PALVELUJA JA PROJEKTEJA
syyskuu 2018

LIIKENNEMUOTOJEN YHTEISTYÖ
LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU
• Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys
(käynnissä)
• Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma (2015)
• Varsinais-Suomen liikennestrategia ja Turun seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelma (2015)
• Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys (2014)
• Jatkuva liikennejärjestelmätyön asiantuntijakonsultointi Turun
kaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, PäijätHämeessä ja Kanta-Hämeessä (käynnissä)
LIIKENNEPOLITIIKKA
• Tampereen kehätien sisäisten maanteiden rooli (käynnissä)
• Etelä-Pohjanmaan maakunnan tienpitoalueiden
vertailu (2018)
• Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon
palvelutasoselvitys (2016)
• Uudenmaan ELY-keskuksen liikennestrategia (2016)
• Liikenteen digitaalisten palveluiden esteettömyyden
edistäminen (2016)
• Joukkoliