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SLEUTHsimulaatiomallin 
soveltaminen 
maankäytön muutosten 
ja skenaarioiden 
hallinnassa

Sanna Iltanen

Artikkelissa käsitellään kaupunkikehityksen dynamiikkaa 
kompleksisuusteoriaan ja itseorganisoitumiseen nojautuvan 
simulaatiomallin avulla. Tutkimuksen kohteena on 
simulaatiomalli Sleuth, jonka toimintaperiaatteita, aineistojen 
uusia sovelluksia ja simulaatioiden tuloksia kahdessa 
tapaustutkimuksessa Helsingin ja Turun kaupunkiseuduilla 
artikkelissa valotetaan.

Kaupunkien kompleksinen kehitys
Varhaisten kaupunkien syntymekanismit perustuivat kasautuviin paikallisiin 

vuorovaikutuksiin ja yksilöiden toimintaan – samankaltaista dynamiikkaa kaupun-

kikehitys noudattelee myös nykypäivänä. Kaupunkien rakenne on äärimmäisen 

kytkeytynyt sekä lokaalisti että globaalisti, niiden fyysinen rakenne on muuttunut 

hajautuneemmaksi perustuen liikkuvuuteen – ihmisten, tavaroiden ja informaa-

tion virtoihin. Uudessa rakenteessa keskeisyydellä ei ole enää välttämättä yhteyttä 

perinteisiin kaupunkikeskustoihin. Maaseudun elintapojen urbanisoitumisen ja 

liikkuvuuden mahdollisuuksien kasvaessa kaupunkien ja maaseudun välinen raja 

on hämärtynyt (Sieverts 1997, Oswald & Baccini 2003), mikä tekee kaupunkiseutujen kasvun hal-
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linnasta yhä haasteellisempaa. Kolmannen modernisaation kaupungeissa korostuu 

kaupunkien välinen keskinäinen kilpailu (Ascher 2004). Paikallisella vuorovaikutuksella 

on oleellinen merkitys kilpailukyvyn kannalta, ja tässä toimintaympäristössä 

erilaiset toimijat hakevat jatkuvasti uusia sijainteja ja muokkaavat toimintansa 

moodeja tavoitellen suhteellista etua. Yksilöiden, kotitalouksien, yritysten ja muiden 

toimijoiden käyttäytymisen ja valintojen kumuloitumisen tuottama kokonaisuus 

voidaan tulkita kompleksiseksi systeemiksi. Uusien kaupunkikäsityksien ja dyna-

miikan ymmärtämisen myötä kaupunkien ajatellaankin staattisen tasapainotilan 

sijasta olevan jatkuvassa dynaamisessa epätasapainotilassa, jossa systeemi lak-

kaamatta generoi uusia rakenteita (Batty 2005). Kompleksisiksi käsitetään systeemit, 

joissa lähtökohdiltaan ja paikallisilta ominaisuuksiltaan suhteellisen yksinkertai-

nen systeemi tuottaa monimutkaisia ennalta arvaamattomia ilmiöitä laajemmin 

tarkasteltuna (Holland 1998). Kompleksisia systeemejä tutkitaan ja sovelletaan useilla 

eri tieteenaloilla. Systeemien dynamiikassa esiintyviä yleisiä piirteitä käsitellään 

kompleksisuusteorian piirissä. Kompleksisuusteorian tarkastelutapa on lähtökoh-

diltaan systeeminen eli tarkastellaan järjestelmän osien välistä vuorovaikutusta ja 

sen kautta muodostuvaa kokonaisuutta. Kaupunkikehityksen kannalta olennaista 

kompleksisissa systeemeissä on mahdollisuus tarkastella alemman tason paikal-

listen toimijoiden vuorovaikutuksen tuottamaa kokonaisuutta ylemmällä tasolla, 

määrittelemättä ensin kokonaisuutta ylhäältä päin. 

Artikkelin tarkoituksena on esitellä kaupunkia kompleksina systeeminä tarkas-

televa kaupungin kasvua simuloiva dynaaminen simulaatiomalli Sleuth, sekä siihen 

liittyviä uusia sovelluksia, joissa hyödynnetään muun muassa kaupunkirakenteen 

morfologista analyysiä. Tapaustutkimukset, joissa mallia sovellettiin, toteutettiin 

Helsingin ja Turun kaupunkiseuduille.

Kaupunkien soveltuvuus tarkasteltavaksi kompleksisina systeemeinä on todettu 

monessa yhteydessä (mm. Batty 2005, Portugali 1997). Kaupungeilla ja niiden kehityksellä 

voidaan nähdä monia kompleksisten systeemien ominaisuuksia. Kehitys on luon-

teeltaan generatiivista. Kaupungit koostuvat monista peruselementeistä, jotka 

ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, ja kun kaupungit kehittyvät, syntyy 

jatkuvasti uusia rakenteita ja kytköksiä näiden systeemin osien välille. Rakenteen 

kasvu kaupungeissa perustuu aina paikalliseen toimintaan, viime kädessä myös 

kaupunkiseudun mittakaavassa tehdyt päätökset toimeenpannaan paikallisesti (Batty 

2005). Kun systeemin kehittyessä alemman tason paikallisista vuorovaikutuksista 

syntyy ennalta arvaamattomia ilmiöitä ylemmällä tasolla, puhutaan emergenssistä, 

joka on tyypillinen kompleksisen systeemin piirre. Kompleksinen systeemi on myös 

jakamaton: sen käyttäytymistä ei voida ennustaa tarkkailemalla sen vuorovaiku-

tuksia erillisinä systeemin osina, vaan on tarkasteltava aina kokonaisuutta.
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Kaupunkikehityksen mallit
Pelkistäen voidaan sanoa, että mallit1 ovat yksinkertaistettuja todellisuuden repre-

sentaatioita. Varhaiset kaupunkimallit, kuten esimerkiksi von Thünenin ”Model of 

agricultural land use” tai Weberin ”Theory of industrial location”, olivat luonteeltaan 

staattisia malleja. Kaupunkikäsityksien muuttumisen myötä myös kaupunki-

kehityksen mallien teoria on muuttunut, kun dynamiikasta on tullut keskeinen 

tarkastelun kohde. Uudet mallintamisen tekniikat ovat sidoksissa muilla tieteen 

aloilla tapahtuneisiin muutoksiin ja ovat saaneet vaikutteita matematiikan ja luon-

nontieteiden parissa kehittyneiden epälineaaristen systeemien teoriasta. Teorian 

mukaan kaupunki tulkittiin dissipatiivisena struktuurina, jossa avoimen systeemin 

energian ja materian virta pitävät sitä epätasapainotilassa (Prigogine & Stenger 1984). Tämän 

näkökulman mukaan kaupunkia voidaan tarkastella avoimena ja itseorganisoituvana 

systeeminä, kun se on jatkuvassa aineen ja energian vaihdossa ympäristönsä kanssa. 

