehti.
11. Käännöksiä
tarkoittavan
Turnkohdan
vieressä
olevasta
valikosta
valitaan ”Global Turn
Delay”.
12. Tämän

jälkeen

painetaan
-painiketta (Evaluator
Properties).
Kuva 7. Valinnat aikasakkoa määritettäessä.
13. Global Turn Delay Evaluator -ikkunassa
voidaan määrittää käännöskulmat (Turn
Angles)
sekä
käännöksiin
liittyvä
aikasakko (Kuva 8).
Mikäli käytössä ei ole yhtään hierarkiaattribuuttia, joka määrittäisi millaisia
teitä reitinmäärityksessä suositaan, kaikki
tiet luokittuvat ”Local Road” -luokkaan.
Aikasakot määritetään tässä seuraavasti:
 6 sekuntia risteyksen yli suoraan
ajettaessa (käännöskulma 330°−30°)
 30 sekuntia tehtäessä U-käännös
(150°–210°)
Kuva 8. Global Turn Delay Evaluator -näkymä.
 12 sekuntia oikealle käännyttäessä
(30°–150°)
 24
sekuntia
vasemmalle
käännyttäessä (210°–330°)
Näitä
arvoja
on
käytetty
mm.
tutkimuksessa Määttä-Juntunen ym.
(2011). Toki muitakin arvoja olisi
mahdollista käyttää.
Painetaan OK.
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Lisätään seuraavaksi yksisuuntaisuutta koskeva parametri network datasetiin (Kuva 9).
14. Painetaan Add… -painiketta, jolloin avautuu Add New Attribute –näkymä.
15. Annetaan yksisuuntaisuutta edustavalle attribuutille nimi Name-kohdassa. Tässä esimerkissä
attribuutille annetaan nimeksi ”Oneway”.
16. Koska kysymyksessä on ns. rajoite-attribuutti, valitaan Usage Type –valikosta sen tyypiksi
”Restriction”.
17. Painetaan OK, jolloin Oneway-attribuutti tulee näkyviin listalle.

Kuva 9. Oneway-attribuutin lisääminen.

Oneway-attribuutti ei kuitenkaan vielä tee mitään, vaan se on kytkettävä network-aineiston tieelementtien ominaisuustietoihin. Kuten edellä on todettu, on aineistossa LIIKENNEVI-niminen
ominaisuustieto, joka osoittaa tie-elementin mahdollisen yksisuuntaisuuden. Yksisuuntaisuuden
määrittely on kytketty viivan digitointisuuntaan siten, että mikäli LIIKENNEVI-ominaisuustiedon arvo
on 3, liikenne on sallittu vain digitointisuuntaa vastaan (jolloin se on vastaavasti kielletty
digitointisuuntaan). Arvo 4 taas merkitsee päinvastaista. Jos LIIKENNEVI-ominaisuustiedolla ei ole
mitään arvoa, on liikenne sallittu kumpaan suuntaan tahansa. Tämän määrittelyn toteuttamiseksi
network datasetissä toimitaan seuraavasti (Kuva 10):
18. Aktivoidaan Oneway-attribuutti listasta.
19. Painetaan Evaluators…
Avautuvan Evaluators-näkymän ensimmäisellä, Source Values –välilehdellä on listattuna tieelementtien kaksi mahdollista kulkusuuntaa (Direction): From-To (digitointisuuntaan) ja To-From
(digitointisuuntaa vastaan).
20. Kytketään LIIKENNEVI-ominaisuutieto digitointisuuntaan valitsemalla ensin From-To -suunnan
kohdalla Type-valikosta ”Field”.
21. Painetaan sitten Evaluator Properties –kuvaketta.
22. Avautuvan Field Evaluators -näkymän Value-kenttään kirjoitetaan ”[LIIKENNEVI] = 3”. Tämä siis
tarkoittaa sitä, että viivan digitointisuuntaan (From-To) kulkeminen on kielletty silloin kun
LIIKENNEVI-ominaisuustiedon arvo on 3 (joka siis kertoi että liikkuminen on sallittu vain
digitointisuuntaa vastaan). Painetaan OK.
Vastaava määritys tehdään myös To-From –suunnalle, sillä erolla että Value-kenttään kirjoitetaan
nyt ”[LIIKENNEVI] = 4”.
Huomaa, että edellä oleva ohje pätee vain Digiroad-pohjaiseen verkostoaineistoon! Muissa
aineistoissa yksisuuntaisuus on todennäköisesti määritelty eri tavalla käyttäen erinimistä
ominaisuustietosaraketta ja erilaisia lukuarvoja.
GIS-analyysimenetelmät ArcGIS 10.2.1 -ohjelmistolla
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23. Painetaan lopuksi OK myös Evaluators-näkymässä, ja siirrytään eteenpäin painamalla Next >.

Kuva 10. Oneway-attribuutin määrittäminen.

1.2.5. Ajo-ohjeet
Network Analyst voi tuottaa reittioptimoinnin yhteydessä myös ajo-ohjeita (autonavigaattoreista tuttuun
tyyliin).

24. Ajo-ohjeet
eivät
ole
kuitenkaan tässä tapauksessa
erityisen
kiinnostavia
ja
hyödyllisiä (ja toisaalta ne
käytännössä
edellyttäisivät
että katujen ja teiden nimet
sisältyisivät aineistoon) joten
jätetään valinta kohtaan No
(Kuva 11).
Painetaan Next >.

Kuva 11. Ajo-ohjeiden määrittely.
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1.2.6. Network datasetin rakentaminen
25. Network Dataset wizardin viimeisessä
vaiheessa voidaan vielä tarkastella
tehtyjä määrityksiä ja hyväksyä ne
painamalla Finish (Kuva 12).

Kuva 12. Kooste annetuista määrityksistä.

26. Network dataset on ”rakennettava”
annettujen määritysten mukaisesti,
ennen kuin sitä voidaan käyttää
verkostoanalyyseissä. Rakentaminen on
tehtävä aina uudelleen myös silloin, jos
network datasetin määrityksiin tai
tieverkkoaineistoon itseensä on tehty
muutoksia. Tämän vuoksi ohjelma Kuva 13. Network dataset on rakennettava Network Dataset
kysyy, rakennetaanko network dataset wizardissa tehtyjen määritysten mukaisesti. Tämän ikkunan
sen luomisen jälkeen (Kuva 13). ilmaantuessa painetaan siis Yes.
Painetaan Yes.

1.3. Optimaalisin reitti (Route)
ArcGIS-ohjelmiston Route-työkalulla voidaan ratkaista reitinoptimointiin liittyviä ongelmia ja selvittää
mikä on paras reitti kahden tai useamman pisteen välillä. Reitin ”paremmuutta” voidaan mitata
ajoaikana tai matkana, mutta myös esimerkiksi ajamisen tuottaman kustannuksena tai
liikennepäästönä. Route-työkalulla voidaan määrittää optimaalisia reittejä (Shortest path problem)
sekä ratkaista ”kauppamatkustajan ongelma” (Traveling salesman problem).
Route-työkalun laskentamenetelmä perustuu Dijkstran algoritmiin, joka etsii lyhimmän polun yhdestä
pisteestä muihin pisteisiin verkostoa (graafia) myöten. Verkoston viivoilla on oltava suunta ja paino
(esim. pituus). Algoritmi löytää aina optimaalisimman reitin, jos sellainen on olemassa eli menetelmä
on eksakti. Jos reitityksessä kuitenkin käytetään esimerkiksi hierarkia-attribuuttia, tällöin ratkaisu
etsitään heuristisesti.
Samoin heuristista menetelmää käytetään ratkaistaessa kauppamatkustajan ongelmaa (selostettu
kohdassa 1.3.3). Kauppamatkustajan ongelma koskee tilannetta, jossa halutaan selvittää
mahdollisimman optimaalinen kulkureitti lähtöpisteestä useamman reittipisteen kautta takaisin
lähtöpisteeseen.
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1.3.1. Optimaalisimman reitin määrittäminen ja kustannusattribuuttien kerryttäminen
Esimerkki: Määritetään nopein ja lyhyin ajoreitti kahden manuaalisesti sijoitetun pisteen välille.
Käynnistetään ArcMap ja avataan network_ND-niminen network dataset. Samalla voitaisiin hyväksyä
avattaviksi myös network_ND-datasetiin ”osallistuvat” tasot, mutta koska niiden avaaminen ei ole
välttämätöntä network-analyysien suorittamisen kannalta, jätetään ne tässä tapauksessa avaamatta.
1.

Avataan Network Analyst näkyviin, ellei se jo ole näkyvissä. Network Analyst täytyy ensin käydä
aktivoimassa käyttöön Customize  Extensions... -näkymässä. Aktivoinnin jälkeen Network
Analystin voi avata näkyviin Customize  Toolbars... -valikosta. Network Analyst -työkalupalkin
(Kuva 14) pitäisi ilmestyä tällöin näkyviin.

Kuva 14. Network Analyst –työkalupalkki.

2. Otetaan esille Network Analyst -ikkuna painamalla Network Analyst -työkalupalkissa olevaa
-kuvaketta. Tällöin ArcMapiin avautuu vielä toistaiseksi tyhjä Network Analyst -ikkuna.
3. Valitaan seuraavaksi Network Analyst
-työkalupalkista  New Route (Kuva 15),
jolloin Network Analyst -ikkunaan
ilmestyy
kolme
verkkoanalyysin
komponenttia: reittipisteet (Stops), reitit Kuva 15. New Route -työkalun valitseminen
työkalupalkista.
(Routes) sekä esteet (Barriers).
4. Avataan
painamalla

Layer

Properties

-valikko

-kuvaketta (Kuva 16).

Kuva 16. Layer Properties Network Analyst -ikkunassa.

5. Layer Properties –näkymässä mennään
Analysis Settings -välilehdelle ja valitaan
Impedance-valikosta
haluttu
impedanssiattribuutti (Kuva 17).
Jos attribuutiksi valitaan Seconds,
etsitään
analyysissä
ajoajaltaan
nopeimpia reittejä.
Jos impedanssiattribuuttina on taas
Meters, pyritään reittioptimoinnissa
löytämään lyhin reitti, joka ei välttämättä
ole kuitenkaan ajoajaltaan nopein reitti.
Lisäksi laitetaan rasti kohtaan Oneway
(pitäisi tosin olla rastitettuna valmiiksi),
jonka mukaisesti reitinoptimoinnissa
otetaan huomioon myös mahdolliset
yksisuuntaiset tieosuudet.

Kuva 17. Impedanssiattribuutin valitseminen Layer
Properties –ikkunassa.
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Jos reittipisteitä on enemmän kuin kaksi, laskee ohjelma reitin näiden kautta siinä
järjestyksessä, missä pisteet on sille annettu. Reittipisteiden optimaalinen vierailujärjestys
voidaan kuitenkin jättää ohjelman ratkaistavaksi merkitsemällä rasti kohtaan Reorder Stops to
Find Optimal Route. Jos reitti halutaan alkavaksi ja päättyväksi käyttäjän määrittelemiin
pisteisiin, ja vain näiden välillä olevien pisteiden järjestyksen annetaan muuttua, annetaan olla
rasti kohdissa Preserve First Stop ja Preserve Last Stop. Tällaista ”kauppamatkustajan
ongelmaa” käsitellään kohdassa 1.3.3.
6. Siirrytään sitten Network Locations
-välilehdelle (Kuva 18), missä Search
Tolerance -kohdassa voidaan asettaa
toleranssietäisyys, jonka mukaisesti
hiirellä kartalle asetetut reittipisteet
liitetään tieverkostoon. Toleranssia ei
tule asettaa ainakaan liian pieneksi, sillä
muutoin pisteitä voi olla hankala saada
osumaan tieverkoston päälle.
Exclude restricted portions of the
network -kohta kannattaa rastittaa, jos
verkostossa on osuuksia, joilla liikenne ei
ole sallittu (esimerkiksi kevyen liikenteen
väylät autolla liikuttaessa, tai verkostoon
asetetut esteet). Rasti tässä kohdassa
merkitsee, että ”kulkukelvottomat”
osuudet verkostossa jätetään huomiotta
reittipisteitä asetettaessa.

Kuva 18. Network Locations –välilehti.

7. Mennään
vielä
Accumulationvälilehdelle. Tällä välilehdellä voidaan
määritellä ”kasautuvat attribuutit”, jotka
lasketaan
kustannusattribuuteista.
Käytännössä kasautuvien attribuuttien
avulla saadaan tietoon se, kuinka pitkä
jokin reitti kokonaisuudessaan on tai
kuinka kauan aikaa sen läpi ajamiseen
kuluu. Koska tämä tieto voi olla
hyödyllistä, merkitään rasti sekä Metersettä Seconds -attribuutin kohdalle (Kuva
19).

Kuva 19. Kasautuvien attribuuttien valinta.

8. Painetaan lopuksi OK-painiketta Layer Properties -näkymässä.
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9. Nyt voidaan siirtyä tekemään varsinaista
reitinoptimointia. Tätä varten on tietysti
ensin määritettävä pisteet, joiden välillä
reitti halutaan laskea.
Tätä varten aktivoidaan ensin Network
Analyst -ikkunassa Stops-kohta (Kuva
20).

Kuva 20. Create Network Location Tool.

10. Nyt karttanäkymään voidaan asettaa
-työkalun (Create Network Location Tool) avulla
reittipisteitä, jotka ovat siis sijaintipisteitä, joiden kautta optimoitavan reitin tulee kulkea. Mikäli
reittipisteen symbolin vieressä on kysymysmerkki (
), tarkoittaa tämä sitä, että piste on liian
kaukana mistään tiestä ollakseen mukana reitinoptimoinnissa. Kuten edellä on ohjeistettu,
ohjelmassa on kuitenkin mahdollista säätää sitä etäisyyttä, jonka puitteissa reittipisteitä
”napataan” kiinni reittiverkostoon.
11. Tässä esimerkissä ensimmäinen, lähtöpisteenä toimiva reittipiste
sijoitetaan Linnanmaalle ja
toinen, määränpäänä toimiva reittipiste
sijoitetaan Raksilan markettien kohdalle. Pisteiden
järjestystä voitaisiin tarvittaessa muuttaa Network Analyst -ikkunassa valitsemalla reittipiste ja
vetämällä se hiirellä haluttuun kohtaan.
Karttanäkymässä reittipisteitä on mahdollista liikutella hiiren avulla, kunhan toiminnoksi on
valittu Select/Move Network Locations Tool
uudelleen Solve-kuvaketta painamalla.

. Liikuttelun jälkeen reitti voidaan laskea

Reittipisteitä ja reittejä voi myös poistaa aktivoimalla poistettavan reittipisteen tai reitin Network
Analyst -ikkunasta ja valitsemalla hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä avautuvasta valikosta
Delete.
Manuaalisen klikkailun lisäksi reittipisteitä voi ladata myös erillisestä tiedostosta painamalla
hiiren oikealla näppäimellä Stops-kohdan päällä ja valitsemalla valikosta Load Locations…
Tämä tapa esitellään kappaleessa 1.3.3.
12. Kun halutut pisteet on asetettu kartalle, niiden kautta kulkeva optimaalinen reitti voidaan laskea
painamalla
-kuvaketta (Solve). Jos laskenta onnistuu, pitäisi reitin piirtyä karttanäkymään, ja
se ilmestyy myös viittaukseksi Network Analyst -ikkunan Routes-kohdan alle.
13. Lyhimmän reitin määrittämistä varten impedanssiattribuutiksi on vaihdettava Meters. Tämä
tapahtuu klikkaamalla jälleen Layer Properties -painiketta. Analysis Settings -välilehdellä
vaihdetaan Impedance -alasvetovalikosta Seconds-attribuutin tilalle Meters ja painetaan OK.
14. Tämän jälkeen lasketaan reitti uudestaan painamalla

-kuvaketta (Solve).
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Viereisessä kuvassa (Kuva 21) on esitetty
kaksi samoja lähtö- ja päätepisteitä
hyödyntävää reittiä. Oikeanpuoleinen,
moottoritietä suosiva reitti kulkee reitti
kulkee Linnanmaalta Raksilaan nopeinta
reittiä
pitkin,
jolloin
impedanssiattribuuttina on käytetty
Seconds-attribuuttia.
Vasemmanpuoleisen
reitin
impedanssiattribuuttina on ollut Meters.

Table of Contents -näkymässä oleva
Routes-taso on väliaikainen. Jos valintoja
Layer Propertiesissa muutetaan, ja
halutaan määrittää uusi reitti uusilla
asetuksilla,
kadotetaan
aiemmin
määritetty reitti. Reitin voi tallentaa
pysyväksi tasoksi klikkaamalla hiiren
oikealla
Routes-tason
päällä
ja
Kuva 21. Lyhin ja nopein reitti Linnanmaalta Raksilaan
valitsemalla Data  Export Data…
(Data: Digiroad).

15. Reitin pituus ja kokonaisajoaika
saadaan selville, kun klikataan hiiren
oikeanpuoleisella näppäimellä reitin
nimen päällä Network Analyst
-ikkunassa ja valitaan avautuvasta
valikosta Properties…
Avautuneen
Properties-ikkunan
kahdella viimeisellä rivillä on nyt
nähtävissä
reitin
kokonaiskesto
sekunteina (Total_Seconds) sekä
kokonaispituus
metreinä
(Total_Meters) (Kuva 22).
Kuva 22. Reitin ominaisuustietoja.

Ominaisuustiedot löytyvät myös Routes-tason attribuuttitaulukosta klikkaamalla Table of
Contents -ikkunassa hiiren oikealla tason nimeä ja valitsemalla Open Attribute Table.
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1.3.2. Esteiden lisääminen
Lasketulle reitille voidaan asettaa esteitä. Esteet voivat olla
piste-, viiva tai aluemuotoisia. Muodosta riippuen
aktivoidaan Network Analyst -ikkunasta joko Point Barriers,
Line Barriers tai Polygon Barriers -kohta, jonka jälkeen
karttanäkymään voidaan lisätä esteitä
-työkalun avulla
vastaavalla tavalla kuin reittipisteitä. Kun este tai esteet on
asetettu haluttuihin paikkoihin, voidaan reitti laskea
uudelleen
-kuvaketta painamalla. Reitin tulisi nyt kiertää
este toista tietä pitkin.
Edellä esitettyä reittiesimerkkiä – jossa reittipisteinä ovat
maantieteen laitos ja Raksilan marketit – voitaisiin muuntaa
esimerkiksi siten, että Pohjantien Oulujoen ylittävälle sillalle
asetetaan este. Tämä vastaisi siis tilannetta, jossa liikenne
sillan yli on syystä tai toisesta poikki, ja nopein ajoreitti
jouduttaisiin tämän vuoksi laskemaan muuta kautta.
Ole tarkkana, että asetat estepisteen nimenomaan sen
ajoradan päälle, jota pitkin alkuperäinen reitti kulkee!
Joskus onkin helpompi tehdä viiva- tai aluemuotoinen
este, jonka saa asetettua helpommin ”katkaisemaan”
oikea ajorata.

Kuva 23. Vaihtoehtoinen reitti
Linnanmaalta Raksilaan (Data: Digiroad).

Vaihtoehtoinen reitti kulkee nyt ”rautasillan” kautta (Kuva
23).

1.3.3. ”Kauppamatkustajan ongelman” ratkaiseminen
Jos reittipisteitä on useita, voidaan niiden optimaalinen vierailujärjestys jättää ohjelman
ratkaistavaksi. Tällöin kyse on ns. kauppamatkustajan ongelman ratkaisemisesta.
Esimerkki: Selvitetään nopein reitti joka kiertää kaikkien Oulun seudun käteisautomaattien kautta.
Reitin lähtö- ja päätepiste ladataan tässä esimerkissä eri tasolta kuin varsinaiset reittipisteet.
1. Valitaan Network Analyst  New Route.
2. Klikataan Network Analyst -ikkunassa
hiiren oikealla Stops-kohdan päällä ja
valitaan Load Locations…
3. Load From -kohtaan valitaan ensin taso,
joka
sisältää
tiedon
lähtöpisteen
sijainnista (Kuva 24). Klikataan OK.
4. Klikataan uudelleen hiiren oikealla Stopskohdan päällä  Load Locations…
5. Load From -kohtaan valitaan nyt taso,
joka sisältää reittipisteet.
6. Klikataan vielä hiiren oikealla Stopskohdan päällä  Load Locations…
7. Load From -kohtaan valitaan vielä taso,
joka sisältää päätepisteen. Esimerkin
tapauksessa lähtö- ja päätepiste ovat
samat.
Kuva 24. Load Locations –ikkuna.
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8. Avataan Layer Properties -ikkuna
painamalla
-kuvaketta.
Mennään
Analysis
Settings
-välilehdelle, jossa Impedancekohtaan valitaan nyt Seconds.
Reitin optimointi halutaan tehdä
siis nopeinta reittiä pitkin.
Laitetaan ruksi kohtaan Reorder
Stops To Find Optimal Route ja
annetaan ruksit olla kohdissa
Preserve First Stop ja Preserve
Last Stop (Kuva 25). Tällöin
pisteiden
vierailujärjestys
saadaan
optimoitua,
mutta
säilytetään
kuitenkin
ensimmäinen
ladattu
piste
lähtöpisteenä ja viimeinen piste
päätepisteenä.
Klikataan OK.

Kuva 25. Layer Properties –ikkuna.

9. Käynnistetään laskenta painamalla
-kuvaketta. Tuloksena on reitti, joka kiertää pisteiden
kautta siten, että reitin kesto on mahdollisimman lyhyt (Kuva 26).
Kauppamatkustajan ongelma on pahamaineinen siitä, että se on yksinkertainen määritellä, mutta
vaikea ratkaista. Vaikeus liittyy reittivaihtoehtojen valtavaan määrään: niitä on (𝑛 − 1)! kpl (tai
(𝑛 − 1)!/2 jos etäisyydet kohteiden välillä ovat symmetrisiä), kun 𝑛 on kierrettävien kohteiden
lukumäärä. Ratkaisu on käytännössä haettava heuristisen menetelmän avulla, jolloin ratkaisu
voidaan löytää järkevässä ajassa. ArcGIS käyttää laskentaan nk. tabu-heuristiikkaa. Heuristista
menetelmää käytettäessä ei kuitenkaan ole takeita siitä, että löydetty ratkaisu olisi kaikkein
optimaalisin (kaikkein lyhin tai nopein), joskin ero todelliseen optimiin on todennäköisesti
merkityksetön ”tosielämän” kannalta.

Kuva 26. Route-työkalun tuloksena syntynyt reitti, joka kiertää Oulun seudun Otto-käteisautomaatit
ajoajan mukaan optimoidussa järjestyksessä (Data: Digiroad, Ottopisteet).
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1.4. Palvelualueet (Service Area)
Network Analystissä voidaan määritellä myös palvelualueita (Service Area), jotka ovat käytännössä
nopeimman tai lyhimmän etäisyyden perusteella laskettavia tavoitettavuusalueita. Mille tahansa
sijaintipisteelle (”fasiliteetille”) voidaan siis määritellä esimerkiksi alue, jonka sisältä piste on
saavutettavissa esimerkiksi 10 minuutissa. Palvelualueita käytetään usein määrittämään nk.
mahdollisuuskertymiä eli esimerkiksi väkiluvun kumuloitumista kaupan palvelualueilla.
Esimerkki: Määritetään Oulun
saavutettavuusvyöhykkeet.

yliopiston

maantieteen

laitoksen

10,

15

ja

20

minuutin

1. Valitaan ensin Network Analyst  New Service Area. Tällöin Network
Analyst -ikkunan pitäisi näyttää oheisen kaltaiselta (Kuva 27).
2. Pidetään Facilities-kohta aktiivisena ja valitaan

-työkalu.

Sijaintipiste tai -pisteet voitaisiin ladata myös erilliseltä
pistemuotoiselta tasolta klikkaamalla Facilities-kohdassa hiiren
oikeaa näppäintä ja valitsemalla Load Locations…
3. Asetetaan nyt kartalle sijaintipiste haluttuun kohtaan.
Kuva 27. Service Area

Tässä esimerkissä asetetaan sijaintipiste Oulun yliopiston Linnanmaan -toiminnot.
kampukselle, K-oven läheisyyteen.
4. Avataan
Layer
Properties
-painikkeella ja mennään Analysis
Settings -välilehdelle (Kuva 28).
5. Merkitään rastilla Oneway aktiiviseksi
Restrictions-osiossa (jos ei jo ole),
varmistetaan että impedanssina on
Seconds ja asetetaan Default Breaks
-kohtaan sekunteina se aika, jonka
mukainen
saavutettavuusalue
fasiliteetille halutaan määritellä. Tähän
kohtaan voidaan laittaa peräkkäin
useampikin arvo, jolloin saadaan
aikaan
useita
saavutettavuusvyöhykkeitä.

Kuva 28. Tavoitettavuusalueiden (Service Area) laskentaa
koskevat määritykset.

Kun halutaan määritellä alueet, jotka ovat 10, 15 ja 20 minuutin ajomatkan päässä yliopistolta,
asetetaan Default Breaks -kohtaan arvoiksi ”600 900 1200” (Kuva 28). Minuutit on siis
muunnettava valmiiksi sekunneiksi, koska raja-arvoissa on käytettävä samaa yksikköä kuin
impedanssiattribuutissa.
6. Saavutettavuusalueen määrittelyssä suunnan (Direction) valitseminen riippuu tilanteesta. Jos
Directions-kohdassa asetetaan aktiiviseksi Away From Facility, saavutettavuusalueet lasketaan
etäisyytenä fasiliteetista poispäin. Vastaavasti vaihtoehto Towards Facility määrittää alueet
fasiliteettia kohti. Valinnalla on merkitystä esimerkiksi silloin, jos tieverkostossa on paljon
yksisuuntaisia tieosuuksia.
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7. Siirrytään Layer Properties -asetuksissa
Polygon Generation -välilehdelle, jolla
voidaan
vaikuttaa
generoitavan
saavutettavuusalueen muotoon (Kuva
29).
Tässä tapauksessa on määritetty vain
yksi sijaintipiste, joten Multiple Facilities
Options -kohdan valinnoilla ei ole
vaikutusta lopputulokseen.
Trim Polygons -kohta on voidaan pitää
valittuna,
koska
sen
avulla
saavutettavuusalueet
saadaan
muodostettua
huomattavasti
realistisemmiksi
alueilla,
joilla
tieverkosto on hyvin harva.
8. Suljetaan lopuksi
painamalla OK.

Layer

Properties
Kuva 29. Tavoitettavuusaluepolygoneja koskevat
määritykset.

Jos lasketaan ”kumuloituvia mahdollisuuksia”, tulee erityisesti kiinnittää huomiota Overlap Type
-kohdan valintaan. Rings-valinnalla saadaan toisistaan erilliset vyöhykkeet, kun taas Disks-valinta
tuottaa yhtenäisen vyöhykkeen aina kohdepisteestä kunkin tavoitettavuusalueen reunaan.
Mahdollisuuskertymiä laskettaessa käytetystä työkalusta riippuen vyöhykkeiden arvoja saattaa
joutua summaamaan, jotta saadaan vyöhykkeittäin kumuloituvat arvot.
9. Saavutettavuusalue

voidaan

nyt

generoida

painamalla
-kuvaketta (Solve). ArcMapiin
pitäisi nyt avautua annettujen määritysten
perusteella tuotettu saavutettavuusvyöhykkeitä
esittävä kartta (Kuva 30).
Network
Analystin
generoimat
saavutettavuusvyöhykkeet
ovat
luonteeltaan
tietysti vain ”teoreettisia”, mutta antavat kuitenkin
jonkinlaisen
käsityksen
siitä,
minkälainen
fasiliteetin saavutettavuusalue voisi tieverkoston
puitteissa olla.
Saavutettavuusalueen määrityksiä voi kokeilla
asettaa toisenlaisiksi Layer Properties -näkymässä.
Muutosten jälkeen alue on generoitava aina
uudelleen Solve-kuvaketta painamalla.

Kuva 30. Yliopiston 10, 15 ja 20 minuutin
saavutettavuusvyöhykkeet (Data: Digiroad).

GIS-analyysimenetelmät ArcGIS 10.2.1 -ohjelmistolla

23

1.5. Lähimmän palvelun löytäminen (Closest Facility)
Network-analyyseihin liittyy kiinteästi mahdollisuus määrittää reitti lähimpään tai nopeimmin
saavutettavissa olevaan palvelukohteeseen. Esimerkkinä tästä voisi olla lähimmän apteekin,
ravintolan, sairaalan tai huoltoaseman löytäminen. ArcGIS:ssä tämä voidaan tehdä Closest Facility
-työkalulla, joka on Service Area –työkalun tavoin oikeastaan vain sovellus Route-työkalusta. Closest
Facility -työkaluun voidaan kuitenkin asettaa tietty raja-arvo (”cutoff”), jonka ylittäviä reittejä ei
lasketa ollenkaan, tai määrittää lukumäärä kuinka monta lähintä palvelua halutaan etsiä.
Esimerkki: Selvitetään, mikä on yliopistoa lähinnä oleva terveysasema ja mikä on nopein ajoreitti
sinne.
1. Avataan palvelut-taso ArcMapiin.
2. Valitaan Network Analyst  New Closest Facility,
jolloin Network Analyst -ikkunan tulisi näyttää
oheisen mukaiselta (Kuva 31).
3. Klikataan hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä
Facilities-kohdan päällä ja valitaan avautuvasta
valikosta Load Locations…
4. Määritetään Load Locations -ikkunassa (Kuva 32)
palvelukohteiksi Load From -kohtaan palvelut
-taso. Location Analysis Properties -kohdassa
riville ’Name’ voidaan valita Field-kohdan valikosta
palvelukohteet yksilöivä muuttuja, jos aineistossa
sellainen on (ainakin FID). Esimerkin aineistossa
muuttuja on ’Nimi’, joka sisältää tiedon
terveysaseman nimestä.

Kuva 31. Closest Facility -toiminnot.

Painetaan OK.
5. Tämän jälkeen aktivoidaan
Network Analyst -ikkunassa.

Incidents-kohta

6. Otetaan taas käyttöön
-työkalu ja merkitään
kartalle se sijainti, josta käsin lähin palvelu
halutaan etsiä. Tässä tapauksessa piste on
merkitty
maantieteen
laitoksen
kohdalle.
Sijaintipiste tulee näkyviin nyt neliön muotoisena.
Incident-piste(et) voitaisiin toki ladata myös
erilliseltä pistetasolta vastaavalla tavalla kuin Kuva 32. Load Locations -näkymä.
palveluiden sijaintipisteet.
7. Avataan vielä Layer Properties
-painikkeella,
mennään Analysis Settings -välilehdelle ja
varmistetaan, että impedanssitekijänä on Seconds
ja myös Oneway-optio on käytössä (Kuva 33).
Facilities to Find -kohdassa voidaan määrittää
kuinka moneen (lähimpään) palveluun reitit
määritetään. Travel From -kohdassa voidaan valita
reitin suunta.
Lisäksi Accumulation-välilehdellä voidaan merkitä
rastit Seconds- ja Meters -kohtiin.
8. Suljetaan lopuksi Layer Properties painamalla OK.
Kuva 33. Layer Properties -asetukset.
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9. Suoritetaan lähimmän kohteen etsintä ja reitin laskenta normaaliin tapaan painamalla
-kuvaketta.
10. Ohjelman pitäisi nyt näyttää reitti lähimpään palveluun annetusta Incident-sijainnista käsin (Kuva
34). Routes-tasolta nähdään jälleen reiteiltä kerrytetyt ominaisuustiedot.

