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Mallijärjestelmän tausta ja tavoite
 LVM on antanut Traficomille toimeksiannon rakentaa valtakunnallinen liikenteen
mallijärjestelmä.
 Tavoitteena on laatia eri liikennemuodot (tie, rata, meri) kattava pitkän aikavälin
verkollinen henkilö- että tavaraliikenteen ennustemallijärjestelmä.
 Nykyinen käytössä oleva liikennemalli ei vastaa LVM:n asettamiin tavoitteisiin eikä sillä
voida mm. tarkastella hankkeita tai hankekokonaisuuksia.
 Valtakunnallisia liikenne-ennusteita tarvitaan mm. liikenneinvestointien tarveselvityksissä
sekä hankearviointien lähtötietoina.
 Liikenteen mallijärjestelmän rakentaminen toteutetaan osana LVM:n ja Traficomin
yhteistyössä käynnistämää liikennetalouden kehittämisohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on
kehittää taloudellisten vaikutusten arvioinnin menetelmiä ja arvioinnissa tarvittavia malleja.
 Liikenteen mallijärjestelmä palvelee valmistuessaan koko LVM:n hallinnonalaa, lisäksi sitä
tullaan hyödyntämään myös mm. VM:n ja YM:n hallinnonaloilla. Mallijärjestelmästä on
tarkoitus tehdä avoin ja sitä tullaan käyttämään laajasti myös liikennealan
konsultointiyrityksissä.

Mallijärjestelmän tausta ja tavoite
 Mallijärjestelmä on keskeinen työväline valtakunnallisen liikennejärjestelmän vaikutusten
arvioinnissa. Sillä tarkastellaan myös ilmastopoliittisten toimenpiteiden ja hinnoittelun, verotuksen
ja maksujen sekä taloudellisten kannustimien vaikutuksia henkilö- ja tavaraliikenteeseen ja
edelleen koko kansantalouteen. Mallijärjestelmällä arvioidaan, miten toimenpiteet vaikuttavat
kulkutapojen ja kuljetusmuotojen siirtymiin.
 Mallijärjestelmällä tarkastellaan muun muassa merkittävien infrastruktuurin kehittämis- ja
parantamishankkeiden ja palvelutason muutosten vaikutuksia liikenteeseen. Mallijärjestelmä on
myös hyödynnettävissä seuduilla ja maakunnissa liikennejärjestelmiä koskevia suunnitelmia
laadittaessa. Sillä laaditut ennusteet eri alueille ovat vertailukelpoisia. Mallijärjestelmällä arvioidaan
toimenpiteiden vaikutuksia eri väestöryhmiin ja yrityksiin.

Mallijärjestelmän käyttötarpeet
Valtakunnallinen
liikennejärjestelmäsuunnittelu

Valtakunnalliset ennusteet

Maakuntien
liikennejärjestelmäsuunnitelmat

Merkittävien
liikenneinfrastruktuurin
kehittämis- ja
parantamishankkeiden
vaikutukset, uudet ja
poistuvat yhteydet
(ei yksittäiset tiehankkeet)

Verkolliset tarkastelut,
liikenneverkon kunnon
vaikutukset ja mallintaminen

Ilmastopoliittiset toimenpiteet

Siirtymät kulkutapojen ja
kuljetusmuotojen välillä,
henkilö- ja tavaraliikenteen
yhteensovitus

Raideliikenteen kapasiteetti
(ainakin lähtötietona)

Matkojen ja kuljetusten
hinnoittelu, verotus ja
maksut sekä taloudelliset
kannustimet

Nopeusrajoitusten muutokset

Maankäytön muutokset

Ruuhkautuminen

Henkilöliikenteen erityiskysymykset: vaikutukset eri
väestöryhmiin, arvostusten muutokset, etätyö, uudet
kulkutavat, markkinaosuudet yhteysväleittäin

Tavaraliikenteen erityiskysymykset: kansainvälinen liikenne,
tavararyhmäkohtaiset tarkastelut, kuljetusreittien optimointi

Henkilöliikenteen mallijärjestelmä
 Alueelliset kysyntä- ja tarjontamallit:
 Liikkuminen tavanomaisen elinpiirin alueella
 Nämä mallit vastaavat valtakunnallisessa mallijärjestelmässä
noin 95 prosentista suomalaisten kotimaanmatkoista ja 60
prosentista kotimaan suoritteesta
 Mallit kytkeytyvät alueelliseen
liikennejärjestelmäsuunnitteluun
 Kysyntämallien lähtötietona valtakunnallinen
henkilöliikennetutkimus, seuraava toteutetaan 2021-2024
 Mahdollisuus käyttää tarjontamallien pohjana jo olemassa
olevia seudullisia malleja selvitetään