Itseorganisoituva systeemi järjestää sisäisen rakenteensa itsenäisesti alkuperäistä 

monimutkaisemmalle tasolle riippumatta ulkoisista muuttujista.

Tarkastelun kohteena oleva Sleuth-mallin kasvudynamiikka perustuu solu-

automaatioon, joka on itseorganisoituvaa käytöstä tuottava diskreetti systeemi. 

Soluautomaatio on vahvojen tilallisten ominaisuuksiensa ja lähtökohtaisen yksin-

kertaisuutensa vuoksi tullut merkittäväksi kaupunkikehityksen mallinnustyökaluksi. 

Soluautomaatti on dynaaminen systeemi, jossa aika ja tila kuvataan diskreetteinä 

olioina. Standardi soluautomaatti koostuu diskreettien muuttujien eli solujen 

muodostamasta yksi- tai useampiulotteisesta taulukosta, jossa muuttuja voi saada 

äärellisen määrän arvoja. Kaksiulotteinen soluautomaatti koostuu solujen muo-

dostamasta hilasta, jossa solut voivat esiintyä eri tiloissa. Solut muuttavat tilaansa 

diskreetteinä ajan hetkinä determinististen muunnossääntöjen mukaan, jolloin 

solun uusi tila määräytyy sen edellisen sukupolven naapuruston tilojen perusteella. 

Muunnossäännöt ovat paikallisia, kuitenkin niin, että kaikkien solujen tila muuttuu 

synkronisesti saman sääntöjoukon mukaisesti. Myös kaupungin tilallisten yksiköi-

den monet ominaisuudet määräytyvät paikallisesti niiden välittömän naapuruston 

perusteella kuten soluautomaateissa. Nämä ominaisuudet tekevät soluautomaatti-

pohjaisen mallinnuksen käyttökelpoiseksi tavaksi simuloida kaupunkikehityksen 

paikallista dynamiikkaa. Tietotekniikkaan ja laskennallisiin menetelmiin läheisesti 

liittyvien kehitysvaiheidensa vuoksi soluautomaatio soveltuu hyvin laskennallisten 

simulaatiomallien välineeksi.

	 1	  Malli on hyvin yleinen käsite ja sille löytyy useita eri määritelmiä. Tässä yhteydessä sillä viitataan kuitenkin käsitteeseen, 
joka on laajasti käytössä mm. luonnontieteiden piirissä, jossa mallilla voi olla useita representatiivisia funktioita ja jonka 
mukaan mallilla voidaan kuvata vain valittua osaa maailmasta. Tämä määritelmä löytyy mm. The Stanford Encyclopedia 
of Philosophy’sta (Frigg et al 2009). Toinen vastaava määritelmä löytyy esimerkiksi Joutsiniemen (2010) väitöskirjasta 
(s.99).
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Ihmisen muokkaama maisema sekä kaupunkirakenteen formaalit ominaisuudet 

ja tilalliset suhteet, joita urbaani morfologia tarkastelee, vaikuttavat kaupunkien 

kasvuun. Kaupungit koostuvat lukuisista toisiinsa kytkeytyneistä verkostoista 

(Oswald & Baccini 2003), joiden morfologiset ja sisäiset rakenteelliset ominaisuudet luovat 

kaupunkirakenteeseen potentiaaleja. Hyödyntämällä analyysejä näistä potentiaa-

leista voidaan mallinnustyökalujen avulla arvioida morfologisien ominaisuuksien 

vaikutuksia kasvudynamiikkaan. Tarkastelun kohteena olevissa Sleuth-mallilla 

tehdyissä simulaatioissa hyödynnettiin liikenneverkon saavutettavuutta kuvaavaa 

analyysiä yhtenä kasvua generoivana elementtinä. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin 

arvioimaan Sleuth-malliin sisältyvän kasvun säätelymekanismin merkitystä simu-

laatioiden generoimissa ennusteissa.

Mallinnusmenetelmä ja metodologia
Tutkimuksessa sovellettu Sleuth-malli on soluautomaatioon perustuva tilallisesti 

eksplisiittinen kasvumalli, joka voidaan kalibroida vastaamaan vallinneita kasvut-

rendejä historiallisen poikkileikkaustiedon perusteella. Sleuth kuuluu niin sanot-

tuihin uuden sukupolven kaupunkikehitystä simuloiviin kompleksisuusteoriaan 

nojaaviin malleihin erotuksena aikaisemmista aggregaatti- ja yhtälöpohjaisista 

malleista, kuten esimerkiksi Lowryn malli (Lowry 1964) ja siitä johdetut maankäyttö- ja 

liikennemallit, joissa mallin sisäinen dynamiikka perustuu oletukseen kaupungin 

tasapainotilasta. Tasapainotilaan johtavien reunaehtojen sijasta uuden sukupol-

ven mallien pyrkimyksenä on paljastaa itseorganisoituvalle kaupunkikehitykselle 

tyypillisen, naapurustossa tapahtuvan, vuorovaikutuksen seurauksena syntyvän 

emergenssin taustalla piileviä mekanismeja ja reunaehtoja.