Kuva 34. Reitti maantieteen laitokselta kahdelle nopeimmin saavutettavissa olevalle terveysasemalle
(Data: Digiroad, Oulun terveysasemat).

1.6. Etäisyysmatriisi (OD Cost Matrix)
OD Cost Matrix -työkalulla voidaan määrittää ja mitata (kustannus)etäisyydeltään edullisimpia
reittejä useasta lähtöpisteestä (Origin) useaan määräpisteeseen (Destination) ja tuottaa näin
kohteiden keskinäisiä etäisyyksiä kuvaava OD-matriisi. Työkalulla voidaan myös periaatteessa
ratkaista samanlaisia ongelmia kuin Closest Facilityllä, mutta OD Cost Matrix ei tuota tieverkostoa
myöten kulkevaa reittiä, vaikka reittien etäisyys lasketaankin tieverkostoa myöten. Työkalun
lopputuloksena onkin suoraan pisteestä pisteeseen kulkeva viiva (tai vaihtoehtoisesti ei viivaa
lainkaan) sekä attribuuttitaulukossa pisteiden välisen, verkostoa myöten kulkevalta reitiltä kerrytetyt
etäisyydet.
Työkalu soveltuu parhaiten käyttöön silloin, kun lähtö- ja määräpaikkoja on useita eikä reittitasoa
tarvita. Menetelmä toimii taustalla esimerkiksi Location-Allocation -työkalussa sekä laskettaessa
Route-työkalulla ”kauppamatkustajan ongelmaa”.
OD Cost Matrix -työkalua käytetään erityisesti tutkimuksessa, jossa datan määrä on usein hyvin
suuri eikä ole tarvetta visualisoida optimoituja reittejä. Työkalulla tuotetaan etäisyysmatriisi, jonka
pohjalta voidaan laskea esimerkiksi erilaisia kohteiden saavutettavuutta kuvaavia muuttujia. Yksi
yleisimmin käytetyistä indikaattoreista on potentiaalinen saavutettavuus (potential accessibility),
jolla kuvataan saavutettavissa olevien ”mahdollisuuksien” (esim. väestö) määrää jostakin sijainnista
käsin. Potentiaalisen saavutettavuus perustuu ajatukseen siitä, että kohteen vetovoima kasvaa
kohteen koon (esim. väestömäärän) kasvaessa, mutta vähenee matkavastuksen (matka, aika,
kustannus…) kasvaessa (Geurs & van Wee 2004). Potentiaalinen saavutettavuus voidaan esittää
esimerkiksi muodossa
𝑛

𝐴𝑖 = ∑ 𝐷𝑗 𝑒 −𝛽𝑐𝑖𝑗
𝑗=1

missä 𝐴𝑖 on potentiaalinen saavutettavuus kohteesta 𝑖 kaikkiin mahdollisuuksiin 𝐷 kohteessa 𝑗, 𝑐𝑖𝑗
on kohteiden 𝑖 ja 𝑗 välinen (kustannus)etäisyys ja 𝛽 kustannuksen ”herkkyyttä” kuvaava parametri.
Usein potentiaalisen saavutettavuuden laskennassa käytetään matkavastusta kuvaavana
etäisyyshaittafunktiona negatiivista eksponenttifunktiota, kuten yllä olevassa kaavassa. Monisteen
kohdassa 1.7 on esitetty vaihtoehtoisia funktioiden muotoja.
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Esimerkki: Selvitetään mitkä terveysasemat (palvelut) sijaitsevat 20 minuutin ajomatkan päässä
maantieteen laitokselta (sijaintipiste). Määritetään reittien aika- ja matkakertymät.
1. Avataan tasot sijaintipiste ja palvelut
ArcMapiin.
2. Valitaan Network Analyst  New OD Cost
Matrix.
3. Klikataan Network Analyst -ikkunassa
hiiren
oikeanpuoleisella
näppäimellä
Origins-kohdan
päällä
ja
valitaan
avautuvasta valikosta Load Locations…
4. Määritetään Load Locations -ikkunassa
(Kuva 35) palvelukohteiksi Load From
-kohtaan sijaintipiste-taso.
Painetaan OK.
5. Tämän jälkeen klikataan hiiren oikealla
Destinations-kohdan päällä ja valitaan
jälleen Load Locations…
6. Nyt Load Locations -ikkunassa Load From
-kohtaan valitaan palvelut-taso.
7. Avataan
Layer
Properties
Kuva 35. Load Locations -ikkuna.
-painikkeella.
Analysis
Settings
-välilehdellä
määritetään
Impedance-kohtaan
haluttu
impedanssiattribuutti,
joka
tässä
tapauksessa on Seconds (Kuva 36). Default
Cutoff Value -kohtaan määritetään haluttu
etäisyys,
jonka
sisällä
valittujen
palveluiden tulee olla. Etäisyyden yksikkö
riippuu valitusta impedanssiattribuutista.
Tässä
tapauksessa
tarkastellaan
korkeintaan 20 minuutin ajomatkan
päässä olevia terveysasemia, joten
’cutoff’-arvoksi
määritetään
1200
sekuntia.
8. Destinations To Find -kohdassa voidaan
määrittää
kuinka
monta
palvelua
tarkasteluun halutaan. Nyt valitaan kaikki
halutun aikaetäisyyden sisällä olevat Kuva 36. Layer Properties –asetukset.
palvelut, joten valintana annetaan olla
<All>.
9. Valitaan vielä Accumulation-välilehdeltä
Meters ja Seconds, ja painetaan OK.
10. Analyysi saadaan suoritettua painamalla
-kuvaketta.
11. Lopputuloksena
saadaan
pisteestä
pisteeseen kulkevat viivat (Kuva 37), mutta
Lines-tasolta löytyvät attribuuttitiedot on
laskettu tieverkostoa pitkin kulkevilta
reiteiltä (Kuva 38).
Kuva 37. Lines-taso sisältää linnuntietä kulkevat viivat
(Data: Digiroad, Oulun terveysasemat).
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Kuva 38. Attribuuttitaulukko sisältää tieverkkoa pitkin määritettyjen reittien ominaisuustiedot.

1.7. Sijoituspaikka-analyysit (Location-Allocation)
Location-Allocation -työkalulla voidaan ratkaista palveluiden sijoitteluun ja kysynnän allokointiin
liittyviä ongelmia. Ongelma voi koskea esimerkiksi tilannetta, jossa on n määrä sijaintikandidaatteja ja
m määrä kysyntäpisteitä, joissa kysyntää on tietty määrä. Työkalun avulla sijaintikandidaateista
saadaan valittua tietty osajoukko p, niin että kysynnän määrän mukaan painotettu etäisyyskertymä
kysyntäpisteiden ja palveluiden välillä on mahdollisimman pieni.
Sijoituspaikkaongelmien ratkaiseminen on haastavaa jo varsin pienillä sijaintipisteiden määrällä
johtuen suuresta erilaisten sijaintikombinaatioiden määrästä. Ratkaisu etsitäänkin yleensä
heuristisella menetelmällä, joka löytää nopeasti ”lähes optimaalisen” (near-optimal) ratkaisun,
joskaan ei välttämättä todellista optimiratkaisua. Tämä pätee myös ArcGIS:iin.
ArcGIS:n Location-Allocation -työkalu sisältää seitsemän eri ongelmatyyppiä (Problem Type):








Minimize impedance
Maximize coverage
Maximize capacitated coverage
Minimize facilities
Maximize attendance
Maximize market share
Target market share

Ongelmatyypit edustavat erilaisia klassisia verkosto-optimoinnin tyyppejä, joilla on vahva tausta alan
kirjallisuudessa. Tarkempaa, käytännöllistä tietoa ongelmatyypeistä löytyy ArcGIS:n Helpistä.
Työkalua käytettäessä etäisyydelle/impedanssille voidaan lisäksi suorittaa erilaisia transformaatioita
(Impedance Transformation). Reaalimaailmassa etäisyyden kitkavaikutus ei nimittäin välttämättä
kasva lineaarisesti, vaan se voi noudattaa myös jotain muuta funktiota (Kuva 39).

Kuva 39. Esimerkkejä erilaisista impedanssitransformaatioista.
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Esimerkki 1: Uuden palvelun sijoittaminen.
Kuvitellaan tilanne, että kuusi luomutilaa (maatilat) haluavat perustaa yhteisen lihanjalostamon.
Jalostamolle on valittu kolme potentiaalista sijaintipaikkaa (pot_sijainnit). Halutaan valita sijainti,
josta aiheutuu mahdollisimman vähän ajokilometrejä.
1. Avataan maatilat ja pot_sijainnit -tasot
ArcMapiin.
2. Valitaan Network Analyst  New LocationAllocation.
3. Ladataan
potentiaaliset
sijaintipaikat
klikkaamalla Network Analyst -ikkunassa
hiiren oikealla painikkeella Facilities-kohdan
päällä ja valitaan Load Locations…
4. Load
From
-kohtaan
valitaan
pot_sijainnit-taso.
FacilityType-kohdassa
määritetään sijaintipaikkojen tyyppi, joka on
tässä tapauksessa Candidate eli kaikki
sijaintipaikat ovat vaihtoehtoisia sijainteja
lihanjalostamolle (Kuva 40).
Klikataan OK.

Kuva 40. Vaihtoehtoisten sijaintien lataaminen.

5. Klikataan hiiren oikealla Demand Points
-kohdan päällä ja valitaan Load Locations…
6. Valitaan Load From -kohtaan maatilat-taso.
Weight-kohtaan voidaan valita muuttuja,
joka sisältää tiedon kysynnän määrästä.
Tässä tapauksessa maatilat-aineistossa on
muuttuja ’kpl’, joka sisältää tiedon siitä
kuinka monta kertaa viikossa maatilalta
ajetaan kuljetus lihanjalostamolle (Kuva 41).
Klikataan OK.

Kuva 41. Weight-kohdassa voidaan määrittää
muuttuja, joka sisältää painokertoimen.
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7. Avataan Layer Properties
-painikkeella.
Mennään Analysis Settings -välilehdelle ja
valitaan
Impedance-kohtaan
haluttu
impedanssiattribuutti. Tässä tapauksessa
halutaan minimoida ajokilometrit, joten
valitaan Meters. Travel From -kohdassa
valitaan ajamisen suunta. Tässä tapauksessa
voidaan valinta laittaa kohtaan Demand to
Facility (Kuva 42).

Kuva 42. Layer Properties -ikkuna.

8. Mennään Advanced Settings -välilehdelle. Problem Type -kohdassa valitaan haluttu laskentatapa.
Nyt halutaan valita sijaintipaikka, joka on mahdollisimman lähellä kysyntää eli maatiloja, joten
valitaan Minimize Impedance (Kuva 43).
9. Valitaan vain yksi sijaintipaikka, joten Facilities To Choose -kohdassa annetaan olla 1.
10. Analyysissa voitaisiin huomioida myös jokin raja-arvo, jonka sisällä liikkuminen kysynnästä
palveluun täytyy tapahtua. Tässä tapauksessa sellaista ei ole, joten Impedance Cutoff on <None>.
11. Impedance Transformation -kohdassa voitaisiin määrittää jokin tietty etäisyyshaittafunktio, jonka
mukaan asiointietäisyyksiä painotetaan analyysissä. Tässä tapauksessa tähän liittyviä oletuksia ei
kuitenkaan haluta tehdä, vaan valintana säilytetään Linear.

Kuva 43. Advanced Settings -välilehdellä määritellään ongelmanratkaisutyyppi.
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12. Accumulation-välilehdeltä voidaan tarvittaessa
käydä ruksimassa Meters ja Seconds.
13. Klikataan OK.
14. Käynnistetään laskenta painamalla Solve.
15. Valituksi tullut sijaintipaikka on nyt merkitty
karttaikkunaan

-merkillä (Kuva 44).

16. Potentiaalisten
sijaintipaikkojen
ja
kysyntäpisteiden sekä valitun sijainnin ja kysynnän
välisten reittien ominaisuustietoja voidaan
tarkastella Table Of Contents -näkymän Facilities,
Demand Points ja Lines -tasoilta klikkaamalla
tason nimeä hiiren oikealla ja valitsemalla Open
Attribute Table.

Kuva 44. Valituksi tullut sijaintipaikka.

Esimerkki 2: Palveluiden lukumäärän minimointi.
Kuvitellaan tilanne, että maatilat haluavat perustaa uusia lihanjalostamoita (vaihtoeht_sijainnit)
maatilojen (maatilat) yhteyteen. Yhdellä maatilalla on jo jalostamo (vaadittu_sijainti). Jalostamojen
tulee sijaita niin, että kuljetus kestää korkeintaan 45 minuuttia. Selvitetään kuinka monta
lihanjalostamoa tulee perustaa ja missä ne sijaitsevat.
1. Avataan tarvittavat tasot ArcMapiin.
2. Valitaan Network Analyst  New
Location-Allocation.
3. Ladataan potentiaaliset sijaintipaikat
klikkaamalla
Network
Analyst
-ikkunassa hiiren oikealla painikkeella
Facilities-kohdan päällä ja valitaan
Load Locations…
4. Load
From
-kohtaan
valitaan
vaihtoeht_sijainnit-taso.
FacilityType-kohdassa
määritetään
sijaintipaikkojen tyyppi, joka on tässä
tapauksessa Candidate. Klikataan OK.
5. Klikataan uudelleen hiiren oikealla
painikkeella Facilities-kohdan päällä ja
valitaan Load Locations…
6. Nyt valitaan Load From -kohtaan
vaadittu_sijainti-taso,
jolle
FacilityType-kohtaan laitetaan valinta Kuva 45. Vaadittujen sijaintien lataaminen.
Required (Kuva 45).
Klikataan OK.
7. Klikataan hiiren oikealla Demand Points -kohdan päällä ja valitaan Load Locations…
8. Valitaan Load From -kohtaan maatilat-taso. Weight-kohtaan voidaan jälleen valita ’kpl’-niminen
muuttuja, joka sisältää tiedon kysynnän määrästä.
Klikataan OK.
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9. Avataan Layer Properties
-painikkeella.
Mennään Analysis Settings -välilehdelle ja
valitaan
Impedance-kohtaan
haluttu
impedanssiattribuutti. Tässä tapauksessa
tarkastelu halutaan tehdä ajamiseen
kuluvan ajan perusteella, joten valitaan
Seconds. Travel From -kohdassa voidaan
valita ajamisen suunta. Tässä tapauksessa
voidaan valinta laittaa kohtaan Demand to
Facility (Kuva 46).
10. Mennään Advanced Settings -välilehdelle.
Problem Type -kohdassa valitaan haluttu
laskentatapa. Nyt halutaan valita n määrä
sijaintipaikkoja, niin että ajamiseen kulkeva
aika on mahdollisimman pieni ja että
maatilat
sijaitsevat
korkeintaan
45
minuutin päässä jalostamosta. Valitaan Kuva 46. Analysis Settings -välilehti.
Minimize Facilities (Kuva 47).
11. Facilities To Choose -kohtaan ei voida
tehdä
valintaa,
koska
palveluiden
lukumäärää ei ole tiedossa.
12. Impedance Cutoff -kohtaan laitetaan 2700
(sekuntia).
13. Impedance Transformation
annetaan valintana olla Linear.

-kohdassa

14. Accumulation-välilehdeltä voidaan käydä
vielä ruksimassa Meters ja Seconds.
Klikataan OK.
15. Käynnistetään laskenta painamalla Solve.

Kuva 47. Advanced Settings -välilehti.

Kuva 48. Esimerkissä tarvitaan vaaditun jalostamon lisäksi kaksi muuta jalostamoa, jotta ne ovat saavutettavissa
45 minuutissa maatiloilta. Jos cutoff-arvoa kasvatetaan 3600 sekuntiin, niin jalostamoja tarvitaan vain kaksi,
jotta kaikilta maatiloilta päästään korkeintaan tunnin ajomatkalla johonkin jalostamoon.
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2. Rasterianalyysit (Spatial Analyst)
2.1. Johdanto
Rasterianalyysit koskevat nimensä mukaisesti rasterimuotoisia aineistoja, jotka vektoriaineistojen
ohella muodostavat toisen keskeisen GIS-ympäristössä käytettävän datatyypin. Rastereita käytetään
erityisen paljon kuvaamaan spatiaalisesti jatkuvia ilmiöitä (esim. topografia tai lämpötila). Sinänsä
rasterien käyttö ei ole kuitenkaan rajoitettu mihinkään tiettyyn tutkimusaiheeseen tai -kohteeseen.
ArcGIS:n Spatial Analyst –laajennusosa tarjoaa laajan valikoiman erilaisia työkaluja, jotka liittyvät
rasteriaineistojen tuottamiseen, käsittelyyn tai analysointiin. Tässä monisteessa pyritään käymään
läpi tutkimuksessa yleisimmin käytettyjä työkaluja. Lisäksi osa Spatial Analystin toiminnoista, lähinnä
interpolointimenetelmien osalta, on esitelty tämän monisteen ”sisarmonisteessa” Johdatus ArcGIS 10
–ohjelmiston käyttöön.
Muiden laajennusosien tapaan Spatial Analyst on ensin aktivoitava ennen kuin sitä on mahdollista
käyttää. Tämä tapahtuu valitsemalla ArcMapissa Customize → Extensions… ja laittamalla ruksi
Spatial Analystin kohdalle.

2.2. Raster Calculator
Raster Calculator on ”laskin”, jolla voi suorittaa erilaisia laskutoimituksia rastereille. Paitsi että
laskutoimituksia voidaan tehdä yksittäisen rasterin arvoille (esimerkiksi rasterin kunkin solun arvo
voidaan kertoa jollakin vakioarvolla), keskenään päällekkäisiä rastereita voidaan laskea yhteen
keskenään (Kuva 49), vähentää toisistaan, tai tehdä niille muita vastaavia operaatioita.
Raster Calculatorissa on
lisäksi
käytettävissä
erilaisia
loogisia
operaattoreita
ja
matemaattisia funktioita,
ja sen kautta voi käyttää
myös Spatial Analystin
muita toimintoja.
Kuva 49. Kahden rasterin yhteenlasku.

Esimerkki: PaITuli-paikkatietopalvelusta ladattavissa olevien korkeusmallirasterien (25×25 metrin
resoluutio) korkeusarvojen yksikköinä ovat desimetrit. Desimetrit kannattaa kuitenkin muuntaa
metreiksi,
koska
korkeusyksiköiden
oletetaan
yleensä
olevan
samoja
rasterin
koordinaattijärjestelmän mukaisten pituusyksiköiden kanssa. Jos korkeusmallia käsitellään kuin sen
korkeusyksiköt olisivat metrejä, kun ne tosiasiassa ovat desimetrejä, on seurauksena korkeuserojen
kymmenkertaistuminen todellisuuteen nähden (tosin tiettyihin työkaluihin liittyy mahdollisuus
määrittää korkeuden muunnoskerroin, kuten monisteen kohdassa 3.2. tullaan kertomaan). Muunnos
tapahtuu helposti kertomalla rasterin solujen arvot luvulla 0.1.
1.

Avataan korkeusmallirasteri, tässä esimerkissä 25Q_DEM2.tif.

2.

Avataan Raster Calculator ArcToolboxista: Spatial Analyst Tools → Map Algebra → Raster
Calculator.
Raster Calculator, samoin kuin muutkin ArcToolboxin työkalut, löytyy myös Search-toiminnon
kautta (Windows  Search). Kirjoita hakukenttään esim. raster calculator.

3. Laskutoimitukseen valittavissa olevat tasot on listattu Layers and variables -listassa. Valitaan
korkeusmalli kaksoisklikkaamalla sen nimeä listassa (Kuva 50). Rasterin nimi ilmestyy nyt
alapuolella olevaan kaavakenttään.
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4. Täydennetään
laskukaava
valitsemalla
operaattorien
joukosta kertomerkki (*) sekä
kirjoitetaan perään luku 0.1 joko
näppäimistöltä
tai
käyttäen
numeropainikkeita.
Muista
käyttää
desimaalierottimena
nimenomaan pistettä: pilkun
käyttäminen aiheuttaa virheen.
5. Määritetään vielä tulosrasterille
nimi kohdassa Output raster.
Rasterin
formaatti
voidaan
määrittää
halutuksi
tiedostopäätteen avulla (esim. .tif,
.img). Jos pääte jätetään pois,
rasteri tallentuu ArcGIS:n omaan
GRID-formaattiin.
6. Painetaan lopuksi OK.

Kuva 50. Raster Calculator.

2.3. Uudelleenluokittelu
Rasterien uudelleenluokittelu on ominaisuus, jota tarvitaan usein rasterimuotoista paikkatietodataa
käsiteltäessä. Uudelleenluokittelun tarve voi liittyä esimerkiksi aineiston yleistämiseen tai ylipäätään
tilanteeseen, jossa jokin analyysimenetelmä edellyttää aineistolta jotain tiettyä koodaustapaa, mikä
on ensin toteutettava uudelleenluokittelun avulla. Uudelleenluokitteluja voi tehdä Reclassifytoiminnolla.
Esimerkki: Luokitellaan CORINE-aineistosta Saana-tunturin alueelta irrotettu pala (saana_corine.tif)
uudelleen siten, että sitä voidaan hyödyntää myöhemmin tässä monisteessa kustannuspintaesimerkissä (kohta 2.6). Ideana on luokitella alkuperäiset, maankäyttötyyppejä kuvaavat luokat
uudelleen kuvaamaan eri maastotyyppien kulkukelpoisuutta.
1. Avataan
uudelleenluokiteltava
taso
ArcMapiin
(tässä:
saana_corine.tif).
2. Valitaan Spatial Analyst Tools 
Reclass  Reclassify…, jolloin
käynnistyy
Reclassify-toiminto
(Kuva 51).
3. Varmistetaan, että luokittelun
kohteena oleva taso on valittuna
Input raster -kohdassa, ja
luokiteltava muuttuja puolestaan
Reclass field -valikossa. Luokitus
tehdään
nyt
LEVEL3-tason
perusteella, joten valitaan se.

Kuva 51. Reclassify-toiminto.

4. Reclassify-toiminnossa voidaan joko koodata kukin alkuperäinen arvo yksitellen uudelleen
(Unique), tai käyttää uudelleenluokituksessa jotakin luokittelumenetelmää. Tässä tapauksessa on
järkevämpää valita Unique-vaihtoehto. Uudet arvot syötetään New values -listaan.
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Mikäli uudelleenluokituksessa käytettäisiin jotain luokittelumenetelmää, valittaisiin Classifypainike, jolloin avautuu Classification-ikkuna. Classes-valikosta valitaan luokkien lukumäärä ja
Method-valikosta luokittelumenetelmä. Luokkien ylärajat syötetään Break Values -kohtaan.
5. Rasteri luokitellaan seuraavasti:
Old values → New values
0 → NoData
111 → 5
112 → 5
121 → 5
122 → 1
131 → NoData
142 → 5
311 → 4
321 → 2
322 → 2
324 → 2
332 → 3
412 → 9
512 → NoData

Selite CORINE-aineistossa
Tiivisti rakennetut asuinalueet
Väljästi rakennetut asuinalueet
Teollisuuden ja palveluiden alueet
Liikennealueet
Maa-aineisten ottoalueet
Urheilu- ja vapaa-ajan toiminta-alueet
Lehtimetsät
Luonnonniityt
Varvikot ja nummet
Harvapuustoiset alueet
Kalliomaat
Avosuot
Järvet

6. Uudelleenluokiteltu rasteri on mahdollista tallentaa jo tässä vaiheessa pysyväksi antamalla sille
sijainti ja nimi Output raster -kohdassa.
Kun tarvittavat määritykset on tehty, painetaan OK.
7. Nyt syntyy uusi rasteri, jossa on alkuperäisen rasterin maankäyttöluokkien asemesta edellä
määritellyt kustannusarvot välillä 1-9 (Kuva 52).

Kuva 52. Rasterin uudelleenluokittelu (Data: CORINE).
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2.4. Naapurustoanalyysit
2.4.1. Focal Statistics
Naapurustoanalyysi (neighborhood analysis) perustuu nk. liikkuvan ikkunan (moving window)
käyttöön. Sen avulla voidaan alkuperäisestä rasterista muodostaa uusi rasteri, jonka solujen arvot on
laskettu jollain tietyllä laskentafunktiolla joukosta tietyn ”naapuruston” muodostavia alkuperäisen
rasterin soluja. Tämä naapurusto on siis eräänlainen ikkuna (esim. 3×3 solun kokoinen), joka liikkuu
rivi riviltä ja sarake sarakkeelta koko alkuperäisen rasterin läpi (Kuva 53). Tästä tulee menetelmän
nimi Focal Statistics, eli kukin solu on vuorollaan fokuksessa, ikkunan keskipisteessä (suomen
kielessäkin puhutaan usein focal-analyysista).
Jokaisella askeleella ikkunan keskipisteessä olevalle solulle lasketaan arvo ikkunan sisällä olevien
solujen perusteella, ja laskettu arvo tallennetaan uuteen rasteriin. Tämä arvo voi olla jokin
tilastollinen perustunnusluku, kuten maksimi tai keskiarvo, tai jokin muu rasterisolujen arvoista
johdettavissa oleva tunnusluku. Naapurustoanalyysin tyypillisiä käyttökohteita ovat rasteridatan
”tasoittaminen” (ks. Filter-menetelmä kohdassa 2.4.2), sekä korkeusmalleihin perustuvat
menetelmät, kuten rinteen kaltevuuden (Slope) ja suunnan (Aspect) laskenta, joissa
naapurustoanalyysi on sisäänrakennettuna.

Kuva 53. Liikkuvan ikkunan periaate.

Naapuruston ei välttämättä tarvitse olla suorakaiteen (Rectangle) muotoinen, vaan valittavissa on
useita mahdollisia muotoja (Kuva 54), kuten ympyrä (Circle), ”donitsi” (Annulus) ja kiila (Wedge).
Kaikissa tapauksissa naapuruston laajuus on säädettävissä erillisin parametrein. Lisäksi tarpeen niin
vaatiessa naapurustoanalyysille on määritettävissä täysin vapaavalintaisen muotoinen naapurusto
(Irregular), mutta tätä varten on ensin muodostettava ASCII-muotoinen ”kernel file”, joka määrittää
naapuruston muodon sekä mahdolliset painotukset (Weight).
Rectangle

Circle

Wedge

Kuva 54. Erilaisia naapurustovaihtoehtoja (Esri 2014).
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Esimerkki: Muodostetaan Sotkamon alueen korkeusmallin (sotkamo_dem) kattamalle alueelle
maaston suhteellista korkeutta 5000 metrin tarkasteluetäisyydellä kuvaava Topographic Position
Index (TPI) -tunnusluku käyttäen hyväksi naapurustoanalyysia.
TPI lasketaan vähentämällä korkeusmallin jokaisen solun arvosta kyseisen solun lähiympäristön
korkeuden keskiarvo. Jos tulos on positiivinen, on solu ympäristöään ylempänä, ja vastaavasti jos se on
negatiivinen, on solu ympäristöään alempana. Nollaa lähellä oleva luku viittaa joko siihen ettei solun
korkeus poikkea juurikaan ympäristöstään, tai sitten solu sijaitsee rinteessä. Kunkin solun ympäristön
keskiarvo lasketaan käyttäen naapurustoanalyysiä: erotus taas lasketaan Raster Calculatorilla.

1. Avataan sotkamo_dem.
2. Käynnistetään naapurustoanalyysi: Spatial Analyst Tools → Neigborhood → Focal Statistics.
3. Valitaan sotkamo_dem kohtaan Input raster (Kuva 55).
4. Määritetään tulosrasterin nimi kohtaan Output raster (esim. sotkamo_focal).
5. Neighborhood on tärkeä määritys, koska
sillä määritetään naapuruston muoto ja
laajuus. Tässä tapauksessa asetetaan
naapuruston muodoksi ympyrä (Circle).
6. Neighborhood Settings -kohdassa säteen
mitta voidaan määrittää joko solujen
lukumääränä (Cell) tai kartan (aineiston)
mittayksikköinä
(Map),
eli
tässä
tapauksessa metreinä. Koska säteen
mitaksi halutaan tässä nimenomaan 5000
metriä, on Units-kohtaan valittava Map.
Tehdään tämä valinta ensin. Vasta sen
jälkeen
kirjoitetaan
Radius-kohtaan
säteen mitta, eli tässä tapauksessa 5000.
7. Valitaan Statistics type -kohtaan se
tilastollinen tunnusluku joka naapuruston
sisältä halutaan laskea, eli tässä
tapauksessa keskiarvo (MEAN).
8. Painetaan OK.

Kuva 55. Focal Statistics.

9. TPI:n määrittämiseksi lasketaan sitten alkuperäisen korkeusmallin ja naapurustoanalyysillä
lasketun rasterin erotus käyttäen Raster Calculatoria (Spatial Analyst Tools → Map Algebra →
Raster Calculator). Katso tarvittaessa ohjeita Raster Calculatoria käsittelevästä kohdasta (2.2).
10. Raster Calculatorilla lasketun erotuksen lopputuloksena syntynyt rasteri voidaan
karttaesityksessä luokitella esim. kolmeen luokkaan: selkeästi negatiiviset arvot, lähellä nollaa
olevat arvot, selkeästi positiiviset arvot. Luokkarajat kannattaa määrittää esim. keskihajonnan
mitan mukaisesti.

2.4.2. Filter
Filter-toiminto on naapurustoanalyysin sovellus, jolla perustuu 3×3 solun naapuruston käyttöön.
Toiminto löytyy samasta toolboxista Focal Statisticsin kanssa. Filter-toiminnon avulla voidaan
suorittaa joko rasterin tasoitus (smoothing, ”low pass filter”) tai reunojen korostus (edge enhancing,
”high pass filter”). Nämä ovat itse asiassa tavanomaisia kuvankäsittelymenetelmiä. Erityisen
hyödyllinen GIS-käytössä näistä on low pass filter, koska sen avulla voidaan häivyttää aineistosta pois
virheellisiä, ympäristöstään voimakkaasti poikkeavia arvoja.
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2.5. Vyöhykeanalyysit
Vyöhykeanalyysien tarkoituksena on laskea vyöhykekohtaisia tunnuslukuja rasterista. Analyysejä
varten tarvitaan kaksi tasoa: rasteri, josta tunnusluvut lasketaan, sekä joko rasteri- tai
vektorimuotoinen taso, joka määrittää vyöhykkeet. ”Vyöhyke” tarkoittaa tässä mitä tahansa aluetta,
jonka ei tarvitse olla edes yhtenäinen. Eri vyöhykkeet (alueet) erotetaan toisistaan vyöhyke-id:n
mukaan, joka on joko kokonaisluku- tai merkkijonotyyppinen ominaisuustieto. Vyöhykeanalyysejä on
ArcGIS:ssä kahta perustyyppiä, Zonal Statistics ja Tabulate Area, jotka on kuvattu tarkemmin alla.