 Pitkien matkojen kysyntä- ja tarjontamallit:
 Valtakunnalliset yhteydet
 Nämä mallit vastaavat noin 40 prosentista kotimaan
suoritteesta (yli 100 km pitkät matkat)
 Kysyntämallit perustuvat pitkien matkojen otanta-aineistoon,
uuden aineiston keräämisestä ei ole sovittu. Aiemmin kerätty
vuoden 2016 pitkien matkojen aineisto on suppea.
 Tarjontamallien rakentamisessa voidaan hyödyntää osittain jo
olemassa olevia tarjontamalleja.

Henkilöliikenteen mallijärjestelmän rakentamisen
aikataulu
 Alueiden sitouttaminen, osalla
alueista nyt omat mallinsa,
esimerkiksi Turun seudulla
uudet juuri kehitetyt, Helsingin
seudulla uudet valmistumassa
 Ajantasaiset lähtötiedot
valmistuvat aikaisintaan 2023.
Mallityötä on mahdollista
nopeuttaa 2-3 vuodella, jos
käytetään vanhoja aineistoja.
Näissä aineistoissa on
kuitenkin puutteita.
 Mallijärjestelmä on
moniulotteinen,
rakentamisvaiheessa testaus,
järkevien tulosten
varmistaminen ja
virheenetsintä ovat työn
vaativimpia osuuksia.

2020
2021
2022
Suunnittelu ja
osallistaminen
Suunnittelu 8kk
Alueellisen yhteistyön
järjestäminen oma
prosessinsa
Pitkien matkojen tiedonkeruun valmistelu
2020-2021
Alueellisten mallein
suunnitelman tarkennus

2021
2022
2023
2024

2021
2022
2023
2024
2025
Rakentaminen

Lähtöaineistot

2021: Valtakunnalliset
liikenneverkot ja muut
pitkämatkaisen liikenteen
HLT-aineisto kerätään
tarjontamallin lähtötiedot,
2021-2024, vaikuttaako
muuttujavalinnat pitkien
koronaepidemia aikatauluun? matkojen kysyntämalliin
Pitkien matkojen
aineisto 03/2022-04/2023
Tukiasemapaikannusaineisto
06/2021 – 05/2022

2022: Estimointikokeilut
HLT2016-pitkien matkojen
aineistolla, alueellisten
tarjontamallien liikenneverkkokuvaukset

2024
2025
2026

2027

Testaus,
viimeistely,
koulutus,
liitännäistyökalut

Käyttö,
ylläpito,
kehitys

2024 - 2025: Pitkien matkojen
mallin validointi ja testaus,
pitkien matkojen mallin
dokumentointi ja käyttöohjeet
2026: Alueellisten mallein
validointi ja testaus, viimeistelevä
dokumentointi,
käyttöliittymän viimeistely,
käyttökoulutus

2023: Pitkien matkojen kysyntämallit, alueellisten
mallien linjastokuvaukset, jakeluliikenteen arviointimenettely, tavaraliikenteen ajoneuvomatriisien kytkentä
henkilöliikennemalliin, satamien, lentoasemien ja rajaliikenteen
käsittely
2024: alueellisten kysyntämallien estimointi HLT2021-2023
aineistoilla, mallijärjestelmän käyttöliittymä
2025: alueellisten ja pitkien matkojen mallien kalibrointi,
käyttöliittymän viimeistely

Tavaraliikenteen mallijärjestelmä
Tilastoihin perustuva malli

Pohjoismaisia käytäntöjä
vastaava malli

Lähtökohtana tilastoihin
perustuva nykytilanne, joita
täydennetään hintatietoja ja
reitin valintaa selvittävillä
kyselyillä. Kyselyt suunnataan
kuljetusyrityksille, terminaaleille
ja satamille.