Soluautomaatio puolestaan on itsenäinen matemaattinen teoria, jonka histo-

rialliset juuret johtavat tietotekniikan ja keinotekoisen elämän kehittelyn alku-

aikoihin. Sekä John von Neumanin (1966) yhteistyössä Stanislav Ulamin kanssa 

kehittelemän teorian itsensä kopioivasta automaatista että Alan Turingin (1936) 

kehittelemät yksinkertaiset teoreettiset tietokoneet ovat hyvin lähellä sitä ideaa, 

joka nykyisin ymmärretään soluautomaationa. Ratkaisevana askeleena soluauto-

maation tulemista osaksi kaupunkikehityksen ja maantieteellistä mallintamista 

pidetään Toblerin (1979) esittämää teoriaa maantieteelliseen matriisin perustuvista 

malleista. Tosin jo aikaisemmin oli kehitelty useita erityyppisiä rasteripohjaisia 

malleja, joissa dynamiikka ei kuitenkaan perustunut samanlaiseen paikallisuu-

teen kuin soluautomaattimalleissa. Vasta sekä tietokoneiden laskentatehojen että 

grafiikan kehittyessä ja yleistyessä soluautomaatio levisi mallinnusmenetelmänä 

laajempaan käyttöön.

Sleuth sijoittuu tässä jatkumossa niin sanottujen pakotettujen soluautomaattien 

joukkoon, jossa standardien soluautomaattien paikallisten muunnossääntöjen 
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lisäksi on aggregaattitason mekanismeja, jotka säätelevät kokonaisuuden kehitystä. 

Sleuth-mallin idea pohjautuu ajatukseen diffuusioon perustuvasta urbaanista kas-

vusta – kuitenkin niin, että ei tarkastella ainoastaan yksittäisiä soluja vaan myös 

monimutkaisempia urbaaneja kokonaisuuksia. Mallin tuottamien simulaatioiden 

avulla voidaan tarkastella kaupungin tilallisten rakenteiden leviämistä.

Sleuth-mallin toimintaperiaate
Muunnettuun soluautomaatioon perustuvan Sleuth-mallin suorittamisen perusyk-

sikkö on kasvusykli. Mallissa kasvua kontrolloi joukko operaatioita, joihin kuuluvat 

muun muassa mahdollisesti rakentuvan (tai urbanisoituvan) solun satunnainen 

valinta, naapurisolujen tilojen tarkistaminen ja päätös rakentuuko solu vai ei. 

Kasvudynamiikka Sleuth-mallissa perustuu maaston topografian, olemassa olevan 

kaupunkirakenteen, liikennejärjestelmän ja rakentamisen säätelyn muodostaman 

kokonaisuuden vuorovaikutuksiin. Näiden tekijöiden vaikutuksesta syntyvä kasvu 

mallissa toteutuu rakenteen leviämisen ja hajaantumisen eri muotoja kuvaavien 

kasvutapojen mukaisesti. Sleuth-mallin neljä kasvutapaa ovat:

Spontaani kasvu (spontaneous growth) • 

k u va  1 	 Sleuth-mallin	kasvusäännöt.
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Uudet kasvavat keskukset (new spreading centers)• 

Reunakasvu (edge growth)• 

Tien vetovoiman aiheuttama kasvu (road-influenced growth)• 

Kasvutavat ovat riippuvaisia todennäköisyyskertoimista, jotka voidaan painottaa 

paikallisten ominaisuuksien mukaan. Systeemin käyttäytymistä kontrolloivat ja 

kasvusääntöjä säätelevät viisi kasvukerrointa: dispersion (hajaantuminen), breed 

(lisääntyminen), spread (leviäminen), slope (rinnekaltevuuden vaikutus) ja road 

gravity (tien vetovoima)2. Simulaatio alustetaan sarjalla alkuolosuhteita kuvaavia 

muuttujia. Sarja koostuu viidestä kasvumuuttujan arvosta, syötetiedostoista sekä 

kokonaislukumuuttujasta, joka alustaa satunnaislukugeneraattorin. Mallissa on 

lisäksi itsesäätelyparametri, joka säätelee kasvun määrää, kun se ylittää tai alittaa 

kriittisen arvon. (Clarke & Hoppen 1997, Clarke & al. 1997, Candau 2002).

Alkuolosuhteita määrittelevät alueen maantiedettä kuvaavat syötetiedostot: 

slope (maanpinnan kaltevuus), excluded (rakentumisen todennäköisyys), urban area 

(rakennettu alue), transportation (liikenne) ja hillshade (varjostettu korkeusmalli). 

Neljä ensimmäistä syötetiedostoista vaikuttavat mallin kalibrointiin ja simulaa-

tioiden tuloksiin, viides – hillshade – ei vaikuta mallin käyttäytymiseen, mutta 

toimii tarvittaessa havainnollistavana tasona. Syöteaineistot voidaan muodostaa 

paikkatietojärjestelmän soveltuvista aineistoista. Mallia varten syötetiedostot on 

muunnettava harmaasävyisiksi gif-muotoisiksi3 rasterikuvatiedostoiksi. Näistä syö-

tetiedostoista käytetään myös nimitystä taso (layer), esimerkiksi excluded-taso.

Tässä artikkelissa ei ole mahdollista kuvailla Sleuth-mallin toimintaperiaat-

teita yksityiskohtaisesti. Lisätietoja Sleuth-mallin toimintaperiaatteesta saa Project 

Gigalopolis -verkkosivustolta (Clarke & al. 2000) sekä Urban Generator -hankkeen tutki-

musraportista (Iltanen 2008).

Syötetiedostojen soveltaminen
Tutkimuksen tavoitteena oli testata suomalaisista paikkatietoaineistoista muodostet-

tujen syötetiedostojen soveltuvuutta Sleuth-mallin syötteiksi sekä tutkia eri tyyppisten 

syöteaineistojen vaikutusta simuloinnin tuloksiin. Tärkeimmät tutkimusoperaatiot 

koskivat rakentumisen todennäköisyyttä ja liikennettä kuvaavien syötetiedostojen 

soveltamista. Rakentumisen todennäköisyyttä kuvaavan excluded-syöteaineiston 

avulla pyrittiin tarkastelemaan mallin soveltuvuutta maankäytön skenaarioiden 

arviointiin vertailemalla alueellisten suunnitelmien ohjaaman kasvun sekä sääte-

	 2	  Kutakin mallin kasvusääntöä säätelee vähintään kaksi kasvukerrointa, joiden kytkennät on esitetty seuraavassa siten, 
että jokaisen kasvusäännön perässä ovat suluissa sitä säätelevät parametrit: spontaneous growth (dispersion, slope), new 
spreading center growth (breed, slope), edge growth (spread, slope) sekä road influenced growth (dispersion, breed, road 
gravity). Tarkemmat kuvaukset löytyvät Sleuth-dokumentaatiosta. 