2.5.1. Zonal Statistics as Table
Zonal Statistics as Table on tarkoitettu laskemaan vyöhykekohtaisia tilastollisia perustunnuslukuja
(keskiarvo, maksimi, minimi, jne.) rastereista, joiden ominaisuustieto on jatkuva. Paras esimerkki
tällaisesta rasterista on digitaalinen korkeusmalli.
ArcToolboxin valikosta Spatial Analyst Tools → Zonal löytyy useita Zonal-alkuisia työkaluja, ja
erityisesti ero työkalujen Zonal Statistics ja Zonal Statistics as Table välillä voi olla epäselvä. Näistä
ensimmäinen tuottaa rasterin, jossa on kullekin vyöhykkeelle laskettuna jokin tietty yksi tunnusluku
(esim. keskiarvo). Jälkimmäinen sen sijaan tuottaa lopputuloksen taulukkona, joka voi sisältää kaikki
saatavissa olevat tunnusluvut kultakin vyöhykkeeltä. Useimmiten tutkimuksessa käytetään Zonal
Statistics as Table:a.
Esimerkki: Lasketaan korkeusmallin tilastolliset tunnusluvut valuma-aluekohtaisesti.
1. Avataan ArcMapiin dem_suomi (Suomen kattava korkeusmalli) ja valuma_alueet.
2. Valitaan Spatial Analyst Tools → Zonal → Zonal Statistics as Table.
3. Valitaan vyöhyketaso, eli tässä tapauksessa
valuma_alueet, kohtaan Input raster or
feature zone data (Kuva 56).
4. Zone field -kohtaan valitaan vyöhykkeet
yksilöivän tunnisteen sisältävä sarake, tässä
tapauksessa ”PaajakoTun”.
5. Input value raster -kohtaan valitaan
dem_suomi
eli
rasteri,
josta
vyöhykekohtaiset tunnusluvut halutaan
laskea.
6. Tuloksena syntyvä taulukko määritetään
kohdassa Output table.
7. Sisällytetään
tulostaulukkoon
kaikki
saatavilla olevat tunnusluvut, eli valitaan
Statistics Type -kohdassa ALL.
Kuva 56. Zonal Statistics as Table.
Tulostaulukossa (Kuva 57) kukin rivi vastaa yhtä vyöhykettä ja tunnusluvut ovat omissa sarakkeissaan.

Kuva 57. Vyöhykeanalyysin (Zonal Statistics as Table) tulostaulukko.
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2.5.2. Tabulate Area
Siinä missä Zonal Statistics (as Table) laskee vyöhykekohtaisia tunnuslukuja tyypiltään jatkuvasta
rasterista, Tabulate Area -työkalua käytetään laskettaessa vyöhykkeille luokkakohtaiset pinta-alat
jostakin luokitteluasteikollisesta aineistosta.
Esimerkki: Lasketaan valuma-alueiden sisältä eri maankäyttötyyppien kokonaispinta-alat käyttäen
aineistona CORINE-maankäyttörasteria.
1. Avataan ArcMapiin corine (Suomen kattava CORINE-maankäyttörasteri) ja valuma_alueet.
2. Valitaan Spatial Analyst Tools → Zonal → Tabulate Area.
3. Vastaavalla tavalla kuten edellisessäkin
esimerkissä, valitaan valuma_alueet kohtaan
Input raster or feature zone data sekä
valuma-alueet yksilöivä sarake ”PaajakoTun”
kohtaan Zone field (Kuva 58).
4. Input raster or feature class data -kohtaan
valitaan
corine,
eli aineisto,
jonka
määrittämistä luokista vyöhykekohtaiset
pinta-alat lasketaan.
5. Class field -kohdassa määritetään halutut
maankäyttöluokat sisältävä sarake.
Valitaan tässä tapauksessa karkein luokitus
eli LEVEL1.
6. Tuloksena syntyvä taulukko määritetään
kohdassa Output table.

Kuva 58. Tabulate Area.

7. Processing cell size määrittää laskennan erottelutarkkuuden (solukoon). Tässä on järkevää
käyttää rasterin solukokoa eli tässä tapauksessa 25 metriä.
Tulostaulukossa (Kuva 59) kukin rivi vastaa yhtä vyöhykettä, ja sarakkeet edustavat eri luokkia eli
tässä esimerkissä maankäyttötyyppejä. Taulukon lukuarvot ovat koordinaattijärjestelmän yksiköiden
mukaisia pinta-aloja, eli tässä tapauksessa neliömetrejä.
Huomaa, että pinta-alojen laskenta perustuu solutarkkuuteen, joka on määritetty Processing cell size
-kohdassa. Tämän vuoksi taulukossa esitetyt pinta-alat eivät välttämättä summaudu täsmällisen
tarkasti kunkin vyöhykkeen pinta-alaan.

Kuva 59. Tabulate Area -laskennan tulostaulukko.
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Päällekkäiset vyöhykkeet antavat virheellisiä tuloksia!
Molemmat edellä esitellyt analyysit toimivat oikein vain mikäli vyöhykkeissä ei esiinny
päällekkäisyyttä. Jos vyöhykkeissä esiintyy päällekkäisyyttä, ensimmäinen vyöhyke ”syö” toiselta
vyöhykkeeltä niiden yhteisen pinta-alan. Tällöin tulokset ovat jälkimmäisen vyöhykkeen osalta
virheellisiä, koska laskenta kohdistuu kyseisen vyöhykkeen osalta vain sen jäljelle jääneeseen
osaan.
Päällekkäisten vyöhykkeiden ongelma tulee vastaan esimerkiksi silloin, kun tutkimuspisteiden
ympärille on määritetty laajat, osin toisiaan leikkaavat bufferit, ja näiden sisältä halutaan laskea
vaikkapa eri maankäyttötyyppien osuuksia tai muita tunnuslukuja zonal-menetelmien avulla.
Ongelman taustalla on se, että sekä Zonal Statistics että Tabulate Area ovat periaatteessa
puhtaasti rasterimenetelmiä. Vaikka molemmissa on mahdollista käyttää vektorimuotoisia
vyöhykkeitä, nämä muutetaan menetelmissä sisäisesti rastereiksi. Rasterimuunnoksen yhteydessä
tieto päällekkäisyydestä menetetään, koska rasterimuodossa kukin pikseli voi edustaa vain yhtä
vyöhykettä (Kuva 60).
Vyöhykkeiden päällekkäisyydestä johtuva ongelma voidaan välttää suorittamalla laskennat
kullekin vyöhykkeelle erikseen ja yhdistämällä tulokset jälkikäteen. Jos kyseessä on paljon
vyöhykkeitä sisältävä aineisto, on manuaalisen työn sijaan syytä automatisoida laskenta
ModelBuilderin tai skriptin avulla (skripti-esimerkki monisteen kohdassa 6.2).

Kuva 60. Päällekkäisten vektorimuotoisten vyöhykkeiden muunnos rasteriksi: vyöhykkeiden päällekkäinen
osuus allokoituu ensimmäiseen vyöhykkeeseen ja leikkautuu näin pois toisesta vyöhykkeestä.

2.6. Kustannuspinta-analyysi
2.6.1. Yleistä
Kustannuspinta-analyysin (cost surface analysis) avulla voidaan muodostaa erilaisia leviämismalleja ja
optimaalisia kulkureittejä erilaisten liikkumiseen ja leviämiseen vaikuttavien kitkatekijöiden suhteen.
Tällaisia kitkatekijöitä kutsutaan kustannuspinta-analyysissä termillä ”kustannus” (cost). Kustannus ei
siis tässä yhteydessä (yleensä) tarkoita taloudellista kustannusta, vaan kyse on esimerkiksi maastossa
liikkumisen vaikeudesta. Kustannuspinta on rasteri, jonka jokaisen solun arvo edustaa solun läpi
kulkemisesta aiheutuvaa yksikkökustannusta, eli siis kustannusta yhtä etäisyysyksikköä kohti (Kuva 61
A). Se mitä tämä kustannusarvo edustaa, on täysin menetelmän käyttäjän itse ratkaistavissa.
Huomaa, että kustannusarvojen on oltava positiivisia (> 0) lukuja.
Kustannuspinta-analyysin perusideana on laskea kumulatiivinen kustannus jostain tietystä pisteestä
(tai pisteistä) käsin koko kustannuspinnan kattamalle alueelle (Kuva 61 B). Kuvan esimerkissä
kumulatiivinen kustannuspinta on laskettu kustannuspinnan oikean yläkulman solusta lähtien.
Kumulatiivisen kustannuksen laskennassa huomioidaan solujen koko, eli esim. lähtösolun alapuolella
𝑥
25
olevan solun arvo on laskettu seuraavasti: 2 (𝑐1 +𝑐2 ) = 2 (2 + 4) = 75 (missä x = solun sivun pituus,
c1 = ensimmäisen solun arvo ja c2 = toisen solun arvo). Kumulatiivinen pinta on kustannuspintaanalyysin varsinainen tulos. Käytännön tutkimuksessa se voi olla vaikkapa leviämismalli, joka kuvaa
esimerkiksi eliöiden tai varhaisten ihmisyhteisöjen alueellista leviämispotentiaalia.
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Varsin usein kustannuspinta-analyysiä hyödynnetään myös yksittäisten, edullisimman kustannuksen
reittien (least-cost path) määrittelyyn. Tätä varten kumulatiivisen kustannuspinnan laskemisen
yhteydessä on tuotettava ns. suuntarasteri (backlink raster), joka kertoo mihin suuntaan kustakin
rasterisolusta on siirryttävä, jos halutaan palata edullisinta reittiä takaisin siihen soluun, josta käsin
kumulatiivinen kustannuspinta on laskettu (Kuva 61 C). Suuntarasterin avulla voidaan helposti
jäljittää halvimman kustannuksen reitti mistä tahansa solusta takaisin lähtöpisteeseen (Kuva 61 D).
Tämä prosessi on itse asiassa eräs toteutus Dijkstran algoritmista, jota käytetään lähes kaikessa
reitinoptimoinnissa, myös Network Analystiin liittyvissä työkaluissa (kuten todettu aiemmin
monisteen osiossa 1).

Kuva 61. Kustannuspinta-analyysin vaiheet kun menetelmää käytetään halvimman kustannuksen reitin
määrittämiseen: A) alkuperäinen kustannuspinta, B) oikean ylänurkan solusta lähtien laskettu kumulatiivinen
kustannuspinta, C) suuntarasteri, joka kuvaa ”alhaisimman kustannuksen suunnan” kohti lähtöpistettä, sekä D)
alhaisimman kustannuksen reitti valitusta solusta lähtösoluun.

2.6.2. Cost Distance ja Path Distance
ArcGIS:n ArcToolboxissa (Spatial Analyst Tools → Distance) on kaksi kustannuspinta-analyysin
mahdollistavaa toimintoa, Cost Distance ja Path Distance, jotka kumpikin perustuvat yllä kuvattuun
prosessiin. Näistä Path Distance on kuitenkin monipuolisempi. Sen avulla on mahdollista huomioida
maanpinnan korkeusvaihtelun vaikutus kuljettuun matkaan, sekä mallintaa dynaamisia,
kulkusuunnasta riippuvia kustannustekijöitä sekä vertikaali- että horisontaalitasossa. Vertikaalisessa
suunnassa (vertical factor, VF) voidaan mallintaa maaston kaltevuuden vaikutus, horisontaalisessa
suunnassa (horizontal factor, HF) taas voidaan mallintaa esimerkiksi tuulen suunnan vaikutus kulkutai leviämiskustannukseen.
Kuva 62 tarjoaa esimerkin horizontal
factorin käytöstä. Kuvan esimerkissä on
mallinnettu vallitseva länsituuli, jonka
ansiosta kumulatiivisen kustannuspinnan
arvot
kasvavat
hitaammin
itää
(myötätuuleen)
kuin
länttä
kohti
(vastatuuleen).
Kumulatiivinen
kustannuspinta on laskettu mustan
pisteen sisältävästä solusta lähtien.
Kyseinen piste voisi edustaa esimerkiksi
savupiippua tai muuta päästölähdettä.
Tällaisessa
tapauksessa
alhaisen
kumulatiivisen
kustannuksen
solut
(tummalla sävyllä) olisivat niitä alueita,
joille kertyy eniten päästölaskeumaa.
Näin siksi, että alhaisen kustannuksen
solut ovat siis niitä alueita joille päästöt
pääsevät helposti.

Kuva 62. Esimerkki horizontal factorin käytöstä
kustannuspinta-analyysissä.

Sekä VF että HF mallinnetaan määrittelemällä funktio, jolla painotetaan kustannuspinnan arvoja.
ArcGIS:n kustannuspinta-analyyseissä on määriteltynä valmiiksi joukko erilaisia painotusfunktioita.
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Kuva
63
esittää
INVERSE_LINEAR
-tyyppistä funktiota, jossa tasamaa
(Vertical
Relative
Moving
Angle
(VRMA) = 0)
saa
painotuksen
1.
Kustannuspinnan arvoille asetettava
painotus kasvaa tässä funktiossa nopeasti
ylämäen (VRMA > 0) jyrkentyessä. Yli 45°
ylämäki
saa
äärettömän
(INF)
painotuksen, eli käytännössä se tulkitaan
esteeksi. Vastaavalla tavalla alamäkeen
(VRMA < 0) liikuttaessa kustannusarvon
painotus pienenee, kunnes tässäkin
tapauksessa yli 45° kaltevuus tulkitaan
esteeksi. Käytännössä tämä VF-funktio Kuva 63. Esimerkki Path Distance -työkalussa käytettävästä
pyrkii siis lievästi ”suosimaan” maastossa vertical factor -funktiosta (Esri 2014).
loivaan
alamäkeen
liikkumista
ja
”rankaisemaan” voimakkaasti jyrkkää
ylämäkeä vasten liikkumista.
ArcGIS:n valmiina tarjoamat valmiit funktiot eivät välttämättä aina sovellu erityisen hyvin käytännön
tutkimustyöhön. Onneksi funktion voi kuitenkin määritellä kokonaan itse tekstitiedoston muodossa.
Alla on esimerkki tutkimukseen perustuvasta funktiosta (Etula & Antikainen 2012), joka pyrkii
mallintamaan ihmisen kokemaa liikkumisvastusta maaston kaltevuuden suhteen (Kuva 64).
Tekstitiedoston (Kuva 64A) ensimmäinen sarake kertoo kaltevuuden asteina, ja oikeanpuoleinen
sarake puolestaan tätä vastaavan VF-arvon. Asteet on määritelty tässä taulukossa varsin tihein välein,
mutta asteväli sinänsä on vapaavalintainen. Tasamaa (kaltevuus 0°) saa painotuksen 1.00. Tässä
tapauksessa loiva alamäki (-2.9°) saa kaikkein pienimmän painotuksen, eli sitä suositaan eniten.
Painotus kasvaa kaltevuuden kasvaessa sekä ylä- että alamäkeen, voimakkaammin kuitenkin
ylämäkeen. Listan äärimmäiset kaltevuusarvot (-16.7° ja 16.7°) rajaavat sen kaltevuusalueen, jolla
kulkeminen on sallittu. Tätä suuremmat kaltevuudet kumpaan tahansa suuntaan tulkitaan siis
esteiksi.
A
-16.7
-16.2
...
-4.0
-3.4
-2.9
-2.3
-1.7
-1.1
-0.6
0.0
0.6
1.1
...
16.2
16.7

B
2.21
2.13
0.88
0.85
0.81
0.85
0.88
0.92
0.96
1.00
1.04
1.09
3.10
3.21

Kuva 64. Itse määritelty vertical factor. A) Näyte tekstitiedostosta, jossa on määritelty kaltevuus (vasen sarake)
ja sitä vastaava kustannuskerroin (oikea sarake); maksimiarvojen (-16.7/16.7 astetta) ulkopuolelle menevät
arvot tulkitaan esteiksi. B) Vastaavat arvot kuvaajan muodossa.

Cost Distance -toiminnossa tarvitaan lähtöaineistoksi aina kustannuspinta, sen sijaan Path Distance
-toiminnossa analyysi voidaan tehdä käyttäen erilaisia kustannuspinnan, korkeusmallin sekä vertical
ja horizontal factorin kombinaatioita ilman että mikään näistä olisi pakollinen.
Molemmissa toiminnoissa tarvitaan joka tapauksessa taso, joka osoittaa sijainnin/sijainnit, jo(i)sta
käsin kumulatiivinen kustannuspinta lasketaan. Jos tavoitteena on laskea edullisimman kustannuksen
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reitti kahden pisteen välille, on toimintojen outputiksi määritettävä myös backlink-rasteri. Lisäksi
reitin toisen päätepisteen on oltava omalla tasollaan. Edullisimman kustannuksen reitti voidaan
määrittää näiden tasojen avulla käyttäen kustannuspinta-analyysien kanssa samasta Distancetoolboxista löytyvää Cost Path -toimintoa.
Esimerkki: Määritetään saana_cost-kustannuspinnan (luotu uudelleenluokittelemalla aiemmin, ks.
kohta 2.3) sekä saana_dem-korkeusmallin pohjalta edullisin kulkureitti tasoilla tutkimusasema.shp ja
saanan_huippu.shp olevien pisteiden välille. Lasketaan reitti käyttäen kustomoitua VF-funktiota, joka
on tallennettu vf.txt -tiedostoksi (tiedoston sisältö sama kuin VF-esimerkissä edellä, Kuva 64).
1. Avataan esimerkkiin liittyvät tasot ArcMapiin.
2. Valitaan Spatial Analyst Tools → Distance → Path Distance.
3. Valitaan ensimmäiseen valikkoon (Input
raster or feature source data)
tutkimusasema-taso
(Kuva
65).
Menetelmä
laskee
kumulatiivisen
kustannuspinnan tällöin tästä pisteestä
lähtien.
4. Output distance raster -kohtaan
määritetään
hakemisto
ja
nimi
laskennan
tuloksena
syntyvälle
kumulatiiviselle rasterille.
5. Input cost raster -kohtaan valitaan
kustannuspinta (saana_cost), ja Input
surface raster -kohtaan korkeusmalli
(saana_dem).
6. Jotta pienimmän kustannuksen reitin
laskeminen
olisi
mahdollista,
määritetään Output backlink raster
-kohtaan hakemisto ja nimi laskennan
tuloksena syntyvälle backlink- eli
suuntarasterille (tämä valinta on
optionaalinen eli rasteri tuotetaan vain
jos sille on määritetty tässä nimi).
7. Laajennetaan
Vertical
factor
parameters -kohta, jotta sen alla olevat
valikot tulevat esille.
8. Valitaan Input vertical raster -kohtaan
korkeusmalli (saana_dem). Menetelmä
käyttää
tätä
kaltevuuksien Kuva 65. Path Distance.
määrittämiseen.
9. Vertical factor -valikosta valitaan ”malli”, jonka mukaan kaltevuuden vaikutusta tarkastellaan.
Otetaan vaihtoehdoksi ”Table”, jolloin alapuolelle ilmestyy tiedostonselaustoiminto. Etsitään
vf.txt -tiedosto ja valitaan se Table name -kenttään.
10. Painetaan lopuksi OK.
11. Tuloksena syntyvä kumulatiivinen rasteri (distance) sekä suuntarasteri (backlink) eivät tässä
tapauksessa ole itsessään kiinnostavia, vaan niitä käytetään pienimmän kustannuksen reitin
laskemisessa. Tämä tapahtuu valitsemalla Spatial Analyst Tools → Distance → Cost Path.
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12. Cost Path -toiminnossa (Kuva 66) on tärkeää
valita ensimmäiseen valikkoon reitin
päätepiste. Eli kun tässä esimerkissä
kumulatiivinen
rasteri
on
laskettu
tutkimusasema-pisteestä käsin, valitaan
tähän kohtaan reitin toista päätä osoittava
piste, eli saanan_huippu. Input cost
distance
raster
-kohtaan
valitaan
luonnollisestikin distance sekä Input cost
backlink raster -kohtaan vastaavasti
backlink.
Tuloksena
syntyvän
reitin
hakemistosijainti ja nimi määritetään
kohdassa Output raster. Muilla määrityksillä
ei ole tässä tapauksessa merkitystä.
13. Reittiviiva syntyy siis rasterimuotoisena
(Kuva 67). Sen voi tarvittaessa muuttaa
vektorimuotoiseksi
viivaksi
käyttäen Kuva 66. Cost Path.
työkalua Conversion Tools → From Raster
→ Raster to Polyline.
Reittiviivan soluilla on eri numeroarvoja: numero 1 tarkoittaa solua mistä käsin kumulatiivinen
rasteri on laskettu, ja numero 3 on reitin tunnistenumero. Jos reittejä olisi laskettu samalla
kertaa useampaan kohteeseen, olisivat reittien yhteiset osuudet osoitettu numerolla 2, ja
muilta osin kullakin reitillä olisi oma tunnistenumeronsa alkaen siis numerosta 3. Reitin
”kustannuspituus” on osoitettu attribuutissa PATHCOST.

Kuva 67. Path Distance ja Cost Path -toiminnoilla laskettu halvimman kustannuksen reitti
tutkimusasemalta Saanan huipulle (Data: Korkeusmalli 25 m).

14. Reitin laskentaa kannattaa kokeilla eri vaihtoehdoilla, esimerkiksi käyttäen jotakin ArcGIS:n
sisäänrakennettua VF-funktiota, tai jättämällä kustannuspinnan pois ja laskemalla reitin pelkän
topografian pohjalta (tai päinvastoin). Näin on helppo huomata, että tulos riippuu ihan siitä, mitä
aineistoja käytetään ja mitä muita valintoja käyttäjä tekee. Ei siis ole sinänsä mitään absoluuttista
totuutta siitä, mitä kustannusarvojen tai VF-funktion ”pitäisi” olla. Kaikki riippuu siitä, mihin
tarkoitukseen menetelmää halutaan käyttää.
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2.7. Tiheyspinnat
Tiheysanalyysin (density analysis) avulla voidaan tuottaa rasteritasoja, jotka esittävät jonkin ilmiön
alueellista esiintymistiheyttä. Tällaisia rastereita kutsutaan tavallisesti tiheyspinnoiksi (density
surface). Tiheyspintoja tuotetaan yleensä pistemäisistä aineistoista, mutta yhtä hyvin niitä voidaan
luoda myös viivakohteita sisältävistä aineistoista (esimerkiksi maantieverkosto). ArcGIS:ssä
tiheyspintojen luomiseen on kolme eri työkalua:




Line Density
Point Density
Kernel Density

Näistä kaksi ensimmäistä, Line Density ja Point Density ovat ”yksinkertaisia” tiheyspintamenetelmiä,
joissa määriteltävän tiheyspinnan jokaisen solun ympärille määritetään kiinteän säteen avulla valitun
muotoinen ”naapuruusalue”. Tämän jälkeen lasketaan alueen kehän sisäpuolelle jäävien pisteiden
lukumäärä tai viivojen pituus ja jaetaan se alueen pinta-alalla, jolloin tuloksena saadaan solun
”tiheysarvo”. Pisteitä tai viivoja voidaan analyysissä painottaa esimerkiksi havaintojen lukumäärän
mukaan.
Sen sijaan Kernel Density -menetelmässä havaintopisteiden tai -viivojen lähellä olevia alueita
painotetaan enemmän kuin siitä kaukana olevia. Painotus perustuu aina johonkin kernel-funktioon.
ArcGIS:n toiminto käyttää painotuksessa kvadraattista, eli toisen asteen polynomifunktioon
perustuvaa kernel-funktiota. Tiheyspinnan arvo on suurin havaintopisteen (tai viivan) kohdalla ja
lähestyy nollaa mentäessä kohti pisteen ympärille määritetyn ympyrän kehää (Kuva 68).
Lopputuloksena syntyvä tiheyspinta on yhdistelmä jokaiselle havaintopisteelle määritetystä ”kernel”pinnasta. Tätä menetelmää voidaan pitää yksinkertaista tiheyspintamenetelmää paremmin
reaalimaailman olosuhteisiin sopivana. Menetelmää onkin käytetty varsin runsaasti mm.
eläinekologiassa ja kriminologian maantieteellisissä sovelluksissa.

Kuva 68. Esimerkki yhden havaintopisteen perusteella muodostetusta kernel-tiheyspinnasta.
Kolmiulotteinen esitystapa havainnollistaa kernel-painotusfunktion muodon (”kukkula”).
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2.7.1. Point Density ja Kernel Density pistemäisille kohteille
Esimerkki: Luodaan karttaesitys Suomesta löydettyjen kalliomaalausten alueellisesta
esiintymistiheydestä. Sijaintiedot perustuvat Museoviraston Muinaisjäännösrekisteriin.
1.

Avataan ArcMapiin kalliomaalaukset, joka sisältää tunnetut kalliomaalausten esiintymispaikat
Suomessa. Tason jokainen piste vastaa siis yhtä esiintymispaikkaa.

2.

Valitaan ArcToolboxista Spatial Analyst Tools  Density  Point Density. Tällöin avautuu Point
Density -ikkuna (Kuva 69).
TAI: Valitaan ArcToolboxista Spatial Analyst Tools  Density  Kernel Density. Avautuu Kernel
Density -ikkuna, joka on hyvin samankaltainen Point Density -ikkunan kanssa (Kuva 70).

3. Valitaan ensimmäiseen kenttään (Input point features / Input point or polyline features)
syötteenä toimiva pistetaso, eli kalliomaalaukset.
4. Population field -kenttään voidaan valita se attribuuttisarake, joka osoittaa kunkin pisteen
”volyymin”, eli esimerkiksi sen, kuinka montaa havaintoa kukin piste vastaa. Huomaa, ettei tähän
kenttään tarvitse ja tulekaan valita mitään, jos jokainen piste vastaa sellaisenaan yhtä havaintoa
kuten esimerkin aineistossa. Output raster -kohdassa määritetään tuloksena olevan rasterin
sijainti ja nimi. Nimeksi kannattaa yleensä antaa selvyyssyistä jokin muu kuin oletusarvoisesti
tarjolla oleva nimi.
5. Output cell size määrittää rasterin
solukoon. Oletusarvoina oleva solukoko
perustuu suoraan alkuperäisen aineiston
alueelliseen laajuuteen, eli havaintojen
x- ja y-koordinaattien suuntaisesta
laajuudesta valitaan pienempi ja jaetaan
se luvulla 250. Tätä voi pitää suuntaaantavana solukokona, mutta yleensä
solukoko kannattaa määrittää muilla
perusteilla.
6. Neighborhood
-kohdassa
valitaan
”naapuruusalueen” muoto ja säde. Säde,
Radius, määrittää kuinka laajalta alueelta
pisteitä otetaan kunkin rasterisolun
osalta mukaan tiheysarvon estimointiin.
Myös tämän osalta oletusarvo perustuu
havaintopistejoukon laajuuteen: tässä
tapauksessa alueen lyhyempi sivu Kuva 69. Spatial Analystin Point Density -toiminto.
jaetaan arvolla 30. Säteen määrityksen
osalta on suositeltavaa kokeilla useita eri
vaihtoehtoisia
etäisyyksiä
ja
naapuruusalueen muotoja.
Kernel Density -työkalussa säde on aina
ympyränmuotoinen
Point
Density
-työkalusta poiketen.
7. Area units -kohdassa voidaan täsmentää,
mitä
alueyksikköjä
tuotettavassa
tiheyspinnassa
halutaan
käyttää.
Mielekkäin vaihtoehto lienee tässä
esimerkissä neliökilometrit, eli valitaan
”Square Kilometers”.
8. Painetaan lopuksi OK, jolloin ArcMap
tuottaa tiheyskartan (Kuva 71).
Kuva 70. Kernel Density -toiminto.
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Kuva 71. Point Density ja Kernel Density -menetelmillä tuotetut tiheyskartat kalliomaalaukset-aineistosta
(Data: Muinaisjäännösrekisteri).

Kuten yllä olevasta karttaparista voi havaita, tiheyspinta lasketaan suorakaiteen muotoiselle
alueelle, jonka laajuus määräytyy uloimpien havaintopisteiden mukaan. Laajuuden voi määritellä
kuitenkin myös itse painamalla Environments… -painiketta ja avaamalla sen jälkeen Processing
Extent -kohdan. Extent-valikosta voi valita laajuudeksi esimerkiksi jonkin toisen tason mukaisen
laajuuden, vaikkapa Suomen rajat. Huomaa, että Processing Extent -määritys, kuten muutkin
Environments-asetukset, on käytettävissä myös muiden ArcToolbox-työkalujen yhteydessä!

2.7.2. Line Density ja Kernel Density viivamaisille kohteille
Esimerkki: Tuotetaan kartta, joka kuvaa kevyen liikenteen väylien tiheyttä Oulun seudulla.
1. Valitaan Spatial Analyst Tools  Density  Line Density. Avautuu Line Density -ikkuna, joka on
hyvin samankaltainen Point Density ja Kernel Density -ikkunoiden kanssa (Kuva 72).
TAI: Valitaan Spatial Analyst Tools  Density  Kernel Density (Kuva 73).

2. Valitaan Input polyline features / Input
point or polyline features -kenttään
syötteenä
toimiva
taso,
eli
kevyenl_vaylat.
3. Population field -kenttään voidaan valita
se attribuuttisarake, joka osoittaa kunkin
pisteen
”volyymin”.
Esimerkiksi
liikenneväyliä tarkasteltaessa muuttuja
voisi sisältää väylien liikennemäärän.
Esimerkin aineistossa sellaista tietoa ei
ole, joten valitaan NONE.
4. Output raster -kohdassa määritetään
tuloksena olevan rasterin sijainti ja nimi.

Kuva 72. Line Density -toiminto.
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5. Output cell size määrittää rasterin
solukoon. Samoin kuin Point Density
-työkalussa,
oletusarvoina
oleva
solukoko perustuu suoraan alkuperäisen
aineiston
alueelliseen
laajuuteen.
Yleensä solukoko kannattaa kuitenkin
määrittää muilla perusteilla.
6. Search radius -kohdassa valitaan
”naapuruusalueen” säde. Säde määrittää
kuinka laajalta alueelta pisteitä otetaan
kunkin havaintopisteen osalta mukaan
tiheysarvon estimointiin. Oletusarvo
perustuu tässäkin aineiston alueelliseen
laajuuteen, mutta on jälleen syytä
määrittää muilla perusteilla.
7. Area units -kohdassa voidaan täsmentää,
mitä
alueyksikköjä
tuotettavassa Kuva 73. Kernel Density -toiminto.
tiheyspinnassa käytetään.
8. Painetaan lopuksi OK. Tiheyskartta sisältää ruutukohtaisen tiedon siitä, kuinka monta
pituusmittayksikköä viivamuotoisia kohteita on hakusäteen alueella valittua alueyksikköä kohden
(Kuva 74).

