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Mallien avulla on mahdollista laa-
tia monipuolisia liikennejärjes-
telmää ja maankäyttöä koskevia 
analyysejä ja arvioita: tieliikenteen 
sujuvuus, ruuhkat ja kapasiteetin 
riittävyys, joukkoliikenteen palve-
lutaso ja mitoitus, liikenteen pääs-
töt, joukkoliikenteen operoinnin 
kustannukset ja lipputulot, liiken-
neonnettomuudet, liikennejärjes-
telmän yhteiskuntataloudelliset 
kustannukset, saavutettavuusa-
nalyysit ja uuden maankäytön si-
joittamisen liikenteelliset vaiku-
tukset.

Esimerkki liikenne-ennustemallien avulla toteutetusta 
kulkutapatarkastelusta. Ennuste laskennallisesta joukko-
liikenteen osuudesta aamuruuhka-aikaan alkavista 
moottoriliikennematkoista vuonna 2035.



Helsingin seudun liikennejärjestelmä-
suunnitelmassa (HLJ 2011) suunnataan 
seudullista liikennepolitiikaa ja määritel-
lään liikennejärjestelmän kehittämisen
suuntaviivat. HLJ 2011:tä tehdään koko 
Helsingin seudun yhteisenä hankkeena.
Suunnittelualue kattaa pääkaupunki-
seudun kunnat, Kuuma-kunnat ja Kunta-
ryhmä Neloset. Suunnitelmassa tarkas-
tellaan liikennejärjestelmän kehittämistä 
aina vuoteen 2050 saakka. Liikennejär-
jestelmäluonnos valmistuu syksyllä 2010 
lausuntoja ja kannanottoja varten. Suun-
nitelma viimeistellään siten, että liikenne-
järjestelmäpäätös voidaan tehdä vuoden 
2011 alussa.

Laaja liikennetutkimus (LITU 2008) toteutettiin vuosina 2007–
2008. Vastaava yhtä laaja tutkimus on tehty edellisen kerran 
vuosina 1987–1988. Tällä kertaa tutkimusalue kattoi Helsingin 
seudun työssäkäyntialueen 37 kuntaa, kun edellinen tutkimus 
koski vain Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan aluetta. 
Liikennetutkimuksesta saatiin ajantasaista tietoa liikkumisesta 
Helsingin seudun työssäkäyntialueella. Tietojen avulla muodos-
tettiin liikennemallijärjestelmä koko alueelle. Liikenne-ennus-
temalleja hyödynnetään HLJ 2011:n laadinnassa ja sen osasel-
vityksissä, kuten maankäyttö- ja verkkoselvityksissä, tie- ja 
joukkoliikenteen hinnoitteluselvityksissä sekä erilaisissa hanke-
tason tarkasteluissa.

Laaja liikennetutkimus (LITU 2008) lyhyesti
Laaja liikennetutkimus koostui neljästä osatutkimuksesta. Henkilöhaastattelututkimuksessa selvitettiin 
Helsingin seudun työssäkäyntialueen asukkaiden liikkumistottumuksia: kuinka paljon ja millä kulkuta-
valla ihmiset liikkuvat. Ajoneuvoliikenteen määräpaikkatutkimuksessa kerättiin tietoa pääkaupunkiseu-
dun rajan ylittävästä ajoneuvoliikenteestä ja sen suuntautumisesta. Joukkoliikenteen määräpaikkatut-
kimuksessa selvitettiin pääkaupunkiseudun rajan ylittävien joukkoliikennematkojen suuntautumista ja 
tarkoitusta. Tutkimuksesta saatiin lisäksi tietoa muun muassa käytetyistä linjoista, vaihdoista ja lippu-
tyypeistä. Liityntäpysäköintitutkimuksessa selvitettiin liityntäpysäköintipaikkojen kuormitusta ja paik-
katarvetta, liityntäpysäköinnin käyttöön ja paikan valintaan vaikuttavia syitä sekä liityntäpysäköintimat-
kojen suuntautumista ja matkan tarkoitusta. 

Laajan liikennetutkimuksen tutkimusalue ja HLJ 2011:n suunnittelualue 
(Tutkimuksen aikainen kuntajako 2007).

