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Tausta ja tavoite
• Miten mallintaa tielläliikkujaa ja yleisemmin liikennettä 

liikenneverkolla?
• Tiellä liikkuvan reitinvalintaan vaikuttavat tekijät eivät ole 

itsestäänselviä
– Reitinvalintaan liittyy epävarmuutta, joka johtuu erinäisistä tekijöistä 

(sää, onnettomuudet, ”päähänpistot” jne.)
– Vaihtoehtoisten reittien määrittely voi olla muutakin kuin viiden 

nopeimman reitin hakemista
• Tavoitteena on

1. Mallintaa yksilön reitinvalintapreferenssejä,
2. Määrittää tämän perusteella sopivat reittivaihtoehdot tiheällä 

liikenneverkolla sekä
3. mallintaa reitinvalintaan liittyvää epävarmuutta stokastisella 

optimoinnilla



Tausta ja tavoite



Kirjallisuus ja menetelmät

• Reitinvalinnat ja valinnan stokastiikka
– Kokemus ja saatavilla oleva informaatio (Ben-Elia et al., 2010) 

[1]
– Painokerroinmalli (Ting-Yu, et al., 2001) [2]
– Cumulative Prospect Theory (Hongli et al., 2010) [3]

• Vaihtoehtoisten reittien generointi
– Metropolis-Hastings (Flötteröd et al., 2013) [4]
– Iteratiivinen reittivaihtoehtojen rajaaminen (Lemp et al., 2012) [5]
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