Kuva 74. Line Density ja Kernel Density -työkaluilla tuotetut tiheyspinnat kevyen liikenteen väylistä
(Data: Digiroad).
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3. 3D-visualisointi ja –analyysit (3D Analyst ja ArcScene)
3.1. Johdanto
GIS-ympäristössä kolmiulotteisen (3D) tiedon määrä ja käyttö on lisääntynyt vauhdilla viime vuosina.
Yhtenä syynä tähän ovat nopeasti kehittyneet automatisoidut datan hankintamenetelmät ja
samanaikaisesti kasvanut tietokoneiden prosessointikapasiteetti. Erityisesti laserkeilaus-tekniikan
(Light Detection and Ranging, LiDAR) yleistyminen on avannut uusia mahdollisuuksia kolmiulotteisen
tiedon hankintaan. Erittäin korkealaatuista dataa on nyt saatavilla laajoilta alueilta analyyseja ja
visualisointia varten.
Paikkatietojärjestelmien kontekstissa kolmiulotteisuus ei ole yksiselitteinen käsite: sillä voidaan
tarkoittaa mitä vain kaksiulotteisen visualisoinnin ja ”todellisen” 3D:n väliltä. Ilmiön voisikin esittää
eräänlaisena jatkumona ulottuvuuksien välillä (Kuva 75).

Perinteinen 2D-GIS

3D-tiedon esittäminen 2D-tasossa

”2.5D”-mallit

Todellinen 3D

Kuva 75. Kolmiulotteisuuden eri tasot GIS-kontekstissa
(Data: Korkeusmalli 2 m, Maastotietokanta).

Kolmiulotteisuus paikkatieto-kontekstissa liittyy fyysisen todellisuuden visualisointiin ja toisaalta
analyyseihin, joissa tutkitaan jotain kolmessa ulottuvuudessa tapahtuvaa ilmiötä. Visualisointi avaa
mahdollisuuksia tulkita ilmiöitä aivan eri tavalla kuin perinteinen kaksiulotteinen kartta-tarkastelu.
Usein myös tulosten esittäminen on havainnollisempaa käyttämällä kolmiulotteisuuden tarjoamia
mahdollisuuksia. Kolmannen ulottuvuuden huomioiminen analyyseissa tuo mukanaan kokonaan
uusia mahdollisuuksia: kaupunkiympäristössä esimerkiksi erilaiset näkyvyys- ja meluanalyysit, ja
luonnonympäristössä muun muassa veden valuntaan tai auringon säteilyyn liittyvät analyysit
pohjautuvat kolmiulotteiseen sijaintitietoon.
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3.2. 3D-visualisointi
3.2.1. Kolmiulotteisen ilmiön esittäminen 2D-pintana
Yksinkertaisin tapa visualisoida kolmatta ulottuvuutta on esittää se 2D-pintana. Käytännössä tämä
koskee spatiaalisesti jatkuvia pintoja, jotka on esitetty rasterimuodossa. Aineistossa on siis oltava
attribuuttitietona tieto kolmannesta ulottuvuudesta (z). Periaatteessa osaa näistä menetelmistä
voitaisiin soveltaa myös vektoriaineistoihin, mutta visuaalinen lopputulos ei olisi kovin tyylitelty.
Esimerkkiaineistona on tässä käytetty Maanmittauslaitoksen tuottamaa korkeusmallia (Rokua_Dem),
joka perustuu laserkeilaukseen.
Korkeusmallien yhteydessä käytetty lyhenne DEM viittaa termiin ”Digital Elevation Model” =
digitaalinen korkeusmalli.
Väriskaalan käyttö
Rasteripinta voidaan ArcMapin mustavalkoisen oletus-värirampin sijaan visualisoida jollain
kuvaavammalla väriskaalalla (Kuva 76).
1. Avataan
korkeutta
edustavan
rasterin Properties-valikko, ja sieltä
edelleen Symbology-välilehti.
2. Valitaan jokin visuaalisesti parempi
väriramppi
pudotusvalikosta
(esimerkiksi oheisessa kuvassa on
esitetty
maaston
korkeutta
perinteisesti kuvaava väritysskaala).
3. Lisäksi visualisointia tehostamaan
voi kokeilla erilaisia luokittelutapoja
(Classified) tai jatkuvan aineiston
venytystapoja (Stretched  Stretch
Type). Oletuksena olevan MinimumMaximum -venytyksen sijaan voi
kokeilla esimerkiksi keskihajontaan
perustuvaa vaihtoehtoa (Standard
Deviations)
tai
säätää
itse Kuva 76. Värirampin valinta.
histogrammia
(Custom

Histograms).
Vinovalovarjostus (Hillshade)
Korkeusmallien tapauksessa hyvä keino
korostaa pieniäkin korkeuseroja on valaista
maisemaa kuvitteellisella auringolla, eli
käyttää Hillshade-tekniikkaa.
1. Avataan työkalu: Spatial Analyst Tools
→ Surface → Hillshade.
2. Itse työkalussa tärkeimmät valittavana
olevat parametrit ovat auringon suunta
(Azimuth) ja korkeus (Altitude) (Kuva
77). Valon tulosuunta ja -korkeus
valitaan asteina: suunta määritetään
pohjoisesta
myötäpäivään
(0–360
astetta) ja korkeus horisontista
zeniittiin (0–90 astetta).
Kuva 77. Hillshade työkalu.
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3. Korkeuden muunnoskerrointa (Z factor) tarvitaan, jos xy-etäisyydet ja korkeustieto ovat jostain
syystä eri mittayksiköissä (esimerkiksi xy metreinä ja z desimetreinä). Myös todellisia varjoja voi
halutessaan mallintaa rastittamalla Model Shadows -kohdan: tällöin pitää myös selvittää
auringon todellinen suunta ja paistekorkeus halutulla hetkellä, jotta lopputulos olisi realistinen.
4. Lopputuloksena on rasterimuotoinen taso (Kuva 78), jossa voi olla arvoja väliltä 0-255: 0
tarkoittaa täysin pimeää tai tummaa aluetta ja 255 taas täysin kirkasta aluetta. Hillshade-rasteri
kuvataan yleensä aina mustavalkoisella värirampilla, koska se kuvastaa nimenomaan valoa
maisemassa (skaala tummasta kirkkaaseen). Kuva on kuitenkin yleensä oletusasetuksilla hieman
laimean näköinen, joten sitä voi tarvittaessa korostaa muuttamalla värirampin venytystyypiksi
esimerkiksi keskihajonnan (Properties  Symbology  Stretched  Stretch type: Standard
Deviation).

Kuva 78. Valmis Hillshade-esitys topografiasta. Vasemmalla värirampin venytys Min-max -tekniikalla, oikealla
perustuen keskihajontaan (Stretch type: Standard Deviation) (Data: Korkeusmalli 2 m).

Korkeuskäyrät (Contour)
Contour-työkalulla luodaan vektorimuotoinen viivatyyppinen aineisto, jossa yksi viiva kuvaa
absoluuttista korkeustietoa (korkeuden samanarvonkäyrä).
1. Avataan työkalu: Spatial Analyst Tools
 Surface  Contour.
2. Pakollisia
valintoja
on
vain
korkeuskäyrien
väli
koordinaattijärjestelmän
yksiköissä
(EUREF-FIN:ssa siis metreinä) (Kuva 79).
3. Halutessaan voi määrittää jonkun tietyn
lähtökorkeuden (Base contour), josta
korkeuskäyriä aletaan piirtämään. Myös
tässä työkalussa voi tarvittaessa
määrittää
korkeuden
muunnoskertoimen (Z factor).
Kuva 79. Contour-työkalu.

GIS-analyysimenetelmät ArcGIS 10.2.1 -ohjelmistolla

50

4. Lopputuloksena on vektorimuotoinen
viiva-tyyppinen taso, jossa yksi viiva
osoittaa
tietyn
absoluuttisen
korkeuden (Kuva 80).
Korkeustieto on tallennettu aineiston
attribuuttitaulukkoon, josta sen saa
tarvittaessa tuotua myös kartalle
näkyviin
(korkeuskäyrätason
Properties-valikon
Labelsvälilehdellä).

Kuva 80. Korkeuskäyrät 2 m välein Hillshade-kuvan päällä
(Data: Korkeusmalli 2 m).

Muita tekniikoita
Maaston topografiaa visualisoitaessa hyödyllinen tekniikka on myös tason läpinäkyvyyden
säätäminen. Tällöin voidaan esimerkiksi esittää alkuperäinen korkeustieto osin läpinäkyvänä
värillisenä pintana Hillshade-kuvan päällä.
1. Avataan korkeusrasterista Properties  Display -välilehti.
2. Muutetaan kohtaan Transparency arvoksi luku väliltä 30–70% (Kuva 81).
3. Muutetaan tarvittaessa tasojen järjestystä Table Of Contentsissa siten että läpinäkyvä
korkeusrasteri on Hillshade-rasterin päällä.
4. Lopputuloksena on visuaalinen esitys, josta on helppo hahmottaa sekä topografian muotoja että
varsinaisia korkeuksia (Kuva 82).

Kuva 81. Läpinäkyvyyden säätäminen.
Kuva 82. Osin läpinäkyvä värillinen korkeustaso
esitettynä Hillshade-kuvan päällä
(Data: Korkeusmalli 2 m).
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Joskus voi olla myös hyödyllistä liittää karttaesitykseen poikkileikkausprofiili maaston topografiasta.
ArcMapissa toiminto voidaan suorittaa seuraavasti:
1. Aktivoidaan tarvittava laajennusosa (3D Analyst) ylälaidan Customize-valikosta: Customize 
Extensions... ja 3D Analystin kohdalle ruksi.
2. Avataan työkalupalkki: Customize  Toolbars  3D Analyst.
3. Työkalupalkissa valitaan pudotusvalikosta korkeusrasteri (Rokua_Dem) (Kuva 83).
4. Valitaan Interpolate line -työkalu työkalupalkista.
5. Piirretään linja haluttua reittiä pitkin, lopetetaan piirtäminen tuplaklikkaamalla.

Kuva 83. 3D Analyst -työkalupalkki.

6. Valitaan
työkalupalkin
oikeanpuoleisimmasta vetovalikosta Profile
Graph -vaihtoehto.
7. Tehtyä profiilikäyrää voi halutessaan
muokata klikkaamalla hiiren oikealla ja
valitsemalla Properties tai Advanced
properties (mm. akselien otsikot,
käyrän väri, jne.).
8. Valmiin profiilikäyrän saa lisättyä
kuvana ArcMapin Layout-näkymään
klikkaamalla
hiiren
oikealla
ja
valitsemalla Add to Layout (Kuva 84).

Kuva 84. Profiilikäyrän lisääminen Layout-näkymään.

3.2.2. ”2.5D”-mallin laadinta ja visualisointi ArcScene-ohjelmalla
Seuraava askel kohti todellista kolmiulotteista mallia on niin kutsuttu 2.5D-malli, toiselta nimeltään
laatikkomalli. Nimi kuvastaa hyvin mallin toimintaperiaatetta: yhdellä objektilla tietyssä xy-sijainnissa
voi olla vain yksi korkeustieto. Käytännössä tämä rajoitus jättää päällekkäisten ja sisäkkäisten
kohteiden kuvaamisen mallin ulkopuolelle. Mallilla voidaan kuitenkin kuvata helposti yksiselitteisiä
kohteita, kuten topografiaa. Malliin voidaan myös liittää esimerkiksi vektorimuotoisia rakennuksia.
Visualisointi tapahtuu ArcMapin ulkopuolisessa ohjelmassa nimeltä ArcScene. Se on tarkoitettu
pienten alueiden kolmiulotteiseen visualisointiin. Suurten aineistojen piirtäminen ArcScenessä on
koneelle varsin raskasta, joten kannattaa aloittaa kokeilu jollain pienehköllä aineistolla.
ArcGIS-tuoteperheeseen kuuluu myös ArcGlobe, joka on Google Earth -tyyppinen sovellus ja soveltuu
siten alueellisesti laajojen aineistojen visualisointiin. Lisäksi Esrillä on tarjolla Esri CityEngine -niminen
itsenäinen sovellus varsinaisten kaupunkimallien rakentamiseen.
Tässä esimerkissä on käytetty aineistona Maanmittauslaitoksen latauspalvelusta hankitun
maastotietokannan rakennuksia (rakennukset) ja tiestöjä (tiet), ortoilmakuvia (ilmakuva) sekä
laserkeilattua korkeusmallia (dem2).
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Esimerkki: Laaditaan 2.5D-malli Oulun yliopiston lähialueesta ArcScenen avulla.
1. ArcScene voidaan käynnistää joko Windowsin Käynnistä-valikon kautta tai suoraan ArcMapin
puolelta 3D Analyst -työkalupalkista löytyvän pikakuvakkeen avulla (Kuva 83).
2. Ladataan tarvittavat aineistot ArcSceneen (dem2, rakennukset, tiet, ilmakuva).
3. ArcScenen käyttöliittymä on samankaltainen
kuin ArcMapissa: uusia navigointityökaluja
ovat Navigate ja Fly (Kuva 85).
Kuva 85. ArcScenen navigointityökaluja.

4. Seuraavaksi voidaan muodostaa korkeusmallista 2.5D-malli. Avataan korkeusmallin (dem2)
Properties-valikko ja sieltä välilehti Base Heights (Kuva 86).
5. Kohdasta Elevation from
surfaces valitaan Floating on a
custom
surface
ja
pudotusvalikosta
valitaan
rasteritaso,
jonka
attribuuttiarvot
edustavat
korkeustietoa.
Raster Resolution -kohdassa
määritetään
halutaanko
korkeusmallia
yleistää:
yleensä Cellsize X ja Cellsize Y
kannattaa muuttaa samoiksi
arvoiksi kuin Original Surface
kohdassa. Jos kone ei jaksa
piirtää syntyvää 2.5D-mallia,
kannattaa
tähän
laittaa
suuremmat arvot, jolloin
korkeusmallia yleistetään.

Kuva 86. Base Heights -välilehdellä tehtävät määritykset.

6. Painetaan OK. Korkeusmalli pitäisi nyt olla 2.5D-muodossa. Esimerkkiaineistossa alue on hyvin
tasainen, joten korkeuserot näkyvät lähinnä vain alikulkutunneleiden kohdalla.
7. Toistetaan korkeustiedon tuominen myös muille aineistoille. Samalla tavoin toimimalla (kohdat
4–6) voidaan määrittää korkeudet myös muille aineistoille (ilmakuva, tiet ja rakennukset).
Korkeustiedon lähteeksi näille tasoille määritetään tietysti edelleen dem2.
8. Vektoriaineistot saattavat joissain tapauksissa ”leikkaantua” korkeusmallin sisään. Tämä voidaan
estää määrittämällä Base Heights -välilehden alalaidassa Layer offset -kohdassa tietyn
vakiokorkeuden joka lisätään vektoritason korkeuksiin. Lisäämällä esimerkiksi 1 metrin vakioarvo
kaikille teille saadaan ne kellumaan korkeusmallin yläpuolella siten, etteivät ne missään kohtaa
”leikkaannu” korkeusmallin sisään. Kyse on siis vain visuaalisen ulkoasun parantamisesta. Sopiva
vakioarvo on aina tapauskohtainen, joka löytyy kokeilemalla.
9. Rasteritasojen tapauksessa kaksi samalla korkeudella olevaa rasteria voivat aiheuttaa ongelmia.
Helpointa on jättää vain yksi rasteri näkyviin, tässä tapauksessa ilmakuvan voi jättää näkyviin.
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Nostetaan seuraavaksi rakennukset maanpinnasta harjakorkeuteensa. Toimintoa varten rakennusten
attribuuttitaulukossa on oltava sarake, jossa on jollain tavoin määritetty niiden korkeus joko
absoluuttisena korkeutena (m.p.y), korkeutena maanpinnasta (m), tai suhteellisena korkeutena
(esimerkiksi kerrosluku). Esimerkkiaineistossa on luotu uusi sarake, johon on laserkeilausaineiston
perusteella laskettu kattojen absoluuttiset keskikorkeudet metreinä.
10. Avataan rakennukset-tason Propertiesvalikko ja sieltä edelleen välilehti
Extrusion (Kuva 87).
11. Rastitetaan kohta Extrude features in
layer ja määritetään korkeusarvo
laskimen
kuvaketta
klikkaamalla.
Esimerkkiaineistossa
kattojen
keskikorkeus on sarakkeessa MEAN.
12. Apply
extrusion
by
-kohdassa
määritetään
miten
nostaminen
(extrusion) tapahtuu: Tässä tapauksessa
korkeudet ovat absoluuttisia korkeuksia
merenpinnasta
mitattuna,
joten
valitaan using it as a value that
features are extruded to.

Kuva 87. Extrusion-välilehdellä tehtävät määritykset.

13. Lopputulos on nimensä mukaisesti laatikkomainen malli alueen topografiasta ja rakennuksista
(Kuva 88). Huomaa: mallia käytetään esimerkkinä myös monisteen seuraavassa kappaleessa
(3.2.3), joten se kannattaa tallentaa työtilana.

Kuva 88. Valmis 2.5D-malli. Kuvassa Oulun yliopiston aluetta kaakosta kuvattuna
(Data: Korkeusmalli 2 m, Maastotietokanta, Ortoilmakuva).

Muita hyödyllisiä mahdollisuuksia ArcScene-ohjelmassa
Joskus on tarpeen liioitella alueella esiintyviä korkeussuhteita visuaalisen ulkoasun parantamiseksi.
Tämä tulee kyseeseen erityisesti silloin, jos alueen korkeuserot ovat todellisuudessa hyvin pieniä
suhteessa alueen koko laajuuteen. ArcScenessä voi määrittää Vertical Exaggeration -parametrilla,
miten korkeussuhteita liioitellaan (tai tarpeen mukaan madalletaan). Parametria pääsee muuttamaan
valikosta View  Scene Properties  General: Vertical Exaggeration.
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ArcScenessä on mahdollista myös mm. editoida 3D-kohteita, tuottaa 3D-grafiikkaa ja tallentaa
animaatioita. Näihin mahdollisuuksiin pääsee käsiksi lisäämällä tarvittavat työkalupalkit valikosta:
Customize  Toolbars.
Karttaesityksen viimeisteleminen ei onnistu ArcScenessä, vaan se täytyy suorittaa ArcMapin puolella.
Tämä tapahtuu kopioimalla näkymä ja liittämällä se ArcMapin Layout-näkymään:
1. Kopioidaan näkymä Arcscenessä: Edit  Copy Scene to Clipboard.
2. ArcMapissa valitaan tilaksi Layout (View  Layout view).
3. Liitetään näkymä Edit  Paste.
4. Lisätään tarvittavat selitteet ja otsikot.

3.2.3. Todellisen 3D-tiedon käyttäminen 3D-visualisoinnissa
Visuaalista maiseman mallinnusta ajatellen edellä luodussa 2.5D-mallissa on yksi merkittävä
heikkous: kaikki kattorakenteet ovat tasaisia. Lisäksi niiden korkeudet ovat suoraan riippuvaisia siitä,
miten tarkasti yksittäiset rakennukset on eroteltu. Esimerkiksi yliopisto koostuu todellisuudessa
useasta erillisestä ja erikorkuisesta rakennuksesta, jotka on kuitenkin esitetty vain yhdellä polygonilla.
Parannetaan tilannetta käyttämällä laserkeilausaineistoa ja luomalla todenmukaisempi esitys
yliopistosta ja sen lähiympäristön rakennuksista.
Esimerkkiaineistona
käytetään
PaITuli-latauspalvelusta
hankittuja
laserkeilausaineistoja
(tiedostoformaattina ”.las”) ja lopullisessa visualisoinnissa myös edellisessä kohdassa ArcSceneen
luotua 2.5D-mallia (aineistot: dem2, ilmakuva, tiet ja rakennukset). Huomaa: laserkeilausaineistojen
koko saattaa rajoittaa niiden prosessointia ArcMapissa: esimerkin tapauksessa aineistoa oli pakko
rajata etukäteen pienemmälle alueelle, jotta visualisointi onnistuisi. Katso lisätietoja
”Laserkeilausaineistot ja LASTools” -lisätietolaatikosta sivulla 56.
Sisäkkäisten ja päällekkäisten kohteiden mallintaminen ArcScenessä on vaikeahko toteuttaa, ja se
vaatii erillisen 3D-mallinnus/piirto-ohjelman käyttöä. Se ei usein ole myöskään
tarkoituksenmukaista laajojen alueiden analysoinnissa tai visualisoinnissa. Tämän vuoksi
pitäydymme tämän monisteen puitteissa edelleen 2.5D-mallien rakentamisessa.
Tehdään alueen rakennuksista 2.5D-malli, jossa kattorakenteet ja -korkeudet
todenmukaisemmat:
1. Tuodaan laserkeilausaineisto ArcMapiin ja
muodostetaan
siitä
datasetti
(Data
Management Tools  LAS Dataset  Create
LAS Dataset) (Kuva 89). Määritetään
input-kohtaan
laserkeilausaineisto
ja
output-kohtaan syntyvän datasetin nimi
(YO_LAS_data.lasd).
Surface
Constraints
-kohtaan voidaan määritellä erilaisia polygonitai viivamuotoisia laserkeilattua aineistoa
määritteleviä kohteita. Esimerkissä on valittu
rakennusten
polygonit
(tai
tarkemmin
sanottuna
niiden
reunaviivat)
Hard_Line-tyypiksi, eli näissä kohdissa kohteen
korkeus ”katkeaa”. Height Field -kohtaan
valitaan aineistossa valmiina oleva tieto
rakennusten
pohjan
korkeudesta
(KORKEUS-niminen sarake). Tällä saadaan
aikaan se, että rakennusten seinät toistuvat
todenmukaisina,
myös
myöhemmässä
visualisointivaiheessa. Koordinaattijärjestelmän
voi myös varalta määrittää, vaikka se pitäisikin
määrittyä
myös
suoraan
laserkeilatusta
aineistosta. Hyväksytään datasetin luominen
Kuva 89. LAS Datasetin luominen.
OK-painikkeella.
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2. Avataan aineiston tarkastelua varten oma työkalupalkki: Customize  Toolbars  LAS Dataset
(Kuva 90).

Kuva 90. LAS Dataset -työkalupalkki.

3. Työkalupalkin työkaluilla voidaan valita mitkä pisteet näytetään (Filter-valikko). Valittuja pisteitä
voidaan värittää Elevation (points) -valikosta korkeuden (Elevation), luokituksen (Classification)
tai pulssin paluukaiun mukaan (Return). Pisteistä voidaan myös muodostaa TIN-pinta
(Triangulated Irregular Network) valikon Elevation (TIN) valinnoilla. TIN-pintaa voidaan
visualisoida joko korkeuden, pinnan kaltevuuden, pinnan suunnan tai korkeuskäyrien mukaan.
Halutessaan väriramppia ja/tai luokkarajoja pääsee muuttamaan LAS datasetin Layer Properties
-ikkunan Symbology-välilehdellä.
4. Aineistoa voi tarkastella myös profiili- ja 3D-muodossa työkalupalkin kahdella oikeanpuoleisella
työkalulla (LAS Dataset Profile View ja LAS Dataset 3D View).
5. Muodostetaan aineistosta seuraavaksi
pysyvä TIN-malli. Avataan työkalu LAS
Dataset to TIN (3D Analyst Tools 
Conversion  From LAS Dataset).
Määritetään tarvittavat parametrit, Inputkohtaan laserkeilausaineisto ja Outputkohtaan nimetään syntyvä TIN-malli
esimerkiksi YO_TIN_model (Kuva 91).
Optional -asetuksiin tarvitsee puuttua
vain, jos laserkeilausaineisto on liian suuri
käsiteltäväksi (yli 15M pistettä). Tällöin
aineistoa
voi
harventaa
Thinningvalinnoilla.
Kuva 91. TIN-mallin muodostaminen.

6. Editoidaan seuraavaksi mallia siten, että
siihen jää vain rakennukset kattava osa.
Tämä tapahtuu työkalulla Edit TIN (3D
Analyst Tools  Data management 
TIN) (Kuva 92). Huomaa: kyse on
editoinnista, eli muutokset tehdään
alkuperäiseen TIN-malliin. Ennen työkalun
suorittamista on hyvä ottaa kopio mallista.
Valitaan työkaluun Input TIN -malli
(YO_TIN_model) sekä määrittelevä taso
(rakennukset).
Tässä
tapauksessa
rakennukset -tason SF Type -kohtaan
valitaan Hard_Clip, eli se edustaa tasoa
jolla
TIN-malli
halutaan
leikata.
Suoritetaan editointi painamalla OK.
Kuva 92. TIN-mallin editointi.

7. Editoinnin jälkeen TIN-mallissa pitäisi olla vain rakennukset.
8. Suoritetaan lopullinen visualisointi ArcScenen puolella. Avataan ArcSceneen aikaisemmassa
vaiheessa luotu 2.5D-malli ja äsken luotu TIN-malli. Poistetaan näkyvistä rakennusten
laatikkomalli (Kuva 93).
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Kuva 93. Laserkeilausaineistoon pohjautuvan TIN-mallin näkymä Oulun yliopiston Pegasus-kirjaston kohdalta
(Data: Korkeusmalli 2 m, Laserkeilausaineisto, Maastotietokanta, Ortoilmakuva).

Laserkeilausaineistot
Laserkeilausaineisto on erityisellä laserkeilain-laitteella kerättyä kolmiulotteista, pistemuotoista
dataa. Keilaimen toimintaperiaate on samantyyppinen kuin kaikuluotaimessa: keilain lähettää hyvin
nopeasti (jopa 1M pistettä / sekunti) lasersädepulsseja ympäristöön ja mittaa niiden paluukaiun
perusteella niiden kulkeman matkan. Keilaimessa on oma GPS-paikannin, jolla se pitää kirjaa omasta
sijainnistaan. Käytännössä tekniikalla saadaan siis tuotettua kolmiulotteisia pistepilviä ympäristöstä.
Palaavasta pulssista voidaan erotella mm. eri paluukaikuja (ensimmäinen, viimeinen), sekä niiden
voimakkuuksia ja skannaussuuntia. Näiden (ja manuaalisen luokittelun) perusteella aineiston pisteitä
voidaan erotella kuuluviksi erityyppisiin kohdeluokkiin (mm. rakennukset, vesistöt, kasvillisuus).
Keilaus voidaan suorittaa joko kiinteästä pisteestä käsin, tai keilain voidaan myös kiinnittää liikkuvalle
alustalle (esim. auto, lentokone, mönkijä). Maantieteilijää eniten kiinnostava aineisto on
lentokoneesta käsin tehty keilaus. Meneillään on Maanmittauslaitoksen (MML) koordinoima koko
Suomen kattava laserkeilausprojekti, jossa tuotetaan tarkka laserkeilausaineisto ja korkeusmalli koko
Suomen
alueelta.
Laserkeilausaineistot
ovat
myös
saatavilla
MML:n
avoimesta
tiedostolatauspalvelusta vapaasti käytettäväksi.
Keilaimen nopeuden ja tarkkuuden vuoksi on siis mahdollista saada paljon ja hyvin mittatarkkaa
tietoa ympäristöstä. Esimerkiksi MML:n laserkeilausaineistoissa tarkkuudeksi on ilmoitettu ±15 cm
korkeussuunnassa ja noin 60 cm horisontaalisuunnassa. Tarkkuus on varsin hyvä siihen nähden että
keilauslennot on suoritettu 2000 m korkeudesta.
Lisätietoja: http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/laserkeilausaineisto
http://www.maanmittauslaitos.fi/laserkeilaus
LASTools
Laserkeilaustekniikka ja sillä tuotetut aineistot ovat paikkatietokontekstissa suhteellisen uusi asia.
Niinpä myös niitä varten kehitetyt työkalut ovat vielä pääosin varhaisella asteella, eikä esimerkiksi
ArcGIS-työkaluilla ole mahdollista edetä kovin syvällisiin analyyseihin.
Tätä puutetta paikkaamaan voi käyttää ulkopuolisten tahojen tarjoamia työkaluja. Esimerkiksi
LASTools-niminen työkalukokonaisuus on vapaasti saatavilla ja toiminnallisuuksiltaan erittäin
monipuolinen. Mikä parasta, se on vapaasti hyödynnettävissä ei-kaupalliseen käyttöön. Osaa ko.
työkaluista on myös luvallista käyttää kaupalliseen käyttöön ilman lisenssiä.
Ylempänä esitellyn esimerkin tapauksessa aineiston esivalmisteluun tarvittiin mm.
laserkeilausaineiston rajausta polygonin perusteella (LASTools:n työkalu nimeltä lasclip). Jos
laserkeilausaineistoja lataa Maanmittauslaitoksen latauspalvelusta, ovat ne pakatussa ”.laz”tiedostomuodossa. Tällöin aineiston konversioon tarvitaan LASTools:n työkalua nimeltä laszip, koska
ArcGIS tunnistaa vain pakkaamattoman ”.las”-tiedostoformaatin. LASTools-paketin voi yhdistää
suoraan ArcGIS-ympäristöön (ArcToolboxiin), tai käyttää sitä itsenäisen käyttöliittymän kautta.
LASTools on ladattavissa osoitteesta http://rapidlasso.com.
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3.3. Kolmiulotteisuuteen perustuvat analyysit
Kolmiulotteisuuteen perustuvien visualisointitekniikoiden ja varsinaisten analyysien välinen raja on
liukuva: tietyissä rajoissa esimerkiksi profiilikäyrän luominen tai Hillshade-kuva voidaan laskea
kuuluvaksi analyyseihin. Jako visualisointi- ja analyysimenetelmiin on tässä tehty sen mukaan,
voidaanko menetelmää käyttää (tai onko sen pääasiallinen käyttötarkoitus) laskennallisen analyysin
osana vai ei.