	 3	 gif = Graphic Interchange Format -kuvatiedostoformaatti.
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lemättömän kasvun tuloksia. Lisäksi tutkittiin excluded-tason avulla määriteltävän 

rakentumisen kokonaispotentiaalin vaikutusta rakenteen laajenemiseen simulaa-

tioissa. Liikennejärjestelmää kuvaavan transportation-syöteaineiston merkitystä 

simulaatioihin arvioitiin vertailemalla eri tavoin muodostettuja liikenneverkon 

kuvauksia. Yksinkertaistettua tieverkon esitystapaa vertailtiin abstraktimpaan 

tieverkon morfologiaan perustuvan saavutettavuusominaisuuden esitystapaan 

sekä joukkoliikennejärjestelmän kuvaukseen. Maanpinnan kaltevuutta ja rakenne-

tun alueen historiallista kehittymistä kuvaavat syöteaineistot toistuivat samoina 

kaikissa simulaatioissa.

Tutkimuksessa käytetyt syötetiedostojen aineistot on muodostettu SYKE:n 

ruutudata-tietokantojen, digiroad-aineiston, maastotietokannan ja karttakeskuk-

sen aineistojen pohjalta. Lisäksi hyödynnettiin Uudenmaan ja Varsinais-Suomen 

liittojen paikkatietoaineistoja. Historialliset poikkileikkaukset olivat pyöristetyiltä 

vuosilta 1970, (1980), 1990, (2000) ja 20104. Jokaista poikkileikkausta vastaamaan 

on valittu aina ajankohtaa lähinnä olevat saatavilla olevat aineistot. Seuraavissa 

kappaleissa kuvataan tarkemmin syötetiedostojen muodostamista.

Slope – maanpinnan kaltevuus
Topografia on oleellinen urbaania kehitystä säätelevä tekijä. Jyrkemmät rinteet ovat 

epäsuotuisia rakentamiselle ja mallissa tätä kuvataan slope-syöteaineiston avulla. 

Maanpinnan kaltevuus huomioidaan mallin kasvusäännöissä ja kun maanpinta 

kaltevuus solussa ylittää critical_slope –arvon, solu ei rakennu. Tutkimuksessa 

käytetty topografiaa kuvaava aineisto muodostettiin maastotietokannan korkeus-

käyräaineistosta (käyräväli 10 m) interpoloimalla se yhtenäiseksi pinnaksi. Critical 

slope -arvo ylittyi kuitenkin vain muutamissa yksittäisissä soluissa. Kaikissa simu-

laatioissa käytettiin samaa maanpinnan kaltevuutta kuvaavaa syöteaineistoa. 

Urban area – rakennettu alue
Kuten standardissa soluautomaatissa, myös Sleuth-mallissa ympäristö kuvataan 

solujen muodostamana säännöllisenä ruudukkona. Urban area -taso kuvaa mallissa 

rakennetuksi määriteltyä aluetta binäärisesti siten, että kukin solu voi olla joko 

rakennettu tai rakentamaton. Rakennetun alueen kuvauksena syöteaineistossa 

käytettiin Suomen ympäristökeskuksen YKR-aineiston rakennustietokantaa ja 

vuoden 1970 tilanne rekonstruoitiin vanhojen peruskartta-aineistojen pohjalta. 

Sleuth-malli ei edellytä mitään tiettyä rakennetun alueen määritelmän käyttöä. 

Haja-asutuksen kehittymisen saamiseksi esiin simulaatioissa riittävän kattavasti 

	 4	  Vain urban area -syöteaineiston osalta käytettiin historiallisia poikkileikkauksia kaikista viidestä ajankohdasta, muiden 
syöteaineistojen osalta käytettiin poikkileikkausvuosia 1970, 1990 ja 2010. Vuoden 2010 aineistoina käytettiin viimeisim-
piä saatavilla olevat aineistoja. Peruskarttojen pohjalta rekonstruoidut aineistot on muodostettu kutakin poikkileikkaus-
vuotta lähinnä saatavilla olevasta karttalehdestä.
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valittiin urbaanin alueen tehokkuutta kuvaamaan suhteellisen matala tehokkuus. 

Tilastoaineiston 250 m × 250 m ruuduista koostuvassa tietokannassa rakennetun 

alueen määritelmäksi valittiin ruutu, jossa rakennusten lukumäärä on ≥ 4 tai kerrosala 

≥ 1000 m2. Rakennettua aluetta kuvaava syöteaineisto toimii mallin kalibroinnin 

pohjana. Aloitusvuoden urban area -syötetiedostoa käytetään alustamaan malli, 

ja prosessi etenee soluautomaatin generoidessa kasvua alustuksen pohjalta. Alku-

peräisissä Californian Santa Barbaran alueella toteutetuissa Sleuth-simulaatioissa 

rakennettu alue johdettiin luokitellusta ilmakuva-aineistoista. Myös useissa muissa 

Sleuth-mallilla toteutetuissa tutkimushankkeissa on käytetty vastaavaa muun 

muassa Landsat-satelliiteilla kerättyä kaukokartoitusaineistoa (mm. Silva & Clarke 2002, 

Jantz et al. 2003). Suomalainen tilastoaineisto tarjoaa täten erityyppisen, täsmälliseen 

indikaattoriin perustuvan, tavan määritellä rakennetut alueet. 