Strategisen liikennejärjestelmäsuunnittelun tarpeisiin ja liikenne-ennustemallien kehittämistä varten 
tarvitaan tietoa muutoksista, joita on tapahtunut liikennejärjestelmässä, autonomistuksessa ja liikku-
mistottumuksissa. Tutkimusalueen laajentaminen 37 kunnan alueelle lisää tiedon kattavuutta ja vastaa 
työssäkäyntialueen laajentumiskehitystä. 

Liikkumisen ja liikenteen muuttumista pääkaupunkiseudun kunnissa voidaan tarkastella aiempien liiken-
netutkimusten perusteella 1960-luvulta nykypäivään. Tarkastelujaksolla joukkoliikenteen osuus pääkau-
punkiseudun asukkaiden tekemistä moottoriliikennematkoista on laskenut henkilöautomatkojen mää-
rän kasvaessa. Erityisesti ostos-, asiointi-, vierailu ja harrastusmatkojen määrä on kasvanut. 

Kulkutapaosuuksissa on selviä eroja pääkaupunkiseudun ja muun Helsingin seudun välillä. Vuoden 
2008 tutkimusaineistosta käy ilmi, että joukkoliikenteen osuus kaikista moottoriliikennematkoista on 
pääkaupunkiseudulla 41 prosenttia ja muulla Helsingin seudulla 13 prosenttia. Kävelyn ja pyöräilyn yh-
teenlaskettu osuus matkojen kokonaismäärästä on pääkaupunkiseudulla 33 ja muulla Helsingin seudul-
la 30 prosenttia.

Helsingin seudun liikenne-ennustemallit (HELMET)
Helsingin seudun 14 kunnan alueelle laadit-
tujen liikennemallien avulla voidaan tarkas-
tella matkojen suuntautumista ja kulkutavan 
valintaa erilaisten lähtöoletusten vallitessa. 
Mallijärjestelmä muodostuu useista osamal-
leista ja perustuu matkojen määrän (mat-
katuotosten), matkojen suuntautumisen, 
kulkutapojen ja liikenneverkkojen kuormi-
tuksen vuorovaikutukseen. Lähtötietoina 
ennustevuosien liikennemalleissa käytetään 
ennusteita väestön, työpaikkamäärien ja lii-
kenneverkkojen muutoksista, talouskasvus-
ta sekä laajan liikennetutkimuksen tietoja 
liikkumistottumuksista. 
 
Liikenteen ennustemallien käyttö HLJ 
2011:n ennusteissa ja skenaariotarkasteluissa
Laajan liikennetutkimuksen tavoitteena oli runsaan liikkumista ja liikkujia kuvaavan taustatiedon kerää-
misen lisäksi muodostaa tarkka liikenteen nykytilan kuvaus, jonka pohjalta pystyttiin muodostamaan 
liikenne-ennustemallit ja kalibroimaan ne ns. nykytilan ennusteen avulla. Todettiin, että mallit tuottavat 
samankaltaisen liikenteen nykytilanteelle (2008), kuin laajassa liikennetutkimuksessa on havaittu. Tä-
män jälkeen mallit voitiin ottaa käyttöön HLJ 2011:n ennusteissa. 

Liikenne-ennustemallit ovat pitkän tähtäimen liikennejärjestelmäsuunnittelun tärkeitä työkaluja. Ennus-
temalleja käytetään HLJ-työssä eri skenaarioiden liikennetilanteen kuvaamiseen ja ne ovat siten olen-
naisessa roolissa HLJ-luonnoksen valmistelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Mallien avulla muodoste-
taan ennusteita eri vaihtoehtojen tarkastelua varten. Niitä käytetään apuna myös liikennepoliittisten 
toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa ja herkkyystarkasteluissa. Voidaan esimerkiksi arvioida, miten 
jonkin suuren joukkoliikenne- tai väylähankkeen toteuttaminen vaikuttaisi liikenteen kokonaistilantee-
seen. Malleilla pystytään tarkastelemaan maankäytön muutosten vaikutusta liikenteeseen ja sen suun-
tautumiseen eri alueille. 
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