3.3.1. Topografiset analyysit
Topografiset analyysit liittyvät nimensä mukaisesti maaston pinnanmuotojen analysointiin, ja
toimivat usein lähtökohtana luonnonmaantieteellisten ilmiöiden mallintamiselle. Esimerkkiaineistona
on tässä käytetty Maanmittauslaitoksen tuottamaa laserkeilattua korkeusmallia (Dem2).
Rinteen kaltevuus (Slope)
Rinteen kaltevuus on yksi keskeisimmistä topografiaan liittyvistä muuttujista. Rinteen kaltevuuden
laskenta tapahtuu ArcGIS:ssä oletusarvoisesti 3×3 kokoisella naapurustolla. Sen laskenta voidaan
suorittaa seuraavasti:
1. Avataan työkalu: Spatial Analyst Tools
 Surface  Slope (Kuva 94).
2. Työkalussa määritetään normaalien
input ja output-kohtien lisäksi haluttu
mittayksikkö (Output measurement), eli
joko asteet tai prosentit. Prosentteja
käytettäessä
rinteen
kaltevuus
ilmaistaan
korkeuden
muutoksen
suhteena etäisyyteen. Esimerkiksi 45
asteen kaltevuus on tällöin 1/1 = 100%.
Tarvittaessa
voidaan
määrittää
korkeuden muunnoskerroin (Z factor).

Kuva 94. Slope-työkalu.

3. Lopputuloksena on rinteen kaltevuutta
kuvaava taso.
Rinteen suunta (Aspect)
Rinteen suunta kuvastaa sitä ilmansuuntaa, mihin päin rinne on kallellaan. Se voidaan laskea
seuraavasti:
1. Avataan työkalu: Spatial Analyst Tools  Surface  Aspect.
2. Täytetään Input-kohtaan korkeusmalli ja Output -kohtaan uuden tason nimi.
3. Lopputuloksena on rasteri, jonka ohjelma on automaattisesti luokitellut yhdeksään luokkaan
visualisointia helpottamaan. Todellisuudessa rasterin joka solulle on kuitenkin laskettu tarkka
suunta asteina väliltä 0-360 astetta pohjoisesta alkaen myötäpäivään. Täysin tasaiset alueet
saavat arvoksi -1.
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Kaarevuus (Curvature)
Kaarevuus, eli rinteen koveruus tai kuperuus, liittyy mm. useisiin geomorfologisiin prosesseihin.
Kaarevuus voidaan myös ajatella rinteen kaltevuuden muutosnopeutena ja -suuntana. Laskenta
tapahtuu seuraavasti:
1. Avataan työkalu: Spatial Analyst Tools  Surface  Curvature.
2. Täytetään Input-kohtaan korkeusmalli ja Output-kohtaan syntyvän (kokonais-)kaarevuusrasterin
nimi.
3. Tarvittaessa voidaan antaa nimet myös profiilikaarevuuden ja planaarisen kaarevuuden tasoille.
Profiilikaarevuus mitataan rinteen viettosuuntaa pitkin ja planaarikaarevuus taas maanpintaa
pitkin horisontaalitasossa.
4. Lopputuloksena on kaarevuusrasteri, jossa laskenta on suoritettu 3×3 naapuruuksilla. Yksikkönä
ovat alkuperäisen korkeustiedon sadasosat, eli EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmän tapauksessa
senttimetrit.

3.3.2. Näkyvyysanalyysit
Näkyvyysanalyysit on yksi ryhmä kolmiulotteisuuteen perustuvista analyyseista. Paitsi varsinaista
näkyvyyttä, myös erilaisia kuuluvuus- ja melualueita voidaan simuloida näiden työkalujen perusteella.
Näkyvyys linjaa pitkin (Line of Sight)
Yksinkertaisin tapa analysoida näkyvyyttä on käyttää Line of Sight -työkalua:
1. Avataan
3D
Analyst
-työkalupalkki
ArcMapiin: Customize  Toolbars  3D
Analyst.
2. Valitaan pudotusvalikosta korkeusmalli-taso
ja valitaan työkalupalkista ”Create line of
sight” –työkalu ( ).
3. Valitaan
tarkastelijan
korkeus
ja
kohdepisteen
korkeus
ja
piirretään
näkyvyyslinja kartalla klikkaamalla ensin
lähtö- ja sitten päätepisteessä.
4. Lopputuloksena on viivamuotoinen esitys,
jossa vihreällä on merkitty tarkastelijalle
näkyvät linjan osat ja punaisella katvealueet
(Kuva 95).

Kuva 95. Line of sight -työkalun lopputulos. Pohjalla on
Hillshade-kuva helpottamassa hahmottamista
(Data: Korkeusmalli 2 m).
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Näkyvyysalue (Viewshed)
Line of Sight -työkalun alueellinen vastine on nimeltään Viewshed, jolla voidaan määrittää
näkyvyysalueita. Lähtöaineistoksi tarvitaan maanpinnan korkeutta kuvaava korkeusmallirasteri
(Dem2) ja joko piste- tai viivamuotoinen kohde, josta käsin maisemaa tarkastellaan (Observer_Point).
Analyysi voidaan suorittaa seuraavasti:
1. Avataan työkalu: ArcToolbox  Spatial
Analyst Tools  Surface  Viewshed.
2. Täytetään
Input
raster
-kohtaan
korkeusmallirasteri, Input observer features
-kohtaan piste tai viiva josta käsin maisemaa
tarkastellaan ja Output-kohtaan nimetään
syntyvä rasteri (Kuva 96). Painetaan OK.
3. Valinnaisista parametreista Output above
ground level raster tuottaa rasterin, joka
ilmaisee miten paljon korkeudesta jää
puuttumaan jotta kohde näkyisi ainakin
yhteen
tarkastelupisteeseen.
Kaksi
alimmaista
(Use
earth
curvature
corrections ja Refractivity coefficient) ovat
maan
kaarevuuteen
ja
ilman Kuva 96. Viewshed-työkalu.
taitekertoimeen liittyviä valintoja, joita
tarvitaan yleensä vasta erittäin pitkillä
etäisyyksillä.
4. Työkalussa on oletuksena että havaintopiste tai -viiva sijaitsee yhden korkeusyksikön (EUREFFIN:n tapauksessa siis yhden metrin) korkeudella maanpinnasta. Jos tätä halutaan muuttaa,
täytyy havaintopiste/viiva -tason attribuuttitaulukkoon luoda sarake nimeltä ”OFFSETA” ja
määrittää siihen lukuarvona haluttu korkeus maanpinnasta. Muita mahdollisuuksia (mm.
skannauskulma, -etäisyys yms.) on kerrottu ArcGIS:n Helpissä tämän työkalun kohdalla.
Työkalun lopputuloksena on rasteri, jossa solujen lukuarvot kertovat moneenko tarkastelupisteeseen
kyseinen solu näkyy. Tulosrasterin attribuuttitaulukossa tieto on esitetty aina riveittäin (VALUE=1 
solut näkyvät yhteen tarkastelupisteeseen, VALUE=2  solut näkyvät kahteen tarkastelupisteeseen
jne.). Esimerkissä tarkastelupisteitä on vain yksi, joten arvot ovat 0 = ’ei näy’ tai 1 = ’näkyy’ (Kuva 97).

Kuva 97. Viewshed-työkalun tuottama näkyvyysrasteri, visualisoituna osin läpinäkyvänä Hillshade-kuvan päällä
(Data: Korkeusmalli 2 m).
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Näkyvyysalue tai näkyvät kohteet (Visibility)
Työkalulla voidaan suorittaa joko edellä mainittu näkyvyysalue-analyysi tai vaihtoehtoisesti selvittää,
mitkä tarkastelupisteet näkyvät mihinkin kohtaan maisemaa. Samoin kuin edellä, lähtöaineistoiksi
tarvitaan korkeusmalli ja piste- tai viivamuotoinen kohde, josta käsin maisemaa tarkastellaan:
1. Avataan työkalu: ArcToolbox  Spatial
Analyst Tools  Surface  Visibility.
2. Input raster -kohtaan valitaan korkeusmalli,
Input observer features -kohtaan piste (tai
viiva) josta käsin maisemaa tarkastellaan ja
Output-kohtaan nimetään syntyvä rasteri
(Kuva 98). Ei vielä suoriteta analyysia, vaan
tutustutaan ensin lisäparametreihin.
3. Uusista lisävaihtoehdoista tärkein on
Analysis type -kohta. Siinä voidaan
määrittää, lasketaanko tulosrasterin soluihin
näkyvien havaitsijapisteiden tai -viivojen
lukumäärää (Frequency) vai tallennetaanko
soluihin tieto siitä mitkä havaitsijapisteistä
näkyvät kyseiseen soluun (Observers).
4. Tässä
työkalussa
esimerkiksi
tarkastelupisteiden korkeutta korkeusmallin
pinnasta (Observer offset) tai niiden
absoluuttista korkeutta (Observer elevation)
voidaan muuttaa suoraan kirjoittamalla
kenttään haluttu arvo. Muilla parametreilla
kontrolloidaan näkyvyysvyöhykkeen minimija
maksimietäisyyttä
(-radius),
skannauskulmaa (-angle) tai tarvittaessa
lisätään korkeusmallin arvoihin tietty
”liukumavara”
näkyvyyttä
laskettaessa
(Surface offset).
5. Kun halutut lisäparametrit on määritetty,
painetaan OK.

Kuva 98. Visibility-työkalu.

6. Tulosrasteri on samanlainen kuin viewshed-analyysissakin (Kuva 99). Jos Analysis type -kohtaan
on valittu Observers, tulosrasterin attribuuttitaulukossa on eroteltu tarkastelupisteen ID:n
perusteella korkeusmallirasterin alueet jotka näkyvät aina kuhunkin tarkastelupisteeseen.

Kuva 99. Visibility-työkalulla tuotettu näkyvyysrasteri (Data: Korkeusmalli 2 m).
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Muita huomioita näkyvyysanalyyseista
Näkyvyyttä voidaan tutkia myös kaupunkiolosuhteissa, jolloin pelkkä korkeusmalli ei useinkaan tarjoa
haluttua lopputulosta. Kappaleessa 3.2.3 Todellisen 3D-tiedon käyttäminen 3D-visualisoinnissa
opastetun 2.5D-mallin avulla voidaan kuitenkin ArcScenessä tehdä erilaisia 3D-analyyseja huomioiden
myös rakennukset. Tällöin tarvittavia työkaluja löytyy esimerkiksi Arctoolbox  3D Analyst Tools 
Visibility. Aiheesta kiinnostuneen kannattaa tutustua esimerkiksi ArcGIS Helpin avulla 3D Analyst
-laajennusosan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

3.3.3. Hydrologia
Hyvin yleinen tilanne, jossa kolmiulotteinen tieto on myös tarpeen, on
veden valunnan mallintaminen. Tähän tarkoitukseen ArcGIS:ssä on oma
työkaluosionsa nimeltä Hydrology (ArcToolbox  Spatial Analyst Tools 
Hydrology) (Kuva 100).
ArcGIS:n hydrologisessa mallinnuksessa pohjatietona käytetään
korkeusmallia. Useimmiten korkeusmalli pitää muokata hydrologisesti
eheäksi Fill-työkalulla ennen muita analyyseja. Tämä tarkoittaa
korkeusmallin painanteiden täyttämistä siten, että ohjelma pystyy
määrittämään veden virtaussuunnan koko korkeusmallin alueelle
alarinteeseen (tai tasamaalla tapahtuvaksi, mutta ei ylämäkeen).
Fill-työkalun käytön jälkeen on yleensä tarpeen määrittää veden valunnan
suunta Flow Direction -työkalulla. Työkalu määrittää rasterin jokaiselle
solulle aina seuraavan naapurisolun, joka on jyrkin reitti alaspäin. Flow
Direction -työkalusta syntyvä tulosrasteri käy lähtöaineistoksi kaikkiin
jäljellä oleviin työkaluihin (Basin, Flow Accumulation, Flow Lenght, Sink, Kuva 100. Hydrologytyökalut.
Stream Link, Stream Order, Stream to Feature, Watershed):













Basin määrittää koko korkeusmallirasterin alueella olevat valuma-alueet.
Fill muodostaa hydrologisesti eheän korkeusmallin täyttämällä kuopat ja painanteet, jolloin
veden virtaus voidaan määrittää jokaisesta rasterin solusta aina rasterin reunalle saakka.
Flow Accumulation muodostaa rasterin, joka kuvaa valunnan kokonaiskertymää jokaisessa
rasterin solussa.
Flow Direction määrittää veden valunnan suunnan jokaiselle rasterin solulle, eli sen mihin
naapurisoluun vesi virtaa.
Flow Lenght tuottaa rasterin, jossa solun arvona on etäisyys joko vedenjakajasta tai valunnan
päätepisteestä (veden virtausreittiä pitkin määritettynä).
Sink analysoi alkuperäisestä korkeusmallista alueet, joista ohjelma ei voi määrittää vedelle
poisvirtausreittiä (eli kuopat, joista ei ole vedelle ulospääsyreittiä). Työkalua voi käyttää
hyödyksi esimerkiksi poisvaluntapisteiden (Pour point) sijoittelussa.
Snap Pour Point -työkalulla voi sijoittaa vedelle nk. poisvaluntapisteitä. Näitä pisteitä voivat
olla esimerkiksi jokin piste, jossa yläpuolisen valuma-alueen veden kertymää halutaan
tarkastella (esim. järven purkupiste) tai toisaalta jokin tunnettu piste, jossa veden tiedetään
poistuvan pinta-valunnasta (esim. suotautuminen pohjavedeksi, sadevesiviemärien sijainti
tms.).
Stream Link, Stream Order ja Stream to Feature tarvitsevat myös tunnettuja vesiväyliä
kuvaavan rasterimuotoisen aineiston lähtöaineistoksi. Link antaa yksilöllisen ID:n jokaiselle
vesireitistön osalle aina risteyskohtien välillä. Order määrittää vesireitin arvotason,
menetelminä ovat Strahlerin ja Shreverin luokitukset. Stream to Feature muuntaa
rasterimuotoisen vesireittikuvauksen viivamuotoiseksi vektoriaineistoksi.
Watershed muodostaa valuma-alueen samaan tapaan kuin Basin, mutta työkalussa pitää
määrittää tietyt pisteet joiden yläpuolinen valuma-alue lasketaan. Pisteiden määrittäminen
tapahtuu käytännössä Snap Pour Point -työkalulla.
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Esimerkki: Lasketaan topografinen kosteusindeksi (Topographic Wetness Index, TWI) hyödyntäen
edellä esiteltyjä ArcGIS:n toimintoja.
TWI kuvaa maaperän kosteusolosuhteita pohjautuen yläpuolisen valuma-alueen kokoon ja rinteen
kaltevuuteen tutkittavassa kohdassa. Mitä suurempi on valuma-alue ja mitä loivempi on rinne, sitä
suurempi on kosteusindeksi. Kosteusindeksi lasketaan kaavalla (Beven & Kirkby 1979):
TWI = ln(valuma-alueen pinta-ala / tan(rinteen kaltevuus asteina))
Lähtöaineistona tarvitaan korkeusmallirasteri. Esimerkissä käytetään Maanmittauslaitoksen
tuottamaa laserkeilaukseen perustuvaa korkeusmallia (Dem2), jonka erottelutarkkuus on 2 m.
1. Tehdään korkeusmallista hydrologisesti eheä käyttäen Fill-työkalua. Nimetään syntyvä uusi
korkeusmalli esimerkiksi: Dem2_Fill.
2. Lasketaan valunnan suunta Dem2_Fill -tasosta käyttämällä Flow Direction -työkalua. Nimetään
uusi taso: Dem2_FloDir.
3. Lasketaan valunnan kertymä Flow
Accumulation
-työkalulla.
Lähtöaineistona on edellisen kohdan
Dem2_FloDir. Nimetään uusi taso:
Dem2_Floac.
4. Lasketaan rinteen kaltevuus Slopetyökalulla (Spatial Analyst Tools 
Surface

Slope)
täytetystä
korkeusmallista (Dem2_Fill) käyttäen
yksikkönä prosentteja (Kuva 101). Kuva 101. Rinteen kaltevuuden laskeminen TWI:tä varten
Nimetään uusi taso: Dem2_Slope.
5. Lasketaan varsinainen TWI käyttäen Raster Calculator -toimintoa (Spatial Analyst Tools  Map
Algebra  Raster Calculator). Kirjoitetaan työkaluun tarvittava kaava kuten kuvassa 102.

Kuva 102. Lopullisen TWI-indeksin laskeminen Raster Calculatorilla.

Kaavassa veden kertymärasteriin (Dem2_Floac) lisätään 1, jotta luonnollinen logaritmi voidaan
laskea myös vedenjakaja-alueen soluille. Tämä arvo kerrotaan 4:llä, jotta saadaan neliömetrejä
solujen lukumäärän sijasta (korkeusmallin solun koko on 2×2 m). Rinteen kaltevuus (Dem2_Slope)
jaetaan 100:lla, jotta prosenteista saadaan tangenttia vastaava luku. Rinteen kaltevuus on
laskettu prosentteina sen vuoksi, että se on yksinkertaisempi tapa toimia ArcGIS-ympäristössä:
ArcGIS kun käyttää tan-funktiolla radiaaneja, eli asteet pitäisi muuttaa ensin radiaaneiksi, jotta
tan-funktiota voitaisiin käyttää. Rinteen kaltevuuteen lisätään jokin hyvin pieni luku, jotta myös
tasaisille alueille saadaan laskettua jokin arvo.
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6. Lopputuloksena on maaperän kosteuden alueellista vaihtelua kuvaava rasteri (Kuva 103).
Esimerkkialueen tapauksessa kosteusindeksin arvot vaihtelevat välillä 0.70–29.99.

Kuva 103. Topographic Wetness Index
(Data: Korkeusmalli 2 m).

Kuva 104. Hillshade-kuva samalta alueelta
(Data: Korkeusmalli 2 m).

Topografisen kosteusindeksin luotettavuus
Edellä esitetty kosteusindeksin laskentatapa on yksinkertainen ja hyvin yleisesti käytetty, mutta ei
tulkinnan kannalta täysin ongelmaton. Suurimpana ongelmana on, ettei indeksi huomioi lainkaan
maaperän ominaisuuksia veden suotautumisen suhteen. Indeksissä ei ole myöskään lisätty tietoa
ihmisen tekemistä vettä ohjaavista rakenteista (esim. siltarummut). Näistä tekijöistä seuraa joskus nk.
”tekojärvi-efekti”, jossa Fill-työkalu täyttää esimerkiksi sillan yläpuolisen jokilaakson, ja tämä näkyy
lopullisessa indeksissä tasaisena ja hyvin kosteana alueena. Siltojen aiheuttama tekojärvi-efekti näkyy
myös esimerkkialueella (Kuva 103 ja Kuva 104).
Esimerkissä rinteen kaltevuuteen lisättiin pieni luku, jotta tasaisille alueille saatiin laskettua jokin
TWI-arvo. Tämä tehtiin lähinnä visuaalisen ilmeen parantamiseksi, mutta siitä seuraa tiettyjä
tulkinnallisia ongelmia. Esimerkiksi oikeasti tasaiset alueet (järvet) saavat tällöin erittäin suuria
kosteusindeksin arvoja, samoin kuin edellä mainitut ”tekojärvi-efektin” mukaiset alueet. Toisaalta
nämä suuret TWI-arvot ovat ”tekojärvi”-alueiden osalta selvästi virheellisiä, toisaalta kuitenkin
parhaimpia saatavissa olevia ennusteita kyseisille alueille. Jos aineistoa ollaan laatimassa esimerkiksi
tilastolliseen mallintamiseen (ylipäätään muuhun kuin vain visuaalista tarkastelua varten), kannattaa
tämä ongelma huomioida. Muutoin nämä epätodelliset suuret TWI-arvot siirtyvät myös tilastolliseen
aineistoon, jossa ne vaikeuttavat analysointia ja tulosten tulkintaa (ks. esim. Ujanen 2014: 63).
Tilastollisesta aineistosta näitä epätodellisia suuria arvoja ei voida enää poistaa tai erottaa todellisista
kosteista alueista. Toinen huomio koskee todellisia, tunnettuja vesistöalueita: TWI:llä pyritään
kuvaamaan nimenomaan maaperän kosteutta, eli myös tunnetut vesistöt kannattaa poistaa
aineistosta.
Yksi keino poistaa näitä tietyllä tapaa ei-todellisia arvoja on leikata ne rasterista pois (esim. Extract by
Mask) ennen aineiston tunnuslukujen laskemista (esim. Zonal Statistics as a table -työkalun
suorittaminen). Rinteen kaltevuuteen tehdyn lisäyksen voi koettaa myös jättää suoraan kaavasta
pois: joissain tapauksissa tämä tuottaa rasterin, jossa tasaiset alueet ovat NoData-arvoja, ja joskus
taas laskenta ei onnistu (nollalla jakaminen).
Mainittu topografinen kosteusindeksi on vain yksi tapa arvioida pintamaan kosteutta. Muita
algoritmeja on olemassa lukuisia, ja myös niihin liittyy erilaisia algoritmikohtaisia heikkouksia ja
vahvuuksia. Muutamien topografiaan perustuvien kosteuden arviointialgoritmien vertailuja on
esitetty esimerkiksi julkaisuissa Copecký & Čižková (2010) sekä Sørensen ym. (2006).
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4. Spatio-tilastolliset menetelmät (Spatial Statistics)
Maantieteellisessä tutkimuksessa ollaan usein kiinnostuneita siitä, kuinka jokin ilmiö on jakautunut
tilassa. Spatial Statistics -työkaluryhmä sisältää erilaisia menetelmiä spatiaalisten jakaumien,
prosessien ja suhteiden analysointiin. Menetelmiä voidaan käyttää mm. spatiaalisen autokorrelaation
mallintamisessa sekä erilaisten klusterien tunnistamisessa.
Seuraavassa käydään läpi erilaisia menetelmiä jotka liittyvät spatiaalisen klusteroitumisen
tunnistamiseen. Tämän osalta voidaan tunnistaa kaksi eri perustilannetta, jossa toisessa tarkastellaan
pelkkää kohteiden keskinäistä sijaintia, ja toisessa puolestaan tarkastellaan kohteiden ominaisuuksien
jakautumista tilassa.

4.1. Pistejoukkojen sijainnin analyysit
Aiemmin tässä monisteessa on esitelty Point Density ja Kernel Density –menetelmät (kohta 2.7),
joilla voidaan havainnollistaa tihentymiä pistejoukoissa. Seuraavassa esitellään Average Nearest
Neighbor ja Multi-Distance Spatial Cluster Analysis (Ripleys K Function), jotka ovat etäisyyteen
perustuvia menetelmiä pistejoukkojen sijainnin analysointiin.

4.1.1. Average Nearest Neighbor
Average Nearest Neighbor on varsin yksinkertainen menetelmä, jolla voidaan mitata pistejoukkojen
klusteroitumista. Menetelmä laskee indeksin, jossa verrataan pistejoukon kaikkien pisteiden
havaittua keskimääräistä etäisyyttä lähimpään naapuriin suhteessa vastaavaan oletusarvoon, joka
perustuu oletukseen pisteiden satunnaisesta jakautumisesta. Menetelmää voidaan käyttää pisteiden
lisäksi myös viivoille ja alueille. Tällöin analyysi perustuu kohteiden sentroideihin, joten kyse on
silloinkin loppujen lopuksi pistejoukon analyysista.
Pistejoukon jakautumisen erilaisia malleja akselilla hajautunut–klusteroitunut on esitetty alla
olevassa kuvasarjassa (Kuva 105). Huomaa, että myös täysin satunnaisesti jakautuneessa
pistejoukossa (kuvasarjan keskimmäinen kuva) esiintyy yksittäisiä klustereita. Tämä johtuu siitä, että
satunnaisessa jakautumisessa pisteet eivät ole asettautuneet millään tietyllä tavalla toistensa
suhteen vaan kaikki erilaiset etäisyydet niiden välillä ovat yhtä lailla mahdollisia. Pisteiden sijainti
tasaisen välimatkan päässä toisistaan (kuvasarjan ensimmäinen kuva) ei siis varsin yleisestä luulosta
poiketen edusta spatiaalisesti satunnaista jakaumaa, vaan siinä kyseessä on hajautunut (tasainen)
jakauma, klusteroitumisen vastakohta.

Kuva 105. Pistejoukon jakautumisen eri muotoja akselilla
hajautunut (dispersed) - klusteroitunut (clustered) (Esri 2014).

Esimerkki: Selvitetään, ovatko Suomessa tavatut kalliomaalaukset alueelliselta jakautumiseltaan
satunnaisia vai klusteroituneita.
1.

Avataan ArcMapiin seuraavat tasot: kalliomaalaukset (sekä suomen_rajat tms. taustakartta, jos
halutaan paremmin hahmottaa kohteiden sijainnit Suomessa).

2. Valitaan Spatial Statistics Tools → Analyzing Patterns → Average Nearest Neighbor.
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3. Valitaan kalliomaalaukset kohtaan
Input Feature Class (Kuva 106).
4. Distance Method -kohtaan valitaan
”EUCLIDEAN_DISTANCE” (linnuntieetäisyys).
5. Lisäksi merkitään rasti kohtaan
Generate Report, jotta tuloksista
saadaan graafinen raportti. Raportin
tiedostoformaattia ja hakemistoa ei
valitettavasti
ole
mahdollista
määrittää itse, vaan se tulee htmlmuodossa oletustyötilaan (Default
workspace) mikä vaihtelee käyttäjäja/tai konekohtaisesti.
Kuva 106. Average Nearest Neighbor.

6. Area-kohta on erittäin osa tätä menetelmää, mutta se voidaan tässä vaiheessa jättää tyhjäksi.
Area edustaa pinta-alaa, jonka puitteissa klusteroitumista tarkastellaan. Jos kenttä jätetään
tyhjäksi, ohjelma käyttää oletusarvona pistejoukon uloimpien pisteiden määrittämän
suorakaiteen (minimum enclosing rectangle) pinta-alaa.
7. Kun painetaan
OK, ohjelma
suorittaa laskennan ja tuottaa
tuloksista
graafisen,
htmlmuotoisen raportin.
Raportin
saa
näkyviin
kaksoisklikkaamalla Report File
-kohtaa Results-näkymässä, jolloin
raportti aukeaa nettiselaimeen.
Results-näkymän saa tarvittaessa
auki valitsemalla Geoprocessing
→ Results.
8. Raportissa
pistejoukon
klusteroitumista
tarkastellaan
indeksillä, jossa verrataan havaittua
ja
oletettua
keskimääräistä
etäisyyttä pistejoukon kohteiden
välillä. Tässä tapauksessa indeksi on
alle 1 viitaten klusteroitumiseen.
Tilastollisen
testin
perusteella
aineistossa
havaittu
klusteroituminen
on
erittäin Kuva 107. Average Nearest Neighbor -analyysin raportti.
merkitsevää (Kuva 107).

Kuten edellä mainittiin, on Average Nearest Neighbor -menetelmä erittäin sensitiivinen Areamääritykselle. Ongelma on helppo ymmärtää. Sama pistejoukko voi näyttäytyä joko
klusteroituneena tai hajautuneena riippuen siitä, kuinka laajan alueen ympäröimänä sitä
tarkastellaan. Esimerkiksi kalliomaalaukset näyttävät Suomessa voimakkaasti klusteroituneilta mikäli
asiaa tarkastellaan koko maan skaalassa. Kuitenkin jos Kaakkois-Suomesta rajattaisiin pienempi
tarkastelualue (Kuva 108, suorakaide), eivät kalliomaalaukset näyttäisi läheskään yhtä
klusteroituneilta sen sisällä.
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Kuva 108. Tarkasteltavan alueen rajaus vaikuttaa siihen, kuinka klusteroituneena pistejoukko näyttäytyy
(Data: Muinaisjäännösrekisteri).

4.1.2. Multi-Distance Spatial Cluster Analysis (Ripleys K Function)
Multi-Distance Spatial Cluster Analysis, joka perustuu Ripleyn K-funktioon, mahdollistaa pistejoukon
spatiaalisen riippuvuuden tarkastelun useilla eri etäisyysvyöhykkeillä. Siinä missä Average Nearest
Neighbor antoi vain yleistä tietoa pistejoukon jakautumisesta, tällä työkalulla voidaan siis selvittää
tarkemmin, millä etäisyyksillä mahdollista klusteroitumista esiintyy. Työkalun käyttöä ei kuitenkaan
käydä tässä monisteessa tarkemmin läpi.

4.2. Spatiaalinen autokorrelaatio
Spatiaalinen autokorrelaatio tarkoittaa sitä, että toisiaan lähellä olevat kohteet ovat yleensä
ominaisuuksiltaan keskenään enemmän samankaltaisia kuin toisistaan kaukana olevat kohteet. Tämä
tunnetaan myös ”Toblerin lakina” tai ”maantieteen ensimmäisenä sääntönä”. Spatiaalinen
autokorrelaatio onkin maantieteellisen tiedon keskeisiä perusominaisuuksia, joka erottaa sen
”tavallisesta” tiedosta.
Selkeimmin spatiaalinen autokorrelaatio on läsnä spatiaalisesti jatkuvissa ilmiöissä, esimerkkeinä
topografia, lämpötila, sademäärä tai muut vastaavat luonnonilmiöt. Ihmistoiminnan ilmiöissä
spatiaalinen autokorrelaatio ei aina ole yhtä selkeästi läsnä, mutta näissäkin tapauksissa spatiaalisen
autokorrelaation olemassaolo ja luonne on syytä selvittää. Eräs keskeinen syy tähän on se, että
spatiaalisen autokorrelaation vuoksi monet havaintoyksiköiden riippumattomuutta edellyttävät
perinteiset tilastolliset tutkimus- tai otantamenetelmät eivät välttämättä ole käyttökelpoisia
(Virrantaus 2011).
Ensimmäisen ja toisen kertaluvun vaikutukset
Spatio-tilastollisen analyysin teoriassa erotetaan yleensä kaksi keskeistä komponenttia, joiden
ajatellaan olevan minkä tahansa spatiaalisen prosessin taustalla. Näistä ensimmäistä kutsutaan
ensimmäisen kertaluvun vaikutuksiksi (first-order effect), mikä tarkoittaa prosessissa ilmenevää
laajaa, koko tutkimusalueen kattavaa trendiä. Toisen kertaluvun vaikutukset (second-order effect)
taas edustavat yksityiskohtaisempaa, paikallista vaihtelua ilmiön arvoissa. Kyse on siis spatiaalisesta
autokorrelaatiosta, eli siitä, että jonkin ilmiön esiintyminen jossakin paikassa lisää todennäköisyyttä
sille, että sama ilmiö esiintyy myös kyseistä paikkaa lähellä olevissa paikoissa. Toisen kertaluvun
vaikutusten tarkastelussa ollaan kiinnostuttu kohteiden välisistä etäisyyksistä, mutta ei varsinaisesti
siitä, missä paikassa kohde/ilmiö absoluuttisesti ottaen on. Toki reaalimaailman ilmiöt ovat yleensä
erilaisia ensimmäisen ja toisen kertaluvun vaikutusten sekoituksia (Sankey 2008, Virrantaus 2011).
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4.2.1. Spatial Autocorrelation (Morans I)
Moranin I-indeksi on ehkä perinteisen tapa mitata paikkatietoaineiston spatiaalista autokorrelaatiota
jonkin tietyn ominaisuustiedon osalta. Indeksin vaihteluväli on -1 … +1. Positiivinen arvo merkitsee
autokorrelaatiota, missä ominaisuustiedoltaan samankaltaiset kohteet sijaitsevat lähekkäin.
Negatiivinen arvo merkitsee vastaavasti hajaantuneisuutta, ja arvo 0 puolestaan täydellistä
satunnaisuutta. Pelkkä indeksin arvon tarkastelu ei ole kuitenkaan riittävää, vaan sen tilastollinen
merkitys tulee lisäksi arvioida p-arvon perusteella.
Autokorrelaation tunnistaminen auttaa minkä tahansa alueellisen ilmiön tutkimisessa, ja sen vuoksi
aineistoille tehdäänkin usein heti aluksi autokorrelaatiotarkastelu käyttäen Moranin I-indeksiä.
Kyseistä indeksiä käytetään usein myös esimerkiksi regressiomallin residuaalien autokorreloitumisen
arviointiin.
Esimerkki: Testataan, onko kunnat_sotkanet -aineiston
sairastavuusindeksi) spatiaalisesti autokorreloitunut.