Transportation – Liikenneverkko
Liikenneverkolla on merkittävä vaikutus kaupunkien kasvudynamiikkaan. Yhdessä 

elämäntapamuutosten ja motorisaation kanssa verkoston potentiaalit toimivat 

kehityksen moottoreina. Kun rakenne laajenee, myös liikenneverkko kehittyy ja 

mallissa historialliset poikkileikkaukset kuvaavat tätä dynamiikkaa. Kun kasvusyklit 

etenevät, uudet poikkileikkausaineistot otetaan käyttöön ja simulaatio alustetaan 

uudelleen. Liikenneverkkoa kuvaava aineisto voidaan esittää joko binäärisenä kuva-

uksena tai suhteellisena kuvauksena, jossa liikenneverkon eri osien vetovoiman 

painoa voidaan asteittain vaihdella. Aiemmissa Sleuth-mallilla, muun muassa 

Yhdysvalloissa ja Portugalissa, tehdyillä simulaatioissa liikenneverkon kuvauksena 

on käytetty pääasiassa vain tieverkkoa. Tieverkko on näissä kansainvälisissä tut-

kimuksissa esitetty joko binäärisenä aineistona tai tieluokkia karkeasti kuvaavilla 

kertoimilla painotettuna (mm. Candau 2002, Silva & Clarke 2002, Jantz et al. 2003). Tässä tutkimuksessa 

pyrittiin tutkimaan monipuolisemmin erilaisia tapoja kuvata liikenneverkkoa, ja 

tavoitteena oli selvittää, miten erilaiset liikenneverkon kuvaustavat vaikuttavat 

simulaatioiden tuloksiin. Tätä varten malli kalibroitiin ja simulaatiot ajettiin neljällä 

erilaisella liikenneverkkoa kuvaavalla syöteaineistolla:

1. viivamuotoinen tieverkko (binäärinen)

2. saavutettavuuspinta (painotettu)

3. raideverkko ja asemat (binäärinen)

4. tieverkon ja raideverkon yhdistelmä (binäärinen)

Digiroad-aineistosta tuotettu viivamuotoinen tieverkkoa kuvaava syötetiedosto sisälsi 

vain päätiet: digiroad-aineiston luokituksessa väylätyypin 1 tiet. Tämä liikenteen 

kuvaustapa vastaa Sleuth-mallin alkuperäistä liikenneverkon kuvaustapaa.
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Liikennejärjestelmän kuvauksessa hyödynnettiin myös morfologista analyy-

sia, jonka ajateltiin tuottavan kasvun kannalta yksinkertaista binääristä esitystä 

merkityksellisemmän aineiston. Tieverkon sisäiseen rakenteeseen perustuvaa 

saavutettavuuspotentiaalia kuvaava pinta tuotettiin verkon topologisiin omi-

naisuuksiin perustuvalla geneerisellä saavutettavuusanalyysillä (Joutsiniemi 2003, 2010). 

Saavutettavuutta kuvaava arvo muodostettiin laskemalla kattavasta tieverkkoai-

neistosta jokaiselle tiesegmentille keskisyvyys 60 askeleen säteellä, mikä vastaa 

noin 15 minuutin aikaetäisyyttä. Analyysin jälkeen aineisto muunnettiin pinnaksi 

interpoloimalla. Suurimman painon suhteellisessa esitystavassa saivat verkon 

parhaimmin saavutettavat kohdat.

Joukkoliikenteen merkityksen havainnollistamiseksi muodostettiin myös aineisto 

raideverkosta. Raideverkko esitettiin binäärisenä viiva-aineistona ja Helsingin 

seudulle tehdyissä simulaatioissa lisäksi asemat ympyröinä (r= 600m). Yhdistetty 

raide- ja tieverkko muodostettiin samaan tapaan yhdistämällä aineistot samaan 

syötetiedostoon.

Excluded – Rakentumisen todennäköisyys5

Sleuth-mallissa excluded-syöteaineisto kuvaa alueiden herkkyyttä urbanisoitumiselle 

todennäköisyyspintana. Syötetiedostoissa jokaisen solun herkkyys rakentumiselle 

esitetään todennäköisyytenä 0–100 %. Arvolla 0 % solu ei rakennu, tätä suuremmilla 

arvoilla solun todennäköisyys rakentua kasvaa asteittain, kunnes arvolla 100 % 

solu rakentuu vapaasti. Excluded-syöteaineistoa voidaan hyödyntää arvioitaessa 

maankäytön tulevaisuuden skenaarioita, kuten esimerkiksi kaupunkirakenteen 

uusia kasvusuuntia.

Tässä tutkimuksessa simulaatiot tehtiin kolmella eri rakentumisen toden-

näköisyyttä kuvaavalla syöteaineistolla. Ensimmäisenä tutkittiin tapausta, jossa 

rakentamisen ohjausta ei ole – ainoastaan vesistöt oli suljettu rakentamiselta – 

jolloin rakentamisen ohjaus näkyy simulaation tuloksissa ainoastaan siten kuin 

se historiallisen kehityksen kautta siirtyy kalibrointivaiheessa paikallisten kasvu-

sääntöjen painokertoimiin. Toisessa tapauksessa rakentamisen todennäköisyyttä 

kuvaamaan käytettiin seutu- ja maakuntakaavoja tai vastaavia aikaisempia suun-

nitelmia. Syötetiedostossa alueet, jotka oli määritelty aktiivisen rakentamisen ja 

kehittämisen kohteiksi, saivat suurimmat todennäköisyydet tulla rakennetuksi. 

Maa- ja metsätalousalueet sekä kaavoittamattomat alueet saivat keskimääräisen 

todennäköisyyden sekä virkistys- ja suojelualueet pienen todennäköisyyden tulla 

	 5	  Excluded (poissuljettu)-tason suomenkielinen nimitys ”rakentumisen todennäköisyys” pyrkii kuvaamaan syöteaineiston 
todellista sisältöä, koska pelkän binäärisen esityksen (kasvun salliminen/poissulkeminen) sijasta tasolla on mahdollista 
kuvata solujen kasvulle asetettua rajoitusta jatkuvan muuttujan avulla.
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rakennetuksi. Seututasoisista suunnitelmista johdettiin alueiden käyttötarkoituksia 

vastaavat todennäköisyysarvot seuraavasti:

  100 % keskustatoiminnot, taajamat

  80 % asuminen, teollisuus

  60 % määrittelemättömät alueet, erikoisalueet

  40 % viher- ja virkistysalueet

  20 % suojelualueet

  0 % vesistöt6

Excluded-tason aineistojen muodostamiseen käytettiin seuraavia suunnitelmia:

Helsingin kaupunkiseutu:

  1970: Helsingin seutukaavaliiton runkokaava 1968

  1990: Helsingin seudun seutusuunnitelma 1988

  2010: Uudenmaan maakuntakaava 2006

Turun kaupunkiseutu:

  1970: Lounais-Suomen seutukaava 2010 runkokaava

  1990: Varsinais-Suomen seutukaavayhdistelmä 1994

  2010: Turun kaupunkiseudun maakuntakaava 2004

Kuitenkaan yllämainituissa tapauksissa tutkimusalueen rakentumisen kokonais-

potentiaali ei ole yhtä suuri molemmissa tapauksissa. Tämän vuoksi tehtiin vielä 

simulaatiosarja, jossa rakentumisen kokonaispotentiaali normalisoitiin tasolle, 

jossa se oli 50 % teoreettisesta maksimista. Teoreettinen maksimi määriteltiin 

tilanteeksi, jossa kaikki simuloitavan alueen solut saavat 100 % todennäköisyyden 

urbanisoitua. Testaamalla malli myös normalisoiduilla excluded-syöteaineistolla 

voitiin arvioida mallin herkkyyttä rakentumisen kokonaispotentiaalille. Tarkoi-

tuksena oli selvittää, kuinka paljon uusien rakentuvien alueiden määrä riippuu 

rakentumisen kokonaispotentiaalista.

Pääosassa aiempia kansainvälisiä Sleuth-tutkimuksia rakentumisen todennä-

köisyyttä kuvaavaa tasoa hyödynnettiin rajoittamalla kasvua luonnonpuistoissa ja 

suojelualueilla sekä vesistöalueilla (mm. Silva & Clarke 2002, Jantz et al. 2003). Tämän tutkimuksen 

pyrkimyksenä on arvioida hienojakoisemmin esitetyn kasvun ja rakentamisen 

ohjauksen merkitystä simulaatioissa. 

	 6	  Simulaatioissa käytetyt todennäköisyysarvot pyrittiin määrittelemään siten, että mallissa solun todennäköisyys tulla 
rakennetuksi kasvaa lineaarisesti, kun siirrytään suunnitelmien maankäyttöluokissa rakentamista rajoittavista luokista 
kohti luokkia, joihin rakentamista pyritään aktiivisesti ohjaamaan. Tarkennukseksi on vielä mainittava, että prosentuaa-
liset todennäköisyysarvot mallissa määrittelevät ainoastaan alueiden keskinäiset suhteet rakentumisherkkyyden osalta, 
eivät niiden absoluuttisia todennäköisyyksiä tulla rakennetuksi. Solun osuessa eri maankäyttöluokkien rajalle on solussa 
käytetty pinta-alaltaan suurinta maankäyttöluokkaa.
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Hillshade – varjostettu korkeusmalli
Varjostettua korkeusmallia7 voidaan haluttaessa käyttää ympäristön hahmottamista 

helpottavana taustakuvana. Se ei kuitenkaan ole simulaatioihin aktiivisesti vaikuttava 

taso, minkä vuoksi se ei ole ollut käytössä tämän tutkimuksen simulaatioissa. 

Kalibrointi
Sleuth-mallin kalibrointi etenee iterointiperiaatteen mukaisesti karkeammista 

tarkempiin vaiheisiin. Jokaiselle simulaatiolle lasketaan 13 yhteensopivuusarvoa, 

jotka kuvaavat simulaatiotulosten yhteensopivuutta alueen historiallista kehitystä 

kuvaavan syötetiedostojen kanssa. Näiden yhteensopivuusarvojen perusteella 

valitaan kussakin kalibroinnin vaiheessa iteraatiosimulaatioista ”parhaimmin 

yhteensopiva”. Tässä tutkimuksessa käytettiin parhaimmin yhteensopivan valin-

taan Optimal Sleuth Metrics -menetelmää (OSM) (Diezel & Clarke 2007). Diezel ja Clarke 

kehittivät OSM-menetelmän hyödyntämällä self organizing map -algoritmia (SOM) 

	 7	  Varjostetulla korkeusmallilla tarkoitetaan maaston pinnanmuotoja kuvaavaa karttakuvaa, jossa korkeuseroja on koros-
tettu varjostamalla kolmiulotteinen maastomalli. 

k u va  2 	 Esimerkkejä	Sleuth-mallin	syöteaineistoista.
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(Kohonen 1995) useiden datasarjojen suuren tietomäärän analysointiin, minkä pohjalta 

määriteltiin yhteensopivuutta kuvaava OSM-suure:

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

Jokaisen kalibrointivaiheen jälkeen simulaatiot voidaan asettaa paremmuusjär-

jestykseen OSM-suureen perusteella ja parhaan yhteensopivuuden tuottaneet 

kasvuparametrit voidaan valita seuraavaa kalibrointivaihetta varten.

Simulaatioiden tulokset
Simulaatioennusteet suoritettiin kaikilla eri syöteaineistojen yhdistelmillä. Molem-

pien tapaustutkimusten – Helsingin ja Turun kaupunkiseutujen – osalta suoritettiin 

yhteensä 16 kalibrointi- ja simulaatiosarjaa8 siten, että vain yhtä kasvutekijää vastaavaa 

syöteaineistoa muutettiin kerrallaan. Ennusteet generoitiin aikajaksolle 2010–2050. 

Yleisesti ottaen simulaatioennusteiden tulokset olivat uskottavia. Rakentumisen 

kokonaispotentiaalilla oli merkittävä vaikutus kasvun kokonaismäärään, mikä oli 

odotettu tulos. Liikenneverkon erilaisilla kuvauksilla oli puolestaan merkittävä 

vaikutus kasvun muotoon ja kasvun painottumiseen simulaatioennusteissa.