Samankaltainen ennustemalli
kuin Ruotsissa ja Norjassa
(Samgods)

Haasteena tieliikenteen
tavarakuljetustilaston kattavuus
ja rautatiekuljetustilastojen
saatavuus

Ottaa huomioon tavaroiden
tuotantomäärät kotimaassa
Skenaariomalli, ei kiinnity yhtä
tiiviisti nykytilan tilastoihin
Kalliimpi rakentaa ja ylläpitää

Tavaraliikenteen mallijärjestelmän
rakentamisen aikataulu
 Tavaraliikenteen verkkotason
mallien hidasteena
lähtötietojen puute.
 Tavaraliikenteen nykytilavirrat
(jakeluliikenne ja kuormaautoliikenne) tarvitaan
nopeutetulla aikataululla, sillä
ne vaikuttavat
henkilöliikenteen malleihin
 Lähtötietojen keruu
yhteistyössä Tilastokeskuksen
ja operaattoreiden (VR)
kanssa.
 Uudistettu tieliikenteen aineisto
on käytettävissä aikaisintaan
2023. Mallityötä on mahdollista
nopeuttaa 3-4 vuodella, jos
käytetään vanhoja aineistoja.
Näissä aineistoissa on
kuitenkin puutteita.

2020
2021

2022
2023
Lähtöaineistot

Suunnittelu ja
osallistaminen

2022–2023*)
Tiekuljetusten
uudistettu tiedonkeruu
2020-2021 Rautatieliikenteen ja aineistojen käsittely
tilastojen saatavuusongelman
2022 Kyselytutkimus
ratkaisu
yrityksille hinnoista,
reitin ja
2021 Suunnitelma
kuljetusmuodon
jakeluliikenteen
valintaan vaikuttavista
käsittelemiseksi
tekijöistä
2021 Lähtöaineisto
2022
rikastamisen menetelmät
Palveluhinnastojen
analyysi
2021 Tiekuljetusten
tiedonkeruun täydennyksen
2022 Jakeluliikenteen
suunnitelma
tiedonkeruu ja
2021 Tarkentava suunnitelma aineiston käsittely
tavaraliikenteen malleista

2023
2024
2025
Rakentaminen
2023-2025: Valtakunnallisen tavaraliikennemallin
tekninen toteuttaminen
valitulle ohjelmistopohjalle ja sovitus
henkilöliikenteen mallien
kanssa
2023: Jakeluliikenteen
mallin laadinta

2024
2025
2026
Testaus,
viimeistely,
koulutus,
liitännäistyökalut

2026
2027
Käyttö,
ylläpito,
kehitys

2024: Jakeluliikenteen
mallin testaus
2025: Valtakunnallisen tavaraliikenteen
mallin validointi ja testaus
2026: Viimeistelevä
dokumentointi,
käyttöliittymän viimeistely,
käyttökoulutus

2021 Tarkentavat suunnitelmat
kyselytutkimuksista

*) Mallityön aikataulu riippuu siitä, millaisella otoksella aineistoa kerätään
Tiedonkeruu 2 vuotta = 2,5-kertainen otos nykyiseen nähden, tiedonkeruu 2022-2023
Tiedonkeruu 5 vuotta= nykyinen otoskoko, tiedonkeruu 2022-2026 (siirtää ylläolevaa aikataulua 3 vuotta eteenpäin)
Tiedonkeruu 1 vuotta=5-kertainen otos nykyiseen verrattuna, tiedonkeruu 2022 (nopeuttaa ylläolevaa aikataulua vuodella)

Yhteenveto
 Henkilö- ja tavaraliikenteen mallit muodostavat yhteisen mallijärjestelmän.
Mallit ovat erityyppisiä, joten niiden kehitystyö tehdään erillisenä.
 Talous- ja väestöennusteet ovat yhteiset. Tavaraliikenteen mallit tuottavat tietoa
henkilöliikennemalleihin etupäässä tieliikennekuljetusten osalta.
 Mallijärjestelmää tullaan käyttämään muun muassa valtakunnallisen
liikennejärjestelmätyön yhteydessä. Mallijärjestelmä toimii kokonaisuutena
siten, että se ennustaa henkilö- ja tavaraliikenteen.
 Mallijärjestelmä tuottaa tietoa myös muille malleille vaikutusten arviointia
varten. Tietoja voidaan hyödyntää myös lähtökohtana
ratakapasiteettitarkasteluille.
 Kehitettävä mallijärjestelmä vie Suomen mallinnusta lähemmäksi pohjoismaisia
käytäntöjä. Kehitystyö vaatii pitkäjänteisyyttä, johon tarvitaan eri osapuolten
sitoutuminen. Valtakunnallisten mallien kehitystyö edistää myös alueiden
liikennemallinnusta ja yhtenäistää käytäntöjä eri puolilla Suomea.

Kiitos