Sairastav-muuttuja

(kunnittainen

1. Avataan Spatial Statistics Tools → Analyzing Patterns → Spatial Autocorrelation (Morans I).
2. Input Feature Class ja Input Field
-valikkoihin valitaan tarkasteltava
aineisto ja ominaisuustietosarake
(Kuva 109).
3. Ruksataan kohta Generate Report,
jotta tulokset saadaan helposti
luettavan
raportin
muodossa.
Raportin
tiedostoformaattia
ja
hakemistoa
ei
tässäkään
ole
mahdollista määrittää itse, vaan se
tulee html-muodossa oletustyötilaan
(Default workspace) mikä vaihtelee
käyttäjä- ja/tai konekohtaisesti.
4. Seuraava kohta, Conceptualization of
Spatial Relationships, tarkoittaa sitä
kuinka
etäisyyden
ajatellaan
vaikuttavan
havaintoyksiköiden
väliseen spatiaaliseen riippuvuuteen.
Tämä on täysin käyttäjän itse
ratkaistavissa, mutta luonnollisesti
valinnan tulisi pohjautua johonkin
Kuva 109. Spatial Autocorrelation (Morans I).
perusteltuun
näkemykseen
tarkasteltavan ilmiön luonteesta.
Tässä esimerkissä voidaan tyytyä valitsemaan vaihtoehdoista yksinkertaisin, eli kiinteä
etäisyysvyöhyke (”FIXED_DISTANCE_BAND”). Tälle on luonnollisesti määritettävä myös
etäisyyden mitta kohdassa Distance Band or Threshold Distance. Tässä tapauksessa etäisyytenä
voidaan kokeilumielessä käyttää esimerkiksi 200 km, joka pitää kuitenkin syöttää käyttäen samoja
yksikköjä kuin aineiston koordinaattijärjestelmä, eli metreinä (200 000 m). Käytännössä tällöin
testataan sitä, esiintyykö Sairastav-muuttujassa spatiaalista autokorrelaatiota 200 km
tarkasteluetäisyyden puitteissa.
5. Koska tässä tapauksessa on kyse polygonimuotoisesta aineistosta ja aivan erityisesti
keinotekoista, hallinnollista jakoa edustavasta aineistosta, on suositeltavaa käyttää
standardointia. Valitaan siis Standardization-valikosta ”ROW”. Standardointi auttaa
pienentämään vinoutumista, joka liittyy siihen, että kohteilla on eri määrä naapureita.
6. Painetaan lopuksi OK.
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Menetelmän tuloksena ei synny mitään
kartalla näytettävää vaan tulokset
löytyvät Results-näkymässä olevista
tulostuksista sekä raportista (Kuva 110)
– jos raportti siis oli pyydetty
tuotettavaksi laittamalla ruksi Generate
Report –kohtaan.
Tässä tapauksessa nähdään, että
Moranin indeksin arvo on 0.412411,
mikä jo itsessään viittaa positiiviseen
autokorrelaatioon. Lisäksi z- ja p-arvo
vahvistavat
että
kyseessä
on
tilastollisesti
erittäin
merkitsevä
spatiaalinen autokorrelaatio.
Tulos tarkoittaa siis käytännössä sitä,
että naapurikuntien sairastavuusindeksi
on yleensä keskenään samaa luokkaa,
olipa
sitten
kyse
korkeasta,
keskitasoisesta
tai
matalasta
sairastavuudesta.
Kuva 110. Spatial Autocorrelation -työkalun tuottama graafinen
raportti.

4.2.2. Incremental Spatial Autocorrelation
Incremental Spatial Autocorrelation -työkalu on sovellus edellä kuvatusta Spatial Autocorrelation
(Morans I) -työkalusta. Se laskee spatiaalisen autokorrelaation useille eri etäisyyksille, minkä ideana
on selvittää, miten spatiaalisen autokorrelaation voimakkuus käyttäytyy etäisyyden funktiona.
Käytännössä työkalu vastaa sitä, että edellisessä esimerkissä suoritettu analyysi tehtäisiin useita
kertoja kasvattaen joka kerralla Distance Band or Threshold Distance -arvoa.
Työkalun tarkoituksena on auttaa löytämään se etäisyys, jolla spatiaalinen autokorrelaatio on
aineistossa voimakkaimmillaan. Tämä etäisyys on tulkittavissa etäisyydeksi, jolla tarkasteltavan ilmiön
taustalla vaikuttava spatiaalinen prosessi selkeimmin synnyttää klusteroitumista. Etäisyyttä voidaan
hyödyntää määritettäessä sopivaa etäisyysparametria muita analyyseja, esimerkiksi hotspot-analyysiä
varten.
Esimerkki: Suoritetaan
sairastavuusindeksille.

Incremental

Spatial

Autocorrelation

-tarkastelu

kunnittaiselle

1. Avataan Spatial Statistics Tools → Analyzing Patterns → Incremental Spatial Autocorrelation.
2. Input Features -kohtaan valitaan aineisto (kunnat_sotkanet) ja Input Field -kohtaan
ominaisuustietosarake (Sairastav) (Kuva 112).
3. Kolmea seuraavaa kohtaa (Number of Distance Bands, Beginning Distance ja Distance
Increment) on syytä tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Näiden parametrien kautta määritellään
etäisyysvyöhykkeet, joista kullekin suoritetaan erillinen autokorrelaatiotarkastelu (Kuva 111).





Beginning Distance määrittää sisimmän vyöhykkeen leveyden. Leveys annetaan aineiston
koordinaattijärjestelmän mukaisissa mittayksiköissä, eli tässä tapauksessa metreinä.
Beginning Distance tulisi olla riittävän suuri, jotta jokaisella havaintoaineiston yksiköllä (tässä
tapauksessa kunnalla) on kyseisen etäisyyden puitteissa ainakin yksi naapuri. Sopivan
etäisyyden määrittämisessä kannattaa hyödyntää Calculate Distance Band from Neighbor
Count -toimintoa (ks. kohta 4.4.1.).
Distance Increment määrittää, kuinka paljon vyöhykkeen leveyttä kerrallaan kasvatetaan
lähtien Beginning Distance -määrityksen osoittamasta lähtöetäisyydestä.
Number of Distance Bands määrittää vyöhykkeiden lukumäärän.
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Kuva 111. Incremental Spatial Autocorrelation: etäisyysparametrien merkitys.

Tässä esimerkissä Beginning Distance
-arvoksi asetetaan 100 000 metriä (eli 100
km, jonka puitteissa jokaisella kunnalla on
ainakin yksi naapuri kunnan keskipisteestä
naapurikunnan
keskipisteeseen
tarkasteltaessa).
Etäisyysaskeleen (Distance Increment)
mitaksi asetetaan 20 000 metriä. Luku voisi
sinänsä olla mikä tahansa muukin, mutta
jotta analyysin tekemisessä olisi mieltä,
kannattaa luku olla sellainen että joka
askeleella mukaan tulee ”sopiva” joukko
lisää kohteita. Etäisyyden ei siis kannata
olla
ainakaan
niin
pieni,
että
tarkasteltavien kohteiden joukko on sama
usealla peräkkäisellä etäisyydellä. Sopivan
etäisyysaskeleen mitan määrittämisessä voi
käyttää apuna aiemmin esiteltyä Average
Nearest Neighbor -toimintoa, joka kertoo
kohteiden
välisen
keskimääräisen
etäisyyden.
Etäisyysvyöhykkeiden
lukumääräksi
asetetaan tässä (kokeilumielessä) 16,
jolloin tarkasteltava maksimietäisyys on
400 km (1 × 100 000 m + 15 × 20 000 m).
Kuva 112. Incremental Spatial Autocorrelation.
4. Standardoinnin käyttö on polygoniaineistolla suositeltavaa, joten merkataan ruksi kohtaan Row
Standardization.
5. Kohdassa Output Report File pyydetään vielä tuloksista pdf-muotoinen raportti.
Analyysin tulokset sisältävän raportin (Kuva 113) perusteella voidaan ensinnäkin todeta, että
spatiaalista autokorrelaatiota mittaavan Moranin indeksin arvo pienenee etäisyyden kasvaessa, kuten
spatiaalisessa autokorrelaatiossa tavallaan kuuluukin tapahtua.
Tilastollisen merkitsevyyden kannalta spatiaalisen autokorrelaation huippu löytyy kuitenkin 250 000
metrin (250 km) kohdalta, kuten z-score sekä grafiikka osoittavat. Tämä olisi periaatteessa
tulkittavissa etäisyydeksi, jolla sairastavuusindeksin spatiaalinen klusteroituminen on voimakkainta.
Kyseistä etäisyyttä voidaan hyödyntää esimerkiksi syötteenä hotspot-analyysissä. Saatuun tulokseen
kannattaa kuitenkin suhtautua tietyllä varauksella, koska kyseessä on globaali, koko aineiston kattava
analyysi, eikä se huomioi sairastavuuden erilaisia alueellisia piirteitä eri puolella Suomea. Toisaalta
kuntien hyvin erilainen koko sotkee analyysiä. Saatua lukemaa voi siis käyttää jonkinlaisena
ohjenuorana, mutta ei suinkaan ainoana mahdollisena tuloksena.
Aina spatiaalisen autokorrelaation tilastolliselle merkitsevyydelle ei edes löydy huippua vaan se
jatkaa nousuaan: näin voi käydä erityisesti silloin jos tarkasteltava etäisyys on hyvin lyhyt.
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Kuva 113. Incremental Spatial Autocorrelation -tulosraportti, joka osoittaa Moranin indeksin arvon ja sen
tilastollisen merkitsevyyden eri etäisyyksillä.

4.3. Klusterianalyysit
Klusterianalyysien tarkoituksena on selvittää, esiintyykö aineistossa jonkin attribuutin osalta joko
korkeiden tai matalien arvojen spatiaalisia keskittymiä. Tätä voidaan pitää tutkimuksen kannalta
usein kiinnostavampana kuin edellä esitettyjä autokorrelaatiotarkasteluja, koska spatiaalisessa
autokorrelaatiossa tarkastellaan esiintyvätkö keskenään samankaltaiset attribuuttiarvot yleisesti
ottaen lähellä toisiaan, sen sijaan että tarkasteltaisiin nimenomaan aineiston ääriarvoja.

4.3.1. Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*)
Hotspot-analyysi tunnistaa aineistosta pienten ja suurten attribuuttiarvojen keskittymät käyttäjän
määrittämän skaalan puitteissa. ArcGIS:n hotspot-analyysi perustuu Getisin ja Ordin Gi* -indeksiin.
Esimerkki: Selvitetään hotspot-analyysin avulla, esiintyykö kunnittaisessa sairastavuusindeksissä
”kuumia” ja ”kylmiä” pisteitä, eli korkeiden ja matalien arvojen keskittymiä.
1. Avataan Spatial Statistics Tools → Mapping Clusters → Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*).
2. Input Features -kohtaan valitaan aineisto (kunnat_sotkanet) ja Input Field -kohtaan
ominaisuustietosarake (Sairastav) (Kuva 114).
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3. Output Feature Class -kohtaan määritetään nimi tulostasolle (jolloin tuloksena saadaan
periaatteessa valmis kartta).
4. Conceptualization
of
Spatial
Relationships
tarjoaa
erilaisia
vaihtoehtoja kohteiden spatiaalisten
suhteiden mallintamiselle. Periaatteessa
tässä voitaisiin valita oletusarvona
tarjottava ”FIXED_DISTANCE_BAND” ja
asettaa
sen
etäisyysparametriksi
Incremental Spatial Autocorrelation
-työkalulla laskettu arvo.
Käytetään tässä esimerkissä kuitenkin
vaihtoehtoa
”CONTIGUITY_EDGES_CORNERS”, jolloin
kunkin kohteen naapureiksi luetaan ne
kohteet, joita kyseinen kohde koskettaa
joko yhteisen verteksin tai rajan kautta.
Tämän myötä etäisyysparametreja ei ole
tarpeen määrittää.
5. Standardization-valinnalla ei ole tässä
työkalussa merkitystä: siksi se on
pysyvästi harmaana. Parametri on
mukana
vain
teknisistä
yhteensopivuussyistä.
Kuva 114. Hot Spot Analysis.
Hotspot-analyysin tuloksena syntyy kartta,
jossa kohteet on valmiiksi luokiteltu ryhmiin
sen mukaan, onko kyse matalien arvojen
keskittymästä (cold spot), korkeiden arvojen
keskittymästä (hot spot), vai kohteesta joka
ei kuulu kumpaankaan ryhmään.
Tässä tapauksessa voidaan todeta, että
Lounais-Suomi
sekä
Pohjanmaan
rannikkoseutu ovat tilastollisesti merkitseviä
matalan sairastavuusindeksin alueita, kun
taas Pohjois-Savo, Suomenselkä, Kainuu ja
Koillismaa
muodostavat
korkean
sairastavuusindeksin alueen (Kuva 115).
Vastaavat päätelmät olisi tässä tapauksessa
toki
voitu
tehdä
jo
alkuperäisen
sairastavuusindeksi-teemakartan pohjalta,
mutta hotspot-analyysillä voidaan vahvistaa
päätelmät tilastollisesti, jolloin tutkijan
mahdolliset ennakkokäsitykset eivät pääse
yhtä vahvasti vaikuttamaan johtopäätöksiin.
Samalla on kuitenkin huomattava, että
hotspot-analyysin tuloksia on mahdollista
manipuloida
mieleisekseen
tarkastelun
skaalaa tai etäisyysvaikutuksen muotoa
(Conceptualization of Spatial Relationships)
muuttamalla.
Tämän
vuoksi
etäisyysparametrien tulisi mieluusti perustua
johonkin
objektiiviseen
käsitykseen
Kuva 115. Kunnittaisesta sairastavuusindeksistä tehty
tarkasteltavan
ilmiön
spatiaalisesta hotspot-analyysi (Data: Hallintorajat, SOTKAnet).
luonteesta.
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4.3.2. Optimized Hot Spot Analysis
Kuten edellisen esimerkin yhteydessä mainittiin, hotspot-analyysin ongelmana on sopivan skaalan
määritys. Eri skaalaa käyttämällä voidaan saavuttaa hyvinkin erilaisia lopputuloksia. Tämän takia
olisikin suotavaa, että sopiva skaala voitaisiin määrittää objektiivisesti itse aineiston pohjalta. Kuten
aiemmin on todettu, Incremental Spatial Autocorrelation on eräs mahdollinen, joskaan ei
välttämättä aina käyttökelpoinen työkalu sopivan tarkasteluskaalan määrittämiseksi.
Optimized Hot Spot Analysis on ArcGIS:n tarjoama työkalu hotspot-analyysin suorittamiseksi ilman
käyttäjän tekemiä määrityksiä skaalan suhteen. Kyseessä on siis pohjimmiltaan edellä esitelty
hotspot-menetelmä, mutta tässä tapauksessa ArcGIS-ohjelma pyrkii arvioimaan menetelmälle
parhaat (”optimaaliset”) parametrit automaattisesti aineiston pohjalta. Ensisijaisesti ohjelma
hyödyntää Incremental Spatial Autocorrelation -työkalua. Jos aineistosta löytyy tilastollisesti
merkitsevä spatiaalisen autokorrelaation huippukohta jollain tietyllä etäisyydellä, kyseinen etäisyys
valitaan hotspot-analyysin skaalaksi. Jos sopivaa etäisyyttä ei löydy kyseisellä työkalulla, siirtyy
ohjelma määrittämään etäisyyttä laskemalla etäisyyden, joka tuottaa K naapuria jokaiselle kohteelle
(K = 0.05 * N, missä N on kohteiden kokonaislukumäärä aineistossa; K:n sallittu vaihteluväli on 3-30).
Jos kyseinen etäisyys on pienempi kuin aineiston standardietäisyyden (Standard Distance, ks. kohta
4.4.2) mitta, hyväksytään se hotspot-analyysin skaalaksi: muussa tapauksessa käytetään
standardietäisyyden mittaa.
Optimized Hot Spot Analysis -työkalu löytyy ArcToolboxista kohdasta Spatial Statistics Tools
→ Mapping Clusters → Optimized Hotspot Analysis. Työkalun käyttöä ei tässä havainnollisteta
erillisen esimerkin avulla, mutta voit kokeilla tehdä analyysin käyttäen edellisen esimerkin aineistoa.
Koska työkalu määrittää skaalan automaattisesti, ei käyttäjän tarvitse antaa muita syötteitä kuin
aineiston ja tarkasteltavan attribuutin nimi, sekä tulostaso.

4.3.3. Cluster and Outlier Analysis (Anselin Local Morans I)
Cluster and Outlier Analysis auttaa tunnistamaan aineistosta tilastollisesti merkitsevät korkeiden ja
matalien havaintoarvojen keskittymät sekä outlierit, käyttäjän määrittämän etäisyyden puitteissa.
Hotspot-analyysin tavoin tämä työkalu osoittaa aineistosta ”kuumat” ja ”kylmät pisteet”, mutta
käyttää tähän eri menetelmää (paikallinen Moranin I). Lisäksi työkalu tunnistaa ympäristöstään
poikkeavat havainnot, eli korkean arvon outlierit matalien arvojen läheisyydessä, ja päinvastoin.
Esimerkki: Tehdään kunnittaiselle sairastavuusindeksille klusteri- ja outlier-analyysi.
1. Valitaan Spatial Statistics Tools → Mapping Clusters → Cluster and Outlier Analysis (Anselin
Local Morans I).
2. Tehdään määritykset kohtiin Input Feature Class, Input Field ja Output Feature Class kuten
aiemmissakin esimerkeissä (Kuva 116).
3. Jotta tulosta voidaan tässä tapauksessa verrata edellä tehdyn hotspot-esimerkin tulosten kanssa,
valitaan Conceptualization of Spatial Relationships -kohtaan sama määritys, eli
”CONTIGUITY_EDGES_CORNERS”. Toki lukuisa joukko muitakin – ja tilanteeseen ehkä paremmin
soveltuvia – vaihtoehtoja olisi tässä valikossa käytettävissä.
4. Koska kyse on polygoni-muotoisesta aineistosta, on suositeltavaa käyttää standardointia. Valitaan
siis Standardization-kohtaan ”ROW”.
Työkalun tuottama kartta (Kuva 117) esittää pitkälti samanlaisen alueellisen kuvan kuin aiemmin
tehty hotspot-analyysi.
Korkeiden ja matalien arvojen keskittymien ohella kartta esittää kuitenkin myös mahdolliset spatiotilastolliset outlierit, eli matalat arvot jotka esiintyvät korkeiden arvojen läheisyydessä, ja korkeat
arvot jotka esiintyvät matalien arvojen läheisyydessä. Tässä esimerkissä käytetyillä parametreilla
tällaisia outliereita ei kuitenkaan löytynyt.
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Kuva 117. Kunnittaisesta sairastavuusindeksistä
tehty cluster ja outlier -analyysi
(Data: Hallintorajat, SOTKAnet).

Kuva 116. Cluster and Outlier Analysis.

4.4. Muita hyödyllisiä spatio-tilastollisia työkaluja
4.4.1. Calculate Distance Band from Neighbor Count
Työkalu laskee minimi-, maksimi- ja keskimääräisen etäisyyden tiettyyn määrään (N) naapurikohteita
aineistossa. Täsmällisemmin ilmaistuna:




minimietäisyys on etäisyys, jonka puitteissa ainakin yhdellä aineiston kohteella on N naapuria
maksimietäisyys on etäisyys, jonka puitteissa kaikilla aineiston kohteilla on vähintään N
naapuria
keskimääräinen etäisyys on etäisyys, jonka puitteissa aineiston kohteilla keskimäärin on N
naapuria

Esimerkki: Palautetaan mieleen aiempi esimerkki, jossa käytettiin Incremental Spatial
Autocorrelation -työkalua. Kyseistä työkalua käytettäessä oli tarpeen määrittää aloitusetäisyys
(Beginning Distance), jonka tuli olla riittävän pitkä, jotta kullakin aineiston kohteella (kunnalla) olisi
ainakin yksi naapuri. Tämän etäisyyden selvittämiseksi voidaan käyttää Calculate Distance Band from
Neighbor Count -työkalua. Käytännössä ollaan nyt siis kiinnostuttu etäisyydestä, jonka puitteissa
kaikilla kunnilla on ainakin yksi naapuri (maksimietäisyys).
1. Valitaan Spatial Statistics Tools → Utilities → Calculate Distance Band from Neighbor Count.
2. Valitaan Input Features -kohtaan kunnat_sotkanet (Kuva 118).
3. Neighbors-kohdassa annetaan olla arvo 1.
4. Distance Method -kohdassa säilytetään valintana ”EUCLIDEAN_DISTANCE”.
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Kuva 118. Calculate Distance Band from Neighbor Count.

Tulokset ovat nähtävissä Results-näkymässä. (Kuva 119). Tässä tapauksessa ollaan siis kiinnostuttu
maksimietäisyydestä (Maximum Distance), joka voitaisiin Incremental Spatial Autocorrelation
-työkalua varten pyöristää hieman ylöspäin 100 000 metriin (eli 100 km).

Kuva 119. Calculate Distance Band from Neighbor Count -työkalun tulostusta Results-näkymässä.

4.4.2. Standard Distance
Standard Distance tuottaa mittaluvun, joka kuvaa aineiston kohteiden spatiaalista jakautumista
aineiston maantieteellisen keskipisteen ympärillä. Mittaluku on tavallaan maantieteellinen vastine
tilastotieteestä tutulle keskihajonnalle, joka kuvaa jonkin muuttujan arvojen jakaumaa keskiarvon
ympärillä. Työkalu esittää lasketun mittaluvun ympyrän muotoisena karttakohteena, jonka säde
kuvaa standardietäisyyden mittaa.
Standard Distance on käytössä mm. aiemmin kuvatussa Optimized Hot Spot Analysis -työkalussa,
käyttötarkoituksena sopivan skaalan löytäminen hotspot-analyysille. Sitä voidaan toki käyttää
muihinkin tarkoituksiin, esimerkiksi eri aineistojen spatiaalisen jakauman vertailuun. Työkalu löytyy
ArcToolboxista kohdasta Spatial Statistics Tools → Measuring Geographic Distributions → Standard
Distance.

4.4.3. Median Center
Median Center (Spatial Statistics Tools → Measuring Geographic Distributions → Median Center)
laskee aineiston painopisteen. Tarkemmin sanottuna kyseessä on sijainti, joka minimoi (painotetun)
euklidisen etäisyyden kaikkiin aineiston kohteisiin. Menetelmää voidaan siten käyttää esimerkiksi
jonkin alueen väestöllisen keskipisteen laskemiseen.

4.4.4. Mean Center
Mean Center (Spatial Statistics Tools → Measuring Geographic Distributions → Median Center)
määrittää aineiston keskipisteen laskemalla aineiston kohteiden x- ja y-koordinaattien keskiarvon.

4.4.5. Central Feature
Central Feature (Spatial Statistics Tools → Measuring Geographic Distributions → Central Feature)
määrittää sijainniltaan aineiston keskeisimmän kohteen.
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5. Geostatistiikka (Geostatistical Analyst)
5.1. Teoreettinen perusta
Geostatistiikka on yleinen nimitys tilastollisille mallinnusmenetelmille, joita käytetään spatiaalisesti
jatkuvista ilmiöistä tehtyjen mittausten analysointiin. Geostatistisia menetelmiä hyödynnetään
erityisesti spatiaalisessa interpoloinnissa. Tällöin puhutaan ns. kriging-interpoloinnista.
Kriging- ja geostatistinen mallinnus -termejä käytetään usein virheellisesti toistensa synonyymeina,
vaikka kriging on siis vain geostatistiseen analyysiin perustuva interpolointimenetelmä. Toki
käytännön tutkimuksessa geostatistiikkaa hyödynnetään yleensä nimenomaan krigingiin. Toisaalta
kriging ei tarkoita vain yhtä tiettyä interpolointimenetelmää, vaan kriging on sekin tosiasiassa
kokonainen interpolointimenetelmien perhe.
Geostatistiset interpolointimenetelmät (kriging) perustuvat siis tilastolliseen mallintamiseen, mikä
erottaa ne perinteisistä deterministisistä interpolointimenetelmistä (esim. Inverse Distance
Weighting (IDW), Radial Basis Functions, polynomit). Deterministisissä menetelmissä tarkasteltavan
muuttujan arvojen estimointi tunnettujen havaintopisteiden ulkopuolelle tapahtuu käyttäen jotain
matemaattista tasoitusfunktiota. Geostatistisessa interpoloinnissa pyritään sen sijaan ymmärtämään
havaintopisteissä mitattuihin arvoihin liittyvä säännönmukaisuus, ja käyttää tätä tietoa
tuntemattomien arvojen ennustamisessa. Tätä varten tarkasteltavassa muuttujassa esiintyvä
alueellinen vaihtelu on purettava kolmeen rakennekomponenttiin (Kuva 120):


Yleinen trendi tarkoittaa systemaattisesti alueella esiintyvää vaihtelua, jonka mittakaava on
yleensä huomattavasti tutkittavan ilmiön skaalaa laajempi. Esimerkiksi paikallisten
lämpötilojen mallinnuksessa koko maassa etelästä pohjoiseen esiintyvä lämpötilojen
keskimääräinen viileneminen on yleinen trendi.



Spatiaalisesti autokorreloitunut osa aineistosta on se osa, jota geostatistisilla menetelmillä
voidaan mallintaa. Yksinkertaistettuna (positiivinen) spatiaalinen autokorrelaatio tarkoittaa
sitä, että lähekkäiset kohteet ovat keskenään samankaltaisempia kuin kaukana toisistaan
olevat kohteet. Toisin sanoen muuttujan arvot tietyssä pisteessä ovat riippuvaisia sen lähellä
olevista arvoista.



Spatiaalisesti riippumaton satunnaisvaihtelu, ”kohina”, tai virhetermi, tarkoittaa trendin
poiston ja mallinnuksen jälkeen jäävää aineiston vaihtelua, jota ei pystytä mallintamaan.

Kuva 120. Spatiaalisen pseudoaineiston 2D-poikkileikkaus ja erotettavat rakennekomponentit.
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Geostatistisen mallinnuksen tavoitteena on määritellä edellä mainittujen rakennekomponenttien
kautta malli, joka parhaiten kuvaa havaittuja arvoja. Krigingin eri alimenetelmät asettavat
käytettävälle aineistolle jossain määrin erilaisia vaatimuksia, mutta yleisesti ottaen geostatistisen
interpoloinnin edellytyksenä on, että aineisto:


edustaa spatiaalisesti jatkuvaa ilmiötä, ja



on spatiaalisesti autokorreloitunut.

Spatiaalinen jatkuvuus tarkoittaa käytännössä sitä, että tarkasteltavan muuttujan on ainakin
periaatteessa oltava mitattavissa missä tahansa tutkimusalueen pisteessä. Maaston topografinen
korkeus on tyypillinen esimerkki spatiaalisesti jatkuvasta ilmiöstä. Sen sijaan esimerkiksi
väestöaineistot eivät ole jatkuvia, eikä niitä pidä käsitellä geostatistiikan menetelmin. Aineiston tulee
olla myös spatiaalisesti autokorreloitunut: jos spatiaalista autokorrelaatiota ei esiinny, ei
geostatistinen interpolointi ole mielekästä.
Lisäksi geostatistiikassa oletetaan, etteivät muuttujan arvot eivät riipu varsinaisesta xy-sijainnista, eli
aineistossa ei esiinny yleistä trendiä. Joissakin tapauksissa muuttujan oletetaan lisäksi olevan
normaalijakautunut. Muuttujan arvoja on jakauman osalta mahdollista manipuloida käyttäen
tilastotieteestä tuttuja nk. muuttujamuunnoksia (korottaa toiseen, ottaa neliöjuuri, tms.) jotta se
saataisiin normaalijakautuneeksi. Samoin mahdollinen trendi voidaan poistaa aineistosta osana
aineiston eri rakennekomponenttien mallinnusta.

5.2. Semivariogrammitekniikka - mallinnuksen matemaattinen perusta
Geostatistisen mallinnuksen perustana on ns. semivariogrammitekniikka, joka voidaan ottaa käyttöön
sen jälkeen kun aineistosta on ensin poistettu mahdollinen trendikomponentti.
Semivariogrammitekniikassa pyritään irrottamaan ja mallintamaan aineistosta sen spatiaalisesti
autokorreloitunut osa.
Ensimmäisessä vaiheessa aineistosta muodostetaan kaikki mahdolliset pistepari-kombinaatiot. Näille
pistepareille lasketaan pisteiden välinen etäisyys ja tutkittavan ilmiön arvojen erotus. Ilmiön arvojen
erotuksesta lasketaan semivarianssi, eli hajontaa kuvaava tunnusluku.
Pisteparikohtaiset tiedot piirretään semivariogrammi-kuvaajaksi: x-akselille pisteparin välinen
etäisyys ja y-akselille ilmiön arvon vaihtelua kuvaava semivarianssi (Kuva 121). Hajontakuvioon
voidaan sovittaa ohjelmallisesti jokin matemaattinen funktio. Tällä käyrällä pyritään kuvaamaan
semivarianssin keskimääräistä muutosta etäisyyden suhteen, ja se kuvastaa siten myös spatiaalisen
autokorrelaation muutosta etäisyyden suhteen.

Kuva 121. Semivariogrammi ja siihen liittyvä termistö.
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Semivariogrammiin liittyy kolme olennaista termiä:


Nugget kuvastaa aineiston vaihtelua hyvin pienillä etäisyyksillä. Käytännössä esimerkiksi
samassa pisteessä voidaan tehdä kaksi mittausta, joista saadaan eri tulos: tämä tuloksien
eroavaisuus on tutkimuksen kannalta virhetermi, ja se huomioidaan mallinnuksessa nuggetparametrina.



Sill on semivarianssin eli aineiston vaihtelun maksimitaso koko tutkimusalueella.