Simulaatioissa testattiin pääasiallisesti kahta erilaista aineistoa excluded-tasolla: 

”vapaan” ja ”ohjatun” kasvun tapauksia, tarkoituksena arvioida toisaalta viimeai-

kaisen maankäyttöpolitiikan jatkumista ja toisaalta ajankohtaisia maankäytön 

suunnitelmia. Tarkasti ottaen termit ”vapaa” ja ”ohjattu” ovat kuitenkin liian jyrkkiä 

ja ne voidaan tulkita kirjaimellisesti vain mallin toiminnan kannalta, vaikkakin ne 

kuvaavat ideaa kokeilujen taustalla. ”Vapaa” kasvu on vapaata vain siinä määrin kun 

se on mahdollista paikallisesti painotettujen kasvun tapojen puitteissa. Vallinneisiin 

kasvutapoihin, joiden mukaisesti malli kalibroidaan, on sisäänkirjoitettuna myös 

vallinnut maankäyttöpolitiikka. ”Ohjattu” kasvu ei myöskään ole täysin kontrol-

loitua, sillä todellisuudessa suunnittelu- ja maankäytön hallintajärjestelmät ovat 

huomattavasti joustavampia kuin mallin staattiset todennäköisyyskartat.

Lisäksi excluded-syöteaineiston osalta toteutettiin simulaatiot, joissa rakentumisen 

kokonaispotentiaalit normalisoitiin samoiksi ”ohjatun” ja ”vapaan” kasvun tapauk-

sissa. Simulaatioissa näiden tapausten välillä oli havaittavissa selviä eroja rakenteen 

laajenemisen suhteen, vaikka normalisoiduilla aineistoilla ylhäältäpäin säädellyn 

kasvun ”määrän” voidaan ajatella olevan sama molemmissa tapauksissa.

Liikenneverkon kuvauksen sovelluksia transportation-tasolla tutkittiin neljä 

erilaista tapausta: (1) binäärinen tieverkko, (2) saavutettavuuspinta, (3) raideverkko 

ja asemat sekä (4) tie- ja raideverkon yhdistelmä. Liikenneverkon kuvaustavan muut-

	 8	  Tässä artikkelissa käsitellyn 16 simulaatiosarjan lisäksi Urban generator -hankkeessa tehtiin lisäksi 8 simulaatiota, joissa 
urban area -syöteaineiston osalta käytettiin ainoastaan kolmea poikkileikkausvuotta (1970–1990–2010). Nämä simulaa-
tiot on esitelty Urban Generator -hankkeen tutkimusraportissa (Iltanen 2008).
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taminen vaikutti merkittävästi kasvun suuntautumiseen ja kasvun tuottamaan 

kaupunkirakenteen muotoon. Kuitenkin tähän aineistoon liittyivät myös suurimmat 

epävarmuustekijät simulaatiotulosten suhteen johtuen aineiston heikosta kalib-

roitumisesta sekä lukuisista mahdollisuuksista liikenneverkon kuvaukseen.

Rakentumisen todennäköisyyttä kuvaavan aineiston vaikutukset
Mallin käyttäytyminen excluded-syöteineiston osalta oli loogista ja odotettua. Raken-

teen hajaantuminen ja laajentuminen oli voimakkaampaa kaikissa simulaatioissa, 

joissa excluded-tasolla rakentumisen todennäköisyyden kuvaukseen käytettiin 

”vapaan” kasvun aineistoa, kuin simulaatioissa, joissa käytettiin ”ohjatun” kasvun 

aineistoa, muiden syöteaineistojen ollessa samat. Simulaatioiden näkökulmasta 

katsottuna vaikuttaa siltä, että kasvun jatkuminen historiallisia kehitystrendejä 

seuraten, ilman muutosta maankäyttöpolitiikassa, tuottaisi hajaantuneempaa 

kaupunkirakennetta kuin oletettu kontrolloitu kasvu. Tehdyissä simulaatioissa 

tämä ilmiö korostui kuitenkin selvemmin Helsingin kaupunkiseudulla verrat-

tuna Turun kaupunkiseudulle tehtyihin simulaatioihin, mikä johtunee Turun 

hitaammasta historiallisesta kasvusta ja pienemmistä paineista hajaantuvaan 

kaupunkirakenteeseen.

Yllättävämpi tulos oli kuitenkin se, että Helsingin kaupunkiseudulle tehdyissä 

simulaatioissa muutamat suojelu- ja virkistysalueet – lähinnä Nuuksio ja Sipoon-

korpi – jäivät rakentumattomiksi tai rakentuivat hyvin pienillä todennäköisyyksillä 

myös simulaatioissa, joissa rakentumisen todennäköisyyttä kuvattiin ”vapaan” 

kasvun aineistolla. Jotkin alueet puolestaan näyttäytyivät simulaatioissa muita 

kilpailukykyisempinä. Tyypillisesti nämä olivat kaavoitettuja, mutta vielä raken-

tamattomia alueita. Tuloksista voidaan päätellä, että systeemin kokonaisuuden 

kontrolloinnin astetta voidaan vaihdella säätelemällä excluded-syöteaineiston 

avulla rakentumisen kokonaispotentiaalia. Säätelyn avulla voidaan siis vaihdella 

paikallisten kasvusääntöjen bottom up -lähestymistavan ja ylhäältä päin kokonai-

suutta ohjaavan top down -lähestymistavan suhdetta. 

Liikenneverkkoa kuvaavan aineiston vaikutukset
Liikenneverkon kuvaus transportation-tasolla vaikutti simulaatioissa oleellisesti 

rakenteen kasvutapoihin. Tämän tutkimuksen perusteella itse aineistolla ja sen 

muodostamistavalla näyttäisi olevan suurempi merkitys kuin varsinaisella aineis-

ton kalibroinnilla, mikä kaikista kasvuun vaikuttavista parametreista oli kaikkein 

heikointa tien vetovoimaa kuvaavan parametrin osalta. Voimakkaimmin kasvun 

alueellinen painottuminen näkyi simulaatioissa, joissa tieverkon saavutettavuuspo-

tentiaalia kuvaava pinta toimi liikenneverkon kuvauksena. Helsingin kaupunkiseu-

dulle tehdyissä simulaatioissa Nurmijärven suunta korostuu selvästi, samoin Turun 
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seudulla Vahdon alue. Mielenkiintoista tuloksissa oli se, että voimakkain rakenteen 

laajeneminen ei sijoittunut saavutettavuuden huippualueille vaan pikemminkin 

keskimääräisen saavutettavuuden alueille, mikä saattoi johtua toisaalta näiden 

alueiden sijoittumisesta kahden tai useamman hyvin saavutettavan tieverkon osan 

välimaastoon sekä toisaalta siitä, että näillä alueilla kasvun ”siemeninä” toimivia 

olemassa olevia rakennettuja soluja oli riittävästi. Alueellisesti tasaisinta rakenteen 

kasvu oli, kun liikennettä kuvattiin binäärisenä viiva-aineistona, kuitenkin niin, 

että kuten kaikissa eri liikenneverkon kuvaustavoilla tehdyissä simulaatioissa, 

olemassa olevan rakenteen reunoille sijoittuva kasvu oli erittäin todennäköistä. 