Range on se pisteparien välinen etäisyys, jolla sill-arvo saavutetaan: tämä on samalla etäisyys,
jossa spatiaalisen autokorrelaation voidaan katsoa loppuvan.

Koska havaintopisteitä on usein varsin paljon, myös erilaisia pisteparikombinaatioita muodostuu
hyvin paljon (yhteensä 𝑛(𝑛 − 1)/2 kappaletta), mikä aiheuttaa semivariogrammissa visuaalisen
kaaoksen. Tämän vuoksi suuremmilla aineistoilla pisteparit onkin järkevintä ryhmitellä etäisyyden
mukaan luokkiin, ja esittää kuvaajassa luokkakohtaiset semivarianssin keskiarvot. Tällaista
havaintopisteiden luokkaa kutsutaan englanniksi termillä lag, ja vastaavasti etäisyysluokan pituutta
termillä lag distance.
Semivariogrammiin ja laajemmin spatiaalisen mallintamiseen liittyy termipari isotrooppinen –
anisotrooppinen: isotrooppinen ilmiö on samanlainen tarkastelusuunnasta riippumatta, kun taas
anisotrooppinen ilmiö on jollain tapaa suuntautunut. Geostatistisen mallintamisen yhteydessä tällä
tarkoitetaan lähinnä spatiaalisen autokorrelaation riippuvuutta suunnasta ja sen huomioimista
mallintamisessa.
Isotropia – anisotropia
Prosessi, joka on tuottanut geostatistisesti mallinnettavan ilmiön, voi joissain tapauksissa omata
jonkinasteista suuntautuneisuutta (esimerkiksi tietyn liikesuunnan). Tämä suuntautuneisuus näkyy
usein myös tutkittavassa ilmiössä anisotrooppisuutena, eli suuntautuneisuutena. Mallinnuksessa
tämä vaikuttaa siten semivarianssiin: anisotrooppisessa aineistossa samalla etäisyydellä olevien
pisteparien semivarianssi on systemaattisesti riippuvainen tarkastelusuunnasta. Semivarianssin
anisotropia on samalla myös spatiaalisen autokorrelaation suuntautuneisuutta, joka pitää huomioida
mallinnuksessa.
Alla olevassa teoreettisessa esimerkissä (Kuva 122) ilmiön arvojen vaihtelu (semivarianssi) on täysin
havainnointisuunnasta riippuvaista, eli anisotrooppista: y- suuntaan edettäessä ilmiön arvot pysyvät
havaintopisteestä riippumatta samoina, kun taas x-suuntaan edettäessä ilmiön arvoissa tapahtuu
vaihtelua. Isotrooppisessa esimerkissä (Kuva 123) tilanne on suunnasta riippumaton, eli ilmiön arvot
vaihtelevat yhtä lailla riippumatta siitä, tarkastellaanko aineistoa x- vai y-akselin suuntaan.

Kuva 122. Esimerkki anisotrooppisesta pinnasta.

Kuva 123. Esimerkki lähes isotrooppisesta pinnasta.

Käytännön esimerkki:
Suomen topografiaa on muokannut voimakkaasti jäätiköityminen ja siihen liittyvät prosessit. Jäätikön
etenemisellä on ollut selkeä liikesuunta, ja se on tuottanut mm. voimakkaasti suuntautuneita
drumliinikenttiä. Kun drumliinikentän korkeusarvoja tarkastellaan geostatistisen mallinnuksen
näkökulmasta, on niillä vahva positiivinen spatiaalinen autokorrelaatio. Spatiaalinen autokorrelaatio
on kuitenkin selvästi anisotrooppista, eli tarkastelusuunnasta riippuvaista (Kuva 124).

GIS-analyysimenetelmät ArcGIS 10.2.1 -ohjelmistolla

78

Jäätikön sulamisvaiheessa on toisaalta syntynyt mm. erilaisia kumpumoreeneja, joilla harvoin on
minkäänlaista suuntautuneisuutta. Tällöin tarkasteltavat korkeusarvot ovat edelleen positiivisesti
spatiaalisesti autokorreloituneita, mutta spatiaalinen autokorrelaatio on luonteeltaan isotrooppista,
eli tarkastelusuunnasta riippumatonta (Kuva 125).

Kuva 124. Esimerkki korkeusarvojen
anisotrooppisesta spatiaalisesta autokorrelaatiosta.
Kuvassa Kuusamossa sijaitseva drumliinikenttä:
oranssilla on spatiaalisen autokorrelaation
vaikutusvyöhyke tähdellä merkitystä pisteestä käsin
tarkasteltaessa (Data: Korkeusmalli 2 m).

Kuva 125. Esimerkki korkeusarvojen isotrooppisesta
spatiaalisesta autokorrelaatiosta. Esimerkin alue on
Salamajärven kansallispuistossa sijaitseva
kumpumoreenialue: oranssilla on kuvattu
spatiaalisen autokorrelaation vaikutusvyöhyke
tähdellä merkitystä pisteestä käsin tarkasteltaessa
(Data: Korkeusmalli 2 m).

5.3. Geostatistisen mallinnuksen toteuttaminen ArcGIS-ympäristössä
Geostatistinen mallinnus ja interpolointi tapahtuvat ArcGIS:ssä käyttäen Geostatistical Analyst
-laajennusosaa, joka sisältää lukuisten kriging-menetelmien lisäksi myös deterministisiä
interpolointimenetelmiä. Tässä monisteessa käydään läpi geostatistisen mallinnuksen periaatteet
siten kuin ne tapahtuvat Geostatistical Analystin avulla, sekä kriging-interpolointi yhden alatyypin
osalta.
Mallinnuksen lähtöaineistona tarvitaan pistemuotoinen havaintoaineisto, jossa attribuuttitietona
ovat mallinnettavan ilmiön arvot. Esimerkkiaineistona on käytetty satunnaisesti sijoitettuja pisteitä,
joihin on siirretty tieto maaston korkeudesta (Elevation_Points). Korkeustieto on haettu
Maanmittauslaitoksen tuottamasta korkeusmallista (solukoko 2 m).
Tilastollisessa mallinnuksessa ei yleensä ole olemassa yhtä oikeaa totuutta, ratkaisua tai mallia.
Tämä koskee luonnollisesti myös geostatistista mallinnusta. Usein on tarpeen ja kannattavaa tehdä
useita vaihtoehtoisia malleja ja kokeilla erilaisten parametrien vaikutusta lopputulokseen.
Mallinnuksessa ”oikeat” parametrit riippuvat täysin aineistosta, menetelmistä, tutkimuskysymyksen
asettelusta ja mallin käyttötarkoituksesta. Vasta yrityksen ja erehdyksen kautta kokeilemalla sekä
malleja vertailemalla löydetään se lopullinen ja (jollain kriteerillä määritetty) paras malli.

5.3.1. Aineiston esitarkastelu
Aineiston esitarkastelussa voidaan hyödyntää monisteen Spatial Statistics -osion työkaluja
(monisteen luku 4). Varsinaista mallinnusta varten aineistosta pitää tarkistaa kolme asiaa: onko
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aineistossa spatiaalista autokorrelaatiota, onko aineisto normaalijakautunut ja millainen trendi
aineistossa esiintyy. Spatiaaliseen autokorrelaatioon voidaan tutustua mm. Moranin I-indeksin avulla.
Normaalijakautuneisuus ja aineistossa esiintyvä trendi voidaan selvittää seuraavasti:
1. Avataan tarvittava työkalupalkki (Customize
→ Toolbars → Geostatistical Analyst). Jos
työkalupalkki ei aukea, tarkista että
Geostatistical Analyst -laajennusosa on
aktivoituna (Customize → Extensions).
2. Tarkastellaan
ensin
korkeusarvojen
normaalijakautuneisuutta.
Valitaan
työkalupalkin vetovalikosta Explore Data →
Histogram (Kuva 126).

Kuva 126. Geostatistical Analyst -työkalupalkin valikot.

3. Histogramminäkymässä (Kuva 127) valitaan
haluttu aineisto (Elevation_Points) ja
aineistosta se sarake, jossa attribuuttitiedot
ovat (RASTERVALU).
Histogrammin perusteella arvioidaan, onko
aineisto tarpeeksi normaalijakautunut, eli
voidaanko
mallinnus
suorittaa.
Transformation-kohdassa
voi
koettaa
muuntaa aineistoa normaalijakautuneeksi
muuttujamuunnoksilla. Esimerkin aineisto
on kohtalaisen hyvin normaalijakautunut, eli
muunnoksia ei tarvitse suorittaa.
4. Seuraavaksi
arvioidaan
aineistossa
esiintyvää
yleistä
trendiä.
Avataan
vetovalikosta Explore Data → Trend
Analysis. Avautuvassa ikkunassa (Kuva 128)
valitaan haluttu aineisto ja oikea sarake
(Elevation_Points
ja
RASTERVALU). Kuva 127. Aineiston histogrammitarkastelu.
Selkeämmän kuvaajasta saa, kun jättää
Graph options -kohdassa Sticks ja Projected
Data valitsematta.
5. Kuvaajaa voi tarkastella eri suunnista
valitsemalla Rotate: Graph ja käyttämällä
liukusäätimiä kuvan oikeassa laidassa.
Graph Options -kohdassa valitsemalla Trend
on Projections -kohta aktiiviseksi, voi
trendin astetta muuttaa (Order of
Polynomial, 1.-3. aste).
Tavoitteena on arvioida silmämääräisesti,
minkä tyyppinen trendi aineistossa esiintyy
(vakio, 1. asteen, 2. asteen, 3. asteen).
Esimerkkiaineiston tapauksessa X-akselin
suunnassa on 1. asteen trendi, ja Y-akselin
suunnassa heikosti 2. astetta oleva trendi.
Myös mm. kuvaajan väriasetuksia voi
muuttaa valitsemalla halutun kohdan
aktiiviseksi (ks. viereinen kuva), jolloin
valintamahdollisuudet ilmestyvät näkyviin.
Kuva 128. Trend Analysis –näkymä.
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5.3.2. Mallin rakentaminen Geostatistical Wizard -toiminnolla
Kun aineistosta on tarkastettu normaalijakautuneisuus ja yleinen trendi, voidaan aloittaa varsinaisen
mallin rakentaminen:
6. Avataan
Geostatistical
-työkalupalkista Geostatistical
-toiminto.

Analyst
Wizard

7. Valitaan
Methods-kohdasta
Kriging/
CoKriging ja täytetään Dataset kohtaan
mallinnettava aineisto ja sarake (Kuva
129).
Jatketaan painamalla Next >.

Kuva 129. Mallinnusmenetelmän valinta.

8. Valitaan Kriging -menetelmän alatyypiksi
Ordinary, tulostason tyypiksi Prediction,
sekä Transformation ja Trend removal
-kohtiin
aineiston
esitarkastelussa
selvitetyt arvot (Kuva 130). Esimerkin
tapauksessa
aineistoille
ei
tehdä
muuttujamuunnosta ja trendin poistoon
valitaan 1. asteen polynomifunktio.
Jatketaan painamalla Next >.
9. Seuraava näkymä näyttää aineistosta
poistettavan trendin väripintana. Tässä
vaiheessa trendinpoistoa voi vielä
hienosäätää käyttämällä Exploratory
Trend Surface Analysis -liukusäädintä: 0arvo
käyttää
valittua
globaalia
polynomifunktiota
ja
arvolla
100 Kuva 130. Kriging-menetelmän tyypin,
trendinpoisto
tehdään
lokaalilla muuttujamuunnoksen ja trendinpoiston valinta.
polynomifunktiolla.
Yleisesti
ottaen
trendinpoiston
ylisovittumisen
estämiseksi
on
suositeltavaa käyttää vain globaalia
trendinpoistoa (arvo 0), ellei ole erittäin
hyvin perusteltua syytä tehdä toisin.
Hyväksytään trendin poisto painamalla
Next >.

GIS-analyysimenetelmät ArcGIS 10.2.1 -ohjelmistolla

81

Kuva 131. Semivariogramminäkymä. Mallin default-asetukset.

10. Avautuvassa semivariogrammi/kovarianssi -näkymässä vasemmalla ylhäällä on semivariogrammi
(Semivariogram), vasemmalla alhaalla on aineiston semivarianssin suuntautuneisuutta kuvaava
väripinta (Semivariogram map) ja oikeassa laidassa ovat mallin parametrit (Kuva 131):
a. General → Variable –kohdassa voidaan vaihtaa semivariogrammin ja kovarianssinäkymän välillä.
b. Lag → Lag Size -kohdassa määritetään tarkasteltavan luokkavälin pituus. Tämä olisi
hyvä määrittää siten, että semivariogrammi rajautuisi suurin piirtein mallikäyrän
taitekohtaan, eli kokonaisetäisyys olisi range-arvon mukainen (ks. Kuva 121).
c. Model #1 → Type -kohdassa voidaan valita erityyppisistä teoreettisista spatiaalisen
autokorrelaation muotoa kuvaavista funktioista joita aineistoon sovitetaan.
Maantieteellisiin ilmiöihin soveltuvat yleensä hyvin esimerkiksi Stable, Spherical,
Exponential ja Gaussian, mutta sopivuus on hyvin paljon riippuvainen aineistosta ja
ilmiöstä. Yleisenä sääntönä kannattaa pyrkiä siihen, että käyrä noudattelisi
mahdollisimman hyvin etäisyysluokkien semivarianssin keskiarvoja (siniset ristit
kuvassa).
d. Model #1 → Anisotropy -kohdassa valitaan isotrooppisen ja anisotrooppisen mallin
väliltä. Valinnan olisi hyvä pohjautua joko ilmiön teorian syvälliseen tuntemiseen ja/tai
vasemman alalaidan väripinta-kuvaajaan. Jos väripintakuvaajan arvot ovat voimakkaasti
suuntautuneita kuten esimerkin tapauksessa on, on Anisotropy-kohtaan arvoksi syytä
asettaa True. Ohjelma laskee tällöin uudet mallikäyrät semivariogrammiin jokaiselle
suunnalle erikseen.
e. Kun tarvittavat asetukset on tehty ja malli on valmis (Kuva 132), voidaan siirtyä
eteenpäin painamalla Next >.
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Kuva 132. Semivariogramminäkymä. Mallin asetukset muutettu.

11. Seuraavassa näkymässä (Kuva 133) voidaan
vaikuttaa naapuruuspisteiden valintaan ja
tarkastella ennustearvojen
laskentaan
valituksi tulevia naapuruuspisteitä. Tähän
kohtaan ei esimerkin tapauksessa ole
erityistä tarvetta tehdä muutoksia, vaan
jatketaan mallin viimeiseen kohtaan
painamalla Next >.
12. Viimeisessä näkymässä tarkastellaan mallin
sopivuutta
aineistoon
laskettujen
ennusteiden perusteella (Kuva 134).
Predicted-välilehdellä näkyvät mitatut ja
ennustetut arvot hajontakuviona, kun taas
Error-välilehdellä on esitetty ennusteen ja
mitatun
arvon
erotukset
suhteessa Kuva 133. Naapuruusasetukset.
mitattuihin arvoihin. QQ-Plot -välilehdellä
voi
tarkastella
virheen
normaalijakautuneisuutta.
Tunnusluvuista
virheen
keskiarvon
(Prediction Errors → Mean) tulisi olla
lähellä nollaa, jolloin mallissa on yhtä paljon
negatiivisia
ja
positiivisia
virheitä.
Keskivirheen
neliöjuuri
(Root-MeanSquare) kuvaa havaittujen ja ennustettujen
arvojen keskimääräistä poikkeamaa: mitä
lähempänä nollaa luku on, sitä vähemmän
mallin ennusteissa on virhettä.
13. Hyväksytään mallin luominen painamalla
Finish.
14. Method Report -kohdan voi kuitata OK:lla.
Kuva 134. Mallin ristiinvalidointi.
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5.3.3. Geostatistisen ennustetason ominaisuudet
Edellisen kohdan mallinnus tuottaa nk. geostatistisen tason. Se ei ole varsinaisesti perinteinen rasteritai vektorimuotoinen pysyvä taso, vaan tietokoneen välimuistissa oleva tiedosto, joka perustuu
mallinnuksessa käytetyille pisteille ja määritetylle mallille. Tasolla on muutamia erikoisominaisuuksia:
15. Klikkaamalla hiiren oikealla tason nimen päällä aukeaa
normaalista hivenen poikkeava valikko (Kuva 135).
Compare avaisi kahden tehdyn mallin tulosikkunat
vierekkäin vertailua varten. Validation/Prediction
tuottaa ennusteet tietyn tason mukaisille pisteille.
Ennustekuvan voi myös vaihtaa kuvaamaan ennusteen
keskivirhettä (Change Output To Prediction Standard
Error). Data-kohdasta tason saa eksportoitua joko
vektori- tai rasterimuotoon. Method properties
-kohdasta pääsee takaisin muokkaamaan mallia
Geostatistical Wizard -toiminnolla.
16. Layer Properties -valikon Extent-välilehdeltä voidaan
määrittää tarvittaessa millaiselle alueelle malli tehdään Kuva 135. Geostatistisen tason
(Set the extent to → haluttu taso). Tasoa on siis ominaisuuksia.
mahdollista laajentaa (ekstrapoloida), joskin mallin
luotettavuus heikkenee sitä enemmän mitä kauemmaksi
mittauspisteistä ennuste laaditaan.

Mallin luotettavuuden arviointi
Geostatistiikka eroaa perinteisistä interpolointimenetelmistä tilastollisen luonteensa vuoksi, mikä
mahdollistaa monipuolisemman mallin luotettavuuden arvioinnin. Olennaista on tuntea ilmiön
taustateoria, ja arvioida ennusteen luotettavuutta siihen peilaten. Esimerkin tapauksessa on kyse
topografiasta, joten ymmärrys sen muodoista ja siihen vaikuttaneista prosesseista on tärkeää
ennusteen tulkinnassa.
Ensimmäinen ja usein helpoin tapa arvioida ennusteen luotettavuutta on visualisoida sitä eri
keinoilla. Topografian tapauksessa esimerkiksi hillshade-tekniikka on hyvä apukeino arvioitaessa
ennusteen todenmukaisuutta. Viedään ennustetaso rasteriksi valitsemalla Data → Export to Raster.
Määritetään resoluutioksi 2 metriä kuten alkuperäisessä korkeusmallissa, ja nimetään syntyvä
rasteri esimerkiksi kriging_2m.
Hillshade-kuvista (Kuva 136 ja Kuva 137) nähdään että suuremmat topografiset muodot ovat
kohdillaan, mutta mikroskaalassa esiintyy epätodellisen näköisiä muotoja, eli nk. artefakteja. Tämä
on osaltaan seurausta geostatistisesta mallista, ja toisaalta liian pienestä eksportoidun rasterin
resoluutiosta.

Kuva 136. Hillshade-kuva Kriging-ennusteesta.

Kuva 137. Hillshade-kuva alkuperäisestä
korkeusmallista (Data: Korkeusmalli 2 m).
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Mallin luotettavuuden arviointi (jatkuu)
Mallin tilastollista sopivuutta aineistoon
voidaan arvioida Geostatistical Wizard :in
viimeisessä
kohdassa.
Tilastolliset
tunnusluvut ja erilaiset hajontakuviot
mahdollistavat useamman vaihtoehtoisen
mallin
vertailun.
Error-välilehden
hajontakuvio esimerkin tapauksessa (Kuva
138) näyttää, että mallissa olisi vielä hiomista:
sovitettu regressiosuora on loivasti laskeva
(poikkeaa
horisontaalisesta
ideaalitilanteesta), eli suuremmilla havaituilla
arvoilla on enemmän negatiivisia virheitä kuin
pienemmillä havaituilla arvoilla. Virheen
hajontakuviossa ei kuitenkaan ole selvää
trendiä tai ryhmittymistä josta pitäisi olla Kuva 138. Geostatistisen mallin virhekuvaaja.
huolissaan.
Mallin ennusteen luotettavuutta voidaan
arvioida Prediction Standard Error -pinnan
avulla (Kuva 139). Pinnan saa esille tason
nimen päällä klikkaamalla hiiren oikeaa
painiketta ja valitsemalla Change output to
prediction standard error. Taso kuvastaa
ennusteen alueellista epävarmuutta, jolloin
suuremmat
arvot
ovat
suuremman
epävarmuuden
alueita.
Käytännössä
epävarmuus
on
suoraan
kytköksissä
Kuva 139. Geostatistisen ennusteen Prediction
havaintopisteiden
tiheyteen:
Mitä Standard Error -pinta sekä korkeuspisteaineisto.
kauempana havaintopisteestä ollaan, sitä
epävarmempi on laskettu ennuste. Esimerkin
tapauksessa
tämä
näkyy
suurena
epävarmuutena erityisesti alueen reunoilla.
Tilastollisen mallintamisen perusteiden mukaisesti residuaalien (virheen) tulisi myös olla
riippumatonta, eli siinä ei saisi esiintyä spatiaalista autokorrelaatiota. Jos tehty malli onnistuu
mallintamaan aineiston spatiaalisen komponentin hyvin, pitäisi tämä ehto toteutua. Käytännössä
todellisen maailman ilmiöihin vaikuttavat useat satunnaiset ja systemaattiset prosessit, jotka
toimivat eri aikaan ja eri skaaloissa. Tästä seuraa että mikään yksittäinen malli ei koskaan pysty
täydellisesti selittämään kaikkea esiintyvää vaihtelua. Residuaalien spatiaalisen autokorrelaation
voi tarkistaa esimerkiksi tuottamalla ensin pistemuotoisen tason Validation/Prediction
toiminnolla käyttäen alkuperäistä pisteaineistoa (Elevation_Points) validointitasona (ja
RASTERVALU-saraketta validoitavana sarakkeena). Syntyvän pisteaineiston error-sarakkeessa on
virhearvot, joiden spatiaalisen autokorrelaation voi testata esimerkiksi Morans I -työkalulla.
Esimerkin tapauksessa Moranin I oli 0.06 (p<0.01), joten virheillä ei näyttäisi olevan spatiaalista
autokorrelaatiota.
Tutustutaan virheen spatiaaliseen jakaumaan toisellakin tapaa. Pisteaineisto on laadittu
laserkeilatun korkeusmallin perusteella, joten alkuperäistä korkeusmallia voidaan käyttää
referenssipintana. (Huomaa: tällaista tilannetta, jossa luotettava referenssipinta ilmiöstä olisi
saatavilla, ei yleensä tule eteen todellisessa elämässä. Käytännössä lähes aina joudutaan
tukeutumaan vain pelkkiin mallinnuksesta saatuihin tuloksiin).
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Mallin luotettavuuden arviointi (jatkuu)
Käytetään aiemmin eksportoitua rasteria (kriging_2m) ja lasketaan sen erotus alkuperäisestä
korkeusmallista Raster Calculator -työkalulla. Visualisoidaan erotustason arvoja sopivalla
väriskaalalla alkuperäisen korkeusmallin Hillshade-kuvan päällä (Kuva 140). Kuvasta huomataan
että virheellä on todellisuudessa spatiaalista autokorrelaatiota, jonka havaitsemiseen
mallinnettujen pisteiden tiheys vain on riittämätön: huipuilla näyttäisi olevan negatiivisia virheitä ja
taas syvänteissä positiivisia. Tämä vahvistaa myös virheen hajontakuvaajasta (Kuva 138) tehtyä
samansuuntaista tulkintaa.

Kuva 140. Mallin virhepinta, eli ennusteen ja "todellisen" korkeuden erotus, esitettynä osin läpinäkyvänä
alkuperäisen korkeusmallin hillshade-kuvan päällä (Data: Korkeusmalli 2 m).

Miksi geostatistisia menetelmiä kannattaa sitten ylipäätään käyttää, jos saaduissa tuloksissa on
kerran näin paljon virheitä ja mallien saaminen kohdilleen on niin vaikeaa? Virheitä syntyy aina ja
kaikilla menetelmillä. Geostatististen menetelmien tapauksessa syntyvistä virheistä saadaan edes
jonkinlainen arvio. Perinteisillä interpolointimenetelmillä virheet ovat yhtälailla mukana tuloksissa,
mutta niistä ei vain saada tietoa.
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6. ArcGIS:n toimintojen automatisointi
ArcGIS:n kanssa työskennellessä tulee usein jossakin vaiheessa vastaan tilanne, jolloin samaa tietyistä
työkaluista koostuvaa toimintoketjua on tarpeen toistaa usein. Tyypillisesti tällainen tilanne tulee
vastaan silloin, kun jokin tietty sarja analyysejä tai datanprosessointitoimintoja halutaan ajaa eri
aineistoilla tai tietyn aineiston havaintoyksiköille kullekin erikseen. Jos toistokertoja on vain
muutamia, työn pystyy vielä tekemään manuaalisesti, mutta tarvittavien toistomäärien kasvaessa
toimintojen automatisointi on järkevää.
ArcGIS:ssä toimintoja voidaan automatisoida joko käyttämällä graafista ModelBuilder -käyttöliittymää
tai kirjoittamalla suoritettavia skriptejä. Automatisoinnin avulla on mahdollista myös tehdä itse uusia
työkaluja, jotka voidaan tallentaa ja käyttää suoraan ArcToolboxin kautta.

6.1. ModelBuilder
ModelBuilder on graafinen käyttöliittymä,
jossa yhdistelemällä aineistoja ja työkaluja
vuokaaviomalliksi voidaan rakentaa omia
työkaluja ja automatisoida analyyseja.
ModelBuilderin saa auki ArcMapin
ylälaidassa näkyvästä kuvakkeesta (Kuva
141) tai valitsemalla Geoprocessing →
ModelBuilder.
Kuva 141. Model Builder -painike ArcMapin työkalurivillä.

Avautuva Model-ikkuna on aluksi tyhjä
(Kuva 142). ArcMapiin verrattuna uusia
työkaluja ovat kolme oikeanpuoleisinta:


Connect-työkalu (
) yhdistää
työkaluja ja aineistoja toisiinsa.



Validate ( ) taas tarkistaa mallin
puuttuvien
tai
virheellisten
yhdistämisten varalta.



Run ( ) suorittaa mallin.

Lisäksi aineistoja ja työkaluja voidaan
järjestää automaattisesti Auto Layout
( ) -painikkeella.

Kuva 142. Avautuva Model-ikkuna.

6.1.1. Vuokaaviomallin rakentaminen
Laaditaan monisteen kohdassa 3.3.3 esitetty topografinen kosteusindeksi (TWI) ModelBuilderissa:
1. Tuodaan tarvittava korkeusmallirasteri (Dem2) ModelBuilderiin, joko Add Data -painikkeella tai
vedä-ja-pudota -menetelmällä (drag and drop) suoraan ArcMapin puolelta. Aineistoja voidaan
tuoda samalla tavoin raahaamalla myös ArcCatalogista.
2. Lisätään näkymään tarvittavat työkalut (Fill, Flow Direction, Flow Accumulation, Slope ja Raster
Calculator). Työkaluja on helpoin lisätä vedä-ja-pudota -menetelmällä suoraan ArcToolboxista.
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3. Näkymässä olevia työkaluja ja aineistoja
voi liikutella eri kohtiin valitsemalla niitä
Select Elements -työkalulla ja raahaamalla
(tai käyttämällä automaattista järjestelytyökalua). Valmiit aineistot on merkitty
sinisillä ovaaleilla ja työkalut vastaavasti
toistaiseksi läpinäkyvillä suorakaiteen
muotoisilla kohteilla. Kohteen väri
(läpinäkyvä / värillinen) kuvaa sitä, onko
kohde olemassa ja/tai onko se yhdistetty
olemassa olevaan aineistoon (Kuva 143).

Kuva 143. Model Builderiin tuodut työkalut ja data.

4. Yhdistetään
seuraavaksi
dem2korkeusmalli
Fill-työkaluun
käyttäen
Connect-työkalua. Vedetään siis nuoli
näiden kahden välille ja valitaan
avautuvasta valikosta mitä yhdistettävä
aineisto edustaa (tässä Input surface
raster) (Kuva 144). Nyt työkalu ja sen Kuva 144. Aineiston ja työkalun yhdistäminen.
seurauksena syntyvä aineisto saavat
värityksen: työkalu muuttuu oranssiksi ja
syntyvä aineisto on kuvattu vihreällä
ovaalilla.
5. Tehdään
loputkin
yhdistämiset
ja
tarvittaessa siirretään kohteita siten, että
vuokaaviomalli on selkeämpi lukea (Kuva
145).
Huomaa,
että
Raster
Calculator
-työkaluun tasoja ei voi yhdistää Connecttoiminnolla (Ks. kohta 8) Huomaa myös,
että Flow Direction tuottaa ylimääräisen
Output drop raster -tason, jota ei tarvita,
eikä sitä tarvitse yhdistää mihinkään.
6. Työkalujen arvoja päästään muuttamaan
työkalua tuplaklikkaamalla. Syntyvien
tasojen tallennuskohteeksi kannattaa
oletuksen (C:\Documents\.... tms.) sijaan
määrittää jokin oma kansio ja antaa myös
kuvaavampi tiedostonimi.
Kuva 145. Järjestelty ja osin kytketty malli.

7. Määritetään työkaluille tarvittavat parametrit monisteen kohdassa 3.3.3 kuvatun mukaisesti.
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8. Avataan
Raster
Calculator
tuplaklikkaamalla ja syötetään
tarvittavat
tasot
ja
niiden
laskutoimitukset käsin (Kuva 146).
Model Builderiin ladatut tasot
näytetään
kolmen
nuolen
muodostamalla
kolmiolla
(”kierrätysmerkki”)
Raster
Calculatorissa. Kun taso siirretään
laskutoimitusikkunaan,
sen
ympärille tulee automaattisesti %
ja ” -merkit, joita ei pidä poistaa!
Kun laskutoimitus on syötetty,
painetaan OK, jolloin ohjelma
yhdistää tarvittavat tasot Raster
Calculatoriin automaattisesti.
Kuva 146. Raster Calculator -työkalu ja syötettävä laskutoimitus.

9. Kun kaikki kytkennät on tehty ja tarvittavat parametrit määritetty, on malli valmis suoritettavaksi.
Ennen mallin suorittamista se voidaan validoida ja siten varmistua että malli pitäisi olla
kytkentöjen puolesta mahdollista suorittaa.
10. Suoritetaan malli painamalla Run-painiketta.
11. Mallin suorituksen ollessa käynnissä, tulosikkunaan tulostuu tietoa etenemisestä. Jos malli ei
jostain syystä toimi, voi tulosikkunasta (jälkikäteen) selata mahdollisia virheilmoituksia.
12. Mallin tuloksena syntyvä TWI-rasteri kannattaa tarkistaa esimerkiksi avaamalla se ArcMapin
puolella.