Raideverkkoa ja aseman seutuja syöteaineistona käytettäessä kasvun keskittymi-

k u va  3 	 Erilaisilla	excluded-tason	aineistoilla	tehtyjä	simulaatioita	Helsingin	kaupunkiseudulta.
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nen oli voimakkainta. Esimerkiksi Turun seudulle tehdyissä simulaatioissa uusia 

”satelliitteja” ei syntynyt kuten muilla liikenneverkkoaineistoilla. Myös tiestön ja 

raideverkon yhdistelmäaineisto tuotti kompaktimpaa kasvua kuin pelkällä binää-

risellä tieverkolla tai saavutettavuuspinnalla tehdyt simulaatiot. Kompleksisille 

malleille tyypillisenä itseorganisoituvana ja emergenttisenä piirteenä mallissa 

voidaan pitää liikenteen kuvaustavan suhteellisen voimakasta vaikutusta simu-

laatioissa generoituvaan rakenteen muotoon ja mallin herkkyyttä erilaisille alku-

tilanteille liikennettä kuvaavan aineiston suhteen. Kuten edellä on kuvattu, tämä 

näkyy erityisesti saavutettavuutta kuvaavalla liikenneverkkoaineistolla tehdyissä 

simulaatioissa.

Johtopäätökset
Simulaatiomallien käyttö avaa uusia mahdollisuuksia suunnittelijoiden työka-

luna, kun suunnittelun kohteena on staattisen lopputilanteen sijasta prosessi. 

Simulaatiomallit tuovat uuden median sekä uusia keinoja päättäjien ja yleisön 

väliseen kommunikointiin. Simulaatiomallien vahvuudet perustuvat niiden avulla 

suoritettavaan nopeaan tiedon prosessointiin sekä niiden avulla tuotettuihin 

ennalta arvaamattomiin tulevaisuuden kehityspolkuihin. Myös mallien tuottaman 

tiedon visuaalisuus kuuluu niiden vahvuuksiin, erityisesti tuloksia analysoitaessa. 

k u va  4 	 Simulaatioennusteita	eri	liikenneverkon	kuvaustavoilla	hypoteettiseen	vuoteen	2040.
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Haasteellisinta on simulaatiomallien käytettävyyden lisääminen siten, että niiden 

sisäinen logiikka säilyy edelleen käyttäjälle ymmärrettävänä ja saavutettavana.

Tämän tutkimuksen kohteena on ollut pääasiassa simulaatiomallin yleispiir-

teinen käyttäytyminen ja erilaiset kasvutavat suomalaisilla kaupunkiseuduilla, 

eikä yksittäisen alueen (tai solun) rakentumisesta tämän vuoksi voida tehdä kovin 

pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Mallin käyttäytymisestä sinänsä tulokset osoit-

tavat, että ylhäältä alaspäin suuntautuvan rakentamisen ohjauksen ja paikallisten 

kasvusääntöjen merkityksen suhdetta on mahdollista kontrolloida loogisesti. Toisin 

sanoen on mahdollista määritellä kuinka suurelta osin malli toimii puhtaasti bottom 

up -periaatteen mukaisesti ja toisaalta kuinka suurelta osin kokonaisuutta ohjaa-

valla säätelyllä puututaan historiallisesti vallinneiden kasvutapojen jatkumiseen. 

Simulaatioissa saatujen tulosten perusteella näyttäisi, että mallin kalibroimiseen 

perustuvaa ominaisuutta, jossa vallinnut maankäyttöpolitiikka on sisäänkirjoitettu 

paikallisiin kasvun tapoihin, voitaisiin hyödyntää maankäyttöpolitiikan muutos-

tarpeiden arvioinnissa. Tämän suunnittelun ja toteutuneen kehityksen välisen 

kaksoissidoksen avulla olisi mahdollista tarkastella useiden peräkkäisten ja säännöl-

lisin aikavälein ”tarpeita vastaavaksi” tarkistettujen suunnitelmien muodostamaan 

suunnittelujärjestelmään sisältyviä piileviä ominaisuuksia. Toisin sanoen tämän 

avulla voitaisiin paljastaa takaisinkytkentämekanismeja, joissa suunnittelujärjes-

telmä adaptoituu kaupunkimuodon omalakiseen kehitykseen.

Mallin herkkyys liikenneverkkoa kuvaavien aineistojen määrittelemille alkuti-

loille asettaa suuret vaatimukset aineistojen tuottamiselle. Simulaatioennusteita 

tulisi generoida useammilla aineistoilla, jotta mallin tarkkuutta voidaan arvioida 

tehokkaammin. Kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvimman liikenneverkkoaineiston 

valinta on riippuvainen simulaatioiden kohdealueesta ja vaatii vielä jatkotutkimusta, 

jossa perusteellisemmin kartoitetaan syöteaineistojen asettamien reunaehtojen 

vaikutuksia simulaatioiden kulkuun sekä syöteaineistojen ja kasvusääntöjen välisiä 

mekanismeja. Suunnittelun apuvälineenä malli voi toimia pääasiallisia kasvusuuntia 

ja kasvutapoja arvioitaessa. Malli voisi toimia myös maankäyttö- ja liikennemallien 

tukena ja lisänä erityisesti uusien kasvualueiden arvioinnissa. Tämä vaatisi kuiten-

kin kehitystyötä, jossa luotaisiin menetelmä rakenteen tehokkuuden ja urbaaniksi 

määritellyn alueen maankäytön erilaistumisen arvioimiseksi. 
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