6.1.2. Aineistojen syöttäminen työkaluun automaattisesti (iterointi)
Iterointi-termillä tarkoitetaan jonkin asian toistamista uudelleen eri lähtöarvoilla. Tässä yhteydessä
iterointia voidaan käyttää esimerkiksi syöttämään analyysiin useita aineistoja peräjälkeen. Myös
työkalujen parametrien iterointi tai erilaisten lista-arvojen iterointi on mahdollista. Tehdään
edellisessä kohdassa luodun TWI-laskennan pohjalta työkalu joka käy läpi automaattisesti useita
korkeusmallirastereita ja laskee jokaisesta TWI:n. Laskentaa varten tarvitaan yksi kansio, jossa kaikki
halutut korkeusmallirasterit sijaitsevat, eikä ko. kansiossa saa olla mitään muita tiedostoja.
1. Lisätään malliin tarvittava iteraattori
Insert → Iterators → Rasters.
2. Iteraattori tulee malliin alkuperäisen
dem2-aineiston paikalle (joka voidaan
poistaa mallista).
3. Kytketään iteraattorista syntyvä rasteri
Fill-työkaluun lähtöaineistoksi (Input
raster).

Kuva 147. Lähtöaineiston kansion valitseminen
iteraattorissa.
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4. Avataan iteraattori tuplaklikkaamalla.
Valitaan input workspace or raster catalog
-kohtaan kansio (MB_Iterointi), jossa
iteroitavat rasterit ovat (Kuva 147).
Iteraattori on nyt kytketty onnistuneesti
malliin (Kuva 148).
5. Jos malli suoritettaisiin tällaisenaan, se
tallentaisi uuden TWI:n aina entisen TWIrasterin päälle samalla nimellä. Muutetaan
tätä siten että TWI-rasterit tallennetaan
korkeusmallien omilla nimillä.

Kuva 148. Malliin kytketty iteraattori.

6. Avataan mallin viimeinen työkalu (tässä Raster Calculator) ja kirjoitetaan syntyvän tason nimeksi
esimerkiksi %name%_TWI. Nyt ohjelma tallentaa syntyvät rasterit aina ”lähtöaineiston nimi” +
”_TWI” –tyyppisinä (esim. ”dem_a_TWI”). Rasterien tallennuskohteeksi kannattaa luoda uusi
tyhjä kansio. Huomaa: välitasot, kuten rinteen kaltevuus ja valunnan kertymätasot ylikirjoitetaan
aina uudestaan iteroinnin edetessä seuraavaan korkeusmalliin. Jos nekin haluttaisiin säilyttää,
pitää niiden nimet muuttaa samoin muotoon ”%name%_jotain”.
7. Kun malli käynnistetään, se käy läpi aina yhden korkeusmallirasterin kerrallaan ja laskee sille
TWI:n.
8. Samoin kuin edellä, tulosrasterit kannattaa tarkistaa ArcMapin puolella.

6.1.3. Mallin tallentaminen jatkoeditointia varten
Jos tehty malli halutaan tallentaa jatkotyöskentelyä varten, toimitaan seuraavasti:
1. Valitaan Model → Save as ja selataan haluttu tallennuskansio.
2. Tallennuskansioon luodaan uusi työkalulaatikko New Toolbox -painikkeesta (

).

3. Tallennetaan malli luodun työkalulaatikon sisälle.
Tallennettua mallia pääsee halutessaan muokkaamaan selaamalla se esiin ArcCatalogista,
klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla Edit.

6.1.4. Käyttöliittymän rakentaminen
Jotta mallia voisi käyttää suoraan ArcMapin puolelta kuten mitä tahansa työkalua, siihen pitää tehdä
muutamia muutoksia.
1. Määritetään ensin iteroitava kansio
(MB_iterointi) mallin parametriksi
klikkaamalla sen päällä hiiren oikeaa
näppäintä ja valitsemalla Model
Parameter (Kuva 149). Nyt ovaalin
oikeaan yläkulmaan ilmestyy P-kirjain,
joka kertoo että kyseinen aineisto on
käyttäjän määritettävissä kun mallia
käytetään ArcMapin puolella.
2. Myös
lopputiedosto
(TWI-rasteri)
kannattaa muuttaa samalla tavoin Kuva 149. Mallin dataelementin määrittäminen parametriksi.
mallin parametriksi, jotta käyttäjä voi
valita sille tallennuskansion ja -nimen.
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3. Annetaan
käyttäjälle
myös
mahdollisuus muuttaa korkeusyksiköitä
Slope-työkalun
osalta.
Klikataan
työkalun päällä hiiren oikealla, ja
valitaan Make variable → From
parameter → Z factor (Kuva 150). Kuva 150. Työkalun asetuksen muuttaminen parametriksi.
Työkalun viereen ilmestyy Z factor
-niminen ovaali, joka määritetään
mallin parametriksi samoin kuin
kohdassa 1.
4. Jotta työkalu olisi ”selkokielinen” myös muille kuin mallin laatijalle, kannattaa äsken määritetyt
kohteet (MB_iterointi-kansio, TWI_raster-tiedosto ja Z factor -ovaali) muuttaa loogisemman
nimisiksi klikkaamalla niiden päällä ja valitsemalla Rename. Esimerkiksi MB_Iterointi voitaisiin
muuttaa yleiseksi nimeksi ”iteroitava kansio” ja TWI_raster tiedosto vaikkapa yleiseksi Output
TWI raster -nimeksi.
5. Nyt malli voidaan tallentaa kuten
kohdassa 6.1.3 on kerrottu, ja sitä
voidaan käyttää ArcMapin puolelta
kuten mitä tahansa työkalua (Kuva
151).
Tosin malli pitää selata esiin sen
omasta
tallennussijainnista
ArcCatalogin kautta.

Kuva 151. Valmis käyttöliittymä avattuna ArcMapin puolella.

6. Jos luotu työkalu halutaan lisätä
suoraan ArcToolbox-näkymään, se
onnistuu klikkaamalla Toolbox-otsikkoa
hiiren oikealla ja valitsemalla Add
Toolbox (Kuva 152).
Kuva 152. Oman työkalun lisääminen ArcToolbox –valikkoon.

Huomaa! Kun työkalua käytetään ArcMapin puolelta, tulee output TWI raster -kohtaan määritettävä
nimi muodostaa edelleen tyylillä %name%_jotain ylikirjoituksen estämiseksi.
Huomaa 2! Kaikki mallin välivaiheet joita ei ole määritetty mallin parametreiksi ovat tyypiltään
tilapäisiä. Tämän voi tarkistaa klikkaamalla ModelBuilderissä aineisto-ovaalin päällä hiiren oikeaa
näppäintä ja varmistamalla että kohdassa Intermediate on rasti. Tällaiset tiedostot eivät siis
tallennu pysyviksi tasoiksi kun työkalua käytetään ArcMapin puolelta.
Huomaa 3! Raster Calculator -työkalua ei ole mahdollista määrittää mallin parametriksi. Jos
käyttäjälle halutaan tarjota mahdollisuus muuttaa laskukaavaa ArcMapin puolelta käytettäessä,
täytyy Raster Calculator korvata sarjalla muita matemaattisia operaattoreita (jotka löytyvät
kohdasta Spatial Analyst Tools → Math).
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6.2. Python-skriptit
ModelBuilderin ohella toinen keskeinen tapa automatisoida ja laajentaa ArcGIS:n toimintoja ovat
skriptit. Skripti koostuu joukosta erilaisia komentolauseita, jotka on kirjoitettu tekstitiedostoon.
ArcGIS-ympäristössä ensisijaisena skriptauskielenä käytetään Python-ohjelmointikieltä. On syytä
korostaa, että Python itsessään ei ole sidoksissa ArcGIS:iin, vaan se on erittäin yleisessä käytössä
oleva, avoimeen lähdekoodiin perustuva kieli (http://www.python.org).
Aloittelevalle käyttäjälle kynnys skriptien laatimiseen saattaa tuntua korkealta. Vaikka Python onkin
suhteellisen helposti omaksuttavissa oleva kieli, vaatii skriptien laatiminen alusta lähtien itse ainakin
jonkin verran ohjelmointikokemusta. Python-skriptien käyttöön pääsee kuitenkin käsiksi
helpommillakin tavoilla. On suositeltavaa hyödyntää muiden ArcGIS-käyttäjien laatimia ja julkistamia
skriptejä, joita löytyy verkosta runsaasti. Esimerkiksi Esrin sivuilla on oma fooruminsa Pythonkäyttäjiä varten (http://resources.arcgis.com/en/communities/python/). Pythonin käytöstä ArcGIS:ssä
on myös olemassa ainakin yksi hyvä oppikirja: Jennings (2011). Python-kielestä itsestään löytyy lisäksi
runsaasti oppikirjoja sekä muuta dokumentaatiota, johon aiheesta kiinnostuneen lukijan kannattaa
tutustua.
Omien skriptien laatimisessa pääsee ehkä kaikkein helpoimmin liikkeelle ModelBuilderin kautta,
jossa tehty (toimiva) malli voidaan muuntaa Python-skriptiksi valitsemalla Model → Export → To
Python Script…
Koska Python-skriptit ovat periaatteessa aivan tavallisia tekstitiedostoja, voidaan niitä laatia ja
muokata minkä tahansa tekstieditorin avulla, kunhan tiedosto vain muistetaan tallentaa *.pypäätteisenä. Python-skriptien kirjoittamista varten on kuitenkin olemassa erityisiä koodieditoreita,
esimerkiksi IDLE.
Keskeistä ArcGIS-ympäristöön laadittavissa Python-skripteissä on arcpy-niminen moduuli, joka
mahdollistaa ArcGIS:n geoprosessointityökalujen (eli käytännössä ArcToolboxista löytyvien
työkalujen) käytön skripteissä. Kunkin geoprosessointityökalun skriptaussyntaksin saa selville
esimerkiksi klikkaamalla hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä työkalun nimen päällä ArcToolboxissa,
ja valitsemalla avautuvasta valikosta Help. Sieltä löytyy työkalun käytön skriptaussyntaksi sekä myös
koodiesimerkkejä.
Itse asiassa osa ArcToolboxin työkaluista on Python-skriptejä, joiden lähdekoodi on käyttäjien
nähtävissä. Tällaisia työkaluja on ainakin Spatial Statistics Tools –osiossa. Skriptin tunnistaa
-kuvakkeesta, erotuksena ”tavallisten” työkalujen vasarakuvakkeesta (
). Osa työkaluista on myös
ModelBuilderilla laadittuja malleja ( -kuvake). ArcToolboxissa olevan Python-skriptin lähdekoodin
saa esille klikkaamalla hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä työkalun nimen päällä ja valitsemalla
Edit…

Esimerkki: Tarkastellaan Python-skriptiä, joka suorittaa Tabulate Area -analyysin vyöhykekohtaisesti.
Kuten vyöhykeanalyysejä käsittelevästä kohdasta 2.5 muistetaan, päällekkäiset vyöhykkeet
aiheuttavat vyöhykeanalyyseissä virheellisiä tuloksia. Ratkaisuna on suorittaa laskenta, tässä
esimerkissä siis Tabulate Area, jokaiselle vyöhykkeelle erikseen ja yhdistämällä sitten nämä erikseen
saadut tulokset samaan tulostaulukkoon.
Seuraavalla sivulla oleva skripti esittää yhden, ei siis suinkaan ainoan oikean tai välttämättä parhaan
mahdollisen tavan toteuttaa tämä.
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# TabulateOverlappingPolygons.py ---- 8 January 2015, Harri Antikainen
# A script for performing Tabulate Area with overlapping polygon zones
import os, string, traceback, arcpy
arcpy.env.overwriteOutput = True
try:
input_zones = arcpy.GetParameterAsText(0)
zone_field = arcpy.GetParameterAsText(1)
input_raster = arcpy.GetParameterAsText(2)
class_field = arcpy.GetParameterAsText(3)
output_table = arcpy.GetParameterAsText(4)
processing_cell_size = arcpy.GetParameterAsText(5)
if len(processing_cell_size) == 0:
desc_raster = arcpy.Describe(input_raster)
processing_cell_size = str(desc_raster.children[0].meanCellHeight)
fields = arcpy.ListFields(input_zones, zone_field)
delim = "'" if fields[0].type == "String" else ""
zone_values = "in_memory{}zone_values_table".format(os.sep)
arcpy.Frequency_analysis(input_zones, zone_values, zone_field)
arcpy.CheckOutExtension("Spatial")
arcpy.sa.TabulateArea(input_zones, zone_field, input_raster, class_field,
output_table, processing_cell_size)
arcpy.DeleteRows_management(output_table)
temp_output_table = "in_memory{}temp_output_table".format(os.sep)
zone_field_d = arcpy.AddFieldDelimiters(input_zones, zone_field)
for row in arcpy.SearchCursor(zone_values):
zone_value = row.getValue(zone_field)
arcpy.AddMessage("Zone: {}".format(zone_value))
select_stmt = zone_field_d + " = " + delim + str(zone_value) + delim
arcpy.MakeFeatureLayer_management(input_zones, "zone_lyr", select_stmt)
arcpy.sa.TabulateArea("zone_lyr", zone_field, input_raster, class_field,
temp_output_table, processing_cell_size)
arcpy.Append_management(temp_output_table, output_table, "NO_TEST")
except Exception as e:
script, line, func, msg = traceback.extract_tb(sys.exc_info()[2])[-1]
arcpy.AddError("{}, line {}, in {}\n{}".format(script, line, func, msg))
arcpy.AddError(e.message)

Skriptissä tapahtuu seuraavia asioita:
 rivit 1–2: Näillä riveillä on tietoa skriptistä. Risuaitamerkki (#) rivin alussa tarkoittaa, että kyse
on ns. kommenttirivistä, jota ei siis suoriteta ohjelmakoodina, vaan se on tarkoitettu
ihmiskieliseksi dokumentaatioksi.
 rivi 4: Tuodaan (import) tarvittavat moduulit, mm. arcpy.
 rivi 6: Annetaan ympäristömuuttujan avulla skriptille tulosten päällekirjoitusoikeus.
 rivi 8: Pythonin virheenkäsittely muodostuu try- ja except-lohkoista. Jos try-osion alla (rivit 9–
42) tapahtuu suorituksen aikana virhe, käsitellään tämä except-lohkossa (rivit 44–47).
 rivit 9–14: Luetaan skriptin vastaanottamat syöteparametrit niiden oikeassa järjestyksessä.
Parametrin järjestyslukua tarkoittava indeksi alkaa siis nollasta.
 rivit 16–18: Jos processing_cell_size -parametria ei saada syötteenä, käytetään syöterasterin
(input_raster) solukokoa.
 rivit 20–21: Tarkistetaan zone_field -parametrin (vyöhyke-id) tietotyyppi. Mikäli tyyppinä on
merkkijono, annetaan erotinmerkki-muuttujalle ”delim” arvo ”’” (hipsu). Muussa tapauksessa
muuttujalle tulee tyhjä arvo.
 rivit 23–24: Etsitään kaikki vyöhyke-id:n yksilölliset arvot käyttäen Frequency-toimintoa
(rivillä 24), jonka tulos tallennetaan rivillä 23 määriteltyyn väliaikaiseen taulukkoon.
 rivi 26: Tarkistetaan että Spatial Analyst –ekstensio on käytössä.
 rivit 28–29: Suoritetaan ensin Tabulate Area käyttäen kaikkia vyöhykkeitä, jotta saadaan
luotua pohja tulostaulukolle (komento on jaettu kahdelle eri riville tilanpuutteen takia).
 rivi 30: Tyhjennetään taulukko, jotta siihen voidaan jatkossa liittää vyöhykekohtaiset tulokset.
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 rivi 32: Määritetään tilapäisen tulostaulukon polku ja nimi.
 rivi 33: Lisätään vyöhyke-id –kentän nimeen tiedostoformaatin mukaiset erotinmerkit
käyttäen AddFieldDelimiters-toimintoa.
Skriptin varsinainen ”työ” tapahtuu riveillä 35–42. Kyseessä on for-silmukka, joka käy läpi kaikki
yksilölliset vyöhyke-id:t (zone_values) ja suorittaa jokaiselle vyöhykkeelle erikseen Tabulate Area
-laskennan.
 rivi 35: for-silmukka, joka iteroi läpi kaikki yksittäiset vyöhyke-id –arvot. Kaikki toiminnallisuus
riviin 42 saakka tapahtuu tämän silmukan alla.
 rivi 36: Luetaan vyöhyke-id:n arvo talteen ”zone_value”-nimiseen muuttujaan.
 rivi 37: Tulostetaan käyttäjälle tieto siitä, mikä vyöhyke on parhaillaan prosessoitavana.
 rivi 38: Muodostetaan kyselylause, jolla valitaan alueet kullakin vyöhyke-id:llä kerrallaan.
Tallennetaan kyselylause ”select_stmt”-nimiseen muuttujaan.
 rivi 39: Muodostetaan kyselylauseen avulla väliaikainen taso (”zone_lyr”) niistä alueista, jotka
kuuluvat prosessoitavana olevaan vyöhykkeeseen.
 rivit 40–41: Suoritetaan Tabulate Area käyttäen edellä muodostettua väliaikaista tasoa
(komento on jaettu kahdelle eri riville tilanpuutteen takia).
 rivi 42: Liitetään (Append) vyöyhykettä koskevat tulokset (temp_output_table) yhteiseen
tulostaulukkoon (output_table).
Skriptissä olevat tyhjät rivit ovat vain jäsentämistä varten: toiminnallisuuden kannalta niillä ei ole
merkitystä. Sen sijaan sisennyksillä on olennainen merkitys, koska niitä käytetään Pythonissa
rajaamaan ns. lohkoja, eli mm. ehtolauseiden ja silmukoiden alueita. Sisennystä kasvatetaan
esimerkiksi try-, if- tai for-komennon jälkeen, ja vastaavasti sitä pienennetään osoittamaan lohkon
päättymistä. Sisennyksen voi tehdä joko välilyönneillä tai tabulaattoreilla, mutta niitä ei saa käyttää
sekaisin.
Jotta skriptiä voisi käyttää ArcGIS:ssä muiden geoprosessointityökalujen tavoin, on sille määritettävä
käyttöliittymä. Skriptin käyttöliittymä on määritettävissä minkä tahansa itse luodun toolboxin alle.
Tässä tapauksessa oletetaan, että ArcCatalogin kautta on D:\ArcGIS\Python –nimiseen (voisi olla
mikä tahansa muukin) hakemistoon luotu toolbox nimeltä Omat työkalut.tbx (hiiren oikeanpuoleinen
näppäin → New → Toolbox).
Käyttöliittymän lisääminen tapahtuu seuraavasti:
1. Klikataan ArcCatalog-näkymän puolella hiiren
oikeanpuoleisella näppäimellä Omat työkalut
-toolboxin päällä ja valitaan Add → Script.
2. Nyt avautuu Add Script -toiminto, jonka eri
vaiheissa määritellään skriptin käyttöliittymä.
Ensimmäisessä vaiheessa (Kuva 153) annetaan
skriptille toolboxissa käytettävä nimi (Name),
joka ei saa sisältää erikoismerkkejä, sekä selite
(Label), joka voi sisältää myös erikoismerkkejä,
mm. välilyöntejä.
On syytä merkitä rasti kohtaan Store relative
path names (instead of absolute paths), koska
sillä varmistetaan skriptin toimivuus myös
silloin, jos skripti ja toolbox siirretään
myöhemmin johonkin toiseen hakemistoon.
Sen sijaan kohdasta Always run in foreground
kannattaa yleensä ottaa rasti pois, jotta
taustaprosessoinnin (Background processing)
hyödyntäminen on mahdollista. Kun skripti
suoritetaan taustaprosessointina, on ArcGIS:llä
mahdollista tehdä samanaikaisesti jotakin Kuva 153. Add Script, ensimmäinen vaihe.
muuta.
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3. Seuraavassa vaiheessa (Kuva 154) määritetään
käyttöliittymässä käytettävä skripti. Valitaan siis
Script File -kohtaan skriptikoodin sisältävä
tiedosto. Run Python script in process
kannattaa olla ruksattuna, koska tämä
nopeuttaa skriptin suorittamista.
Huomaa: Kuitenkin silloin jos skripti käyttää
lisäksi muita kuin pelkästään Pythonin omia tai
arcpy-moduulia, ei prosessin sisäinen ajo
välttämättä onnistu. Tällöin tämä optio voi olla
syytä ottaa pois käytöstä.
4. Kolmannessa vaiheessa määritellään skriptin
käyttämät parametrit. Parametrien on tässä
noudatettava ehdottomasti sitä järjestystä,
missä ne luetaan sisään skriptissä. Kullekin
parametrille on minimissään annettava nimi
sekä määriteltävä parametrin tyyppi: nimi
kirjoitetaan Display Name -sarakkeen alle,
tyyppi taas valitaan Data Type -valikosta.
Näiden lisäksi parametreille on annettavissa
lukuisa joukko muita määrityksiä.

Kuva 154. Add Script, toinen vaihe.

Määritetään siis seuraavat parametrit:


Input feature zone data (Feature Class):
vyöhykkeet sisältävä polygonimuotoinen
taso.
Kirjoitetaan teksti ”Input feature zone
data” (voisi toki olla mikä tahansa muukin
parametria kuvaava teksti) Display Name
-kohdan alle ja valitaan Data Type
-kohdassa parametrin tyypiksi ”Feature
Class” (Kuva 155, kohta 1).
Koska tässä tapauksessa syötteeksi
halutaan hyväksyä vain polygonimuotoinen
taso, on syytä määritellä parametrille
suodatin
valitsemalla
Filter-kohdasta
”Feature Class” (Kuva 155, kohta 2), ja
tällöin avautuvassa näkymässä jätetään
ruksi pelkästään kohtaan ”Polygon”.

Kuva 155. Add Script, parametrien määrittely.



Zone field (Field): vyöhyke-id:n sisältävä sarake.
Koska tämän parametrin tulee tarjota käyttäjälle valittaviksi vyöhyketason sisältämät
sarakkeet, on tämä parametri ”kytkettävä” edelliseen parametriin valitsemalla Obtained from
-kohdasta ”Input_feature_zone_data” (Kuva 156). Näin valittavissa olevat vaihtoehdot tälle
parametrille saadaan edellisestä parametrista. Lisäksi, koska Tabulate Area hyväksyy vain
kokonaisluku- tai merkkijonotyyppisen vyöhyke-id:n, voidaan tässä määrittää myös Filterehto, joka sallii vain tämän tyyppisen sarakkeen (Short, Long, Text) valinnan (Kuva 157).
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Kuva 157. Valittavissa olevien sarakkeiden
suodatus tietotyypin mukaan.
Kuva 156. Obtained from -määritys.

 Input raster (Raster Layer): rasteritaso.
 Class field (Field): rasterin sarake, jossa
on
Tabulate
Area
-laskennassa
käytettävä tieto.
Vastaavalla tavalla kuin Zone Field
-parametrin tapauksessa, myös tälle
parametrille on syytä määrittää
”riippuvuus”, nyt kuitenkin suhteessa
Input Raster:iin. Huomaa: koska Obtain
from
tarjoaa
valittavaksi
vain
vektorimuotoisia tasoja, on Input
raster:in
tyypiksi
tämän
takia
määritettävä tilapäisesti ”Feature Class”
(tai vastaava), määritettävä riippuvuus,
ja sen jälkeen vaihdettava sen tyypiksi
takaisin ”Raster Layer” (tämä on hieman
hankalaa, mutta muutakaan keinoa ei
tällä hetkellä ole).
 Output table (Table): tulostaulukko.
Toisin kuin muut parametrit, tämä
parametri ei edusta syötettä vaan
skriptin tuottamaa tulosta. Niinpä sen Kuva 158. Direction-määritys.
suunnaksi (Direction) on määritettävä
”Output” (Kuva 158).
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 Processing cell size (Analysis Cell Size):
laskennan resoluutio.
Tämän parametrin tarkoituksena on
tarjota
käyttäjälle
mahdollisuus
määrittää
laskennassa
käytetty
resoluutio
itse.
Parametrin
määrittäminen ei kuitenkaan ole
käyttäjälle pakollista, joten sen vuoksi
parametri määritetään optionaaliseksi
valitsemalla Type-kohdasta ”Optional”
(Kuva 159).
5. Kun kaikki parametrit on määritetty, on
skripti käytettävissä minkä tahansa muun
geoprosessointityökalun tavoin oman
toolboxinsa alta (Kuva 160 ja Kuva 161).
”Omat työkalut” –toolbox voidaan lisätä
myös ArcMapin ArcToolbox-näkymään
klikkaamalla
hiiren
oikeanpuoleisella
näppäimellä kyseisen näkymän päällä ja
valitsemalla Add Toolbox…
Kuva 159. Required/Optional -määritys.

Kuva 160. Omat työkalut -toolbox ja sen
sisältämä työkalu lisättynä ArcToolboxiin.

Kuva 161. Oman työkalun (Tabulate Overlapping Polygons)
käyttöliittymä.
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6.3. Sovelluskehitys
ModelBuilder ja Python-skriptit sopivat parhaiten geoprosessointitoimintojen automatisoitiin.
Varsinaista sovelluskehitystä niillä ei ole kuitenkaan juuri mahdollista tehdä. ArcGIS-ympäristössä
käyttäjällä on kuitenkin mahdollisuus toteuttaa kokonaan omia toimintoja käyttämällä hyväksi
ArcObjects-teknologiaa. ArcObjects tarkoittaa C++ -kielellä ohjelmoituja ArcGIS-ohjelmiston
komponentteja, joihin koko ArcGIS-järjestelmä perustuu. ArcObjects-komponentit ovat jokaisen
ArcGIS-käyttäjän hyödynnettävissä uusien ominaisuuksien toteuttamista varten. ArcObjectskomponentteja ei siis tarvitse hankkia erikseen, mutta niiden hyödyntäminen vaatii
ohjelmointiympäristön (esim. Microsoftin ilmainen Visual Studio Express).
Skriptien tekemiseen verrattuna ArcObjects-komponenttien käyttö vaatii huomattavasti enemmän
ohjelmointitaitoa, mutta vastaavasti ne tarjoavat käyttäjälle erinomaiset mahdollisuudet laajentaa
ArcGIS:n toiminnallisuutta.
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7. Open source -paikkatieto-ohjelmistot
ArcGIS-tuoteperhe on laajalti tunnustettu maailman käytetyimmäksi (ja kenties myös parhaaksi) GISohjelmistoksi. Se on kuitenkin maksullinen, mikä saattaa rajata sen käyttömahdollisuuksia joissakin
projekteissa ja työtehtävissä. Vaihtoehtona ovat ilmaiset, vapaan lähdekoodin paikkatietoohjelmistot, joista alla on esitelty muutama yleisin. Esittelyt on kirjoitettu vain hyvin yleisellä tasolla
ja niiden todenperäisyys saattaa muuttua ajan saatossa (erityisesti www-linkkien ajantasaisuus).
Quantum GIS, a.k.a QGIS
Ohjelmiston pääasiallinen käyttötarkoitus on monipuolisten paikkatietoanalyysien suorittaminen ja
karttaesitysten laatiminen. Saatavilla on kaksi erilaista asennusversiota: perinteinen ja laajennettu
(OsGEO4W -versio). Laajennetussa versiossa mukana tulee myös useiden muiden ohjelmistojen (mm.
Saga, GRASS) työkaluja, joita voi käyttää suoraan QGIS:stä käsin, ja siten laajentaa
analyysimahdollisuuksia merkittävästi. QGIS:ssä on hyvät yhdistämismahdollisuudet erilaisiin
spatiaalisiin tietokantoihin (mm. PostGIS ja SpatialLite). Ohjelmasta on saatavilla 64 - ja 32-bittiset
versiot, mikä tekee QGIS:stä edelläkävijän GIS-ohjelmistoissa. Käyttöliittymä on kenelle tahansa
kohtalaisen helposti haltuunotettava ja hyvin pitkälti samankaltainen ArcMapin kanssa. Kaiken
kaikkiaan QGIS soveltuu ”jokapaikanhöyläksi”, jossa myös pidemmälle viedyt analyysit ovat
mahdollisia (OsGEO4W-asennus).
http://www.qgis.org
SAGA – System for Automated Geoscientific Analyses
SAGA on nimensä mukaisesti kehitetty erityisesti (luonnonmaantieteen) tieteellistä tutkimusta
silmälläpitäen. Ohjelmiston painopistealueita ovat erilaiset hydrologiset ja geomorfologiset analyysit,
rasterianalyysit, geostatistiikka ja kaukokartoitusaineistojen käsittely. Käyttöliittymä vaatii alkuun
hivenen opettelua, eikä sen käyttölogiikka mene aivan yksiin ArcGIS:n kanssa. Käyttöliittymä on myös
ulkoisesti karumman oloinen, mikä johtunee siitä että ohjelma on kehitetty nimenomaan tieteelliseen
asiantuntijakäyttöön.
http://www.saga-gis.org/en/index.html
GRASS GIS
GRASS on yksi vanhimpia yhä toiminnassa olevia open source -paikkatieto-ohjelmistoja. Sen
pääasiallinen käyttötarkoitus on SAGA:n tavoin tieteellinen tutkimus, pitkälle vietyjen analyysien ja
omien koodien suorittaminen. GRASS omaa hyvän laajennettavuuden ja laajan käyttäjäkunnan, mutta
käyttöliittymä (ja yleinen toimintalogiikka) on paljon hankalampi kuin muissa ohjelmissa. Ohjelmisto
vaatii huomattavasti enemmän perehtymistä ennen käyttöönottoa, eikä sitä voi suositella vastaalkajille.
http://grass.osgeo.org
R
R on tilastolliseen analysointiin kehitetty ja erittäin laajan käyttäjäkunnan omaava ohjelmisto. Suuren
käyttäjäkunnan ansiosta ohjelman menetelmät, lisäpaketit ja kohdatut ongelmat on dokumentoitu
hyvin. Lukemattomien tilastollisten analyysien lisäksi R:ssä on mahdollista suorittaa myös erilaisia
vektori- ja rasterianalyyseja. Lisäpaketteja on saatavilla erityisesti geostatistiseen ja spatiaaliseen
mallintamiseen liittyen. R:n suurin vahvuus on paikkatietoanalyysien ja tilastollisen mallintamisen
lähes saumaton yhdistäminen, heikkoutena taas graafisen karttaliittymän puute. Ohjelman käyttö
pohjautuu suurelta osin skriptien kirjoittamiseen, joten R:n käytön perusteet pitää hallita.
http://www.r-project.org
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Oulun terveysasemat (© Oulun kaupunki 2013)
http://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/terveysasemat

SOTKAnet (© Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005–
2013) sisältäen väestön terveydentilaan ja hyvinvointiin liittyviä indikaattoreita lukuisista eri
aineistolähteistä. Tässä monisteessa on käytettyjen, SOTKAnetistä ladattujen tietojen alkuperäinen
lähde on Kansaneläkelaitos (© Kela 2012) http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu

Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) ylläpitämästä PaITuli-paikkatietopalvelusta
käyttäjätunnuksilla ladattavissa olevat aineistot http://www.csc.fi/paituli

Haka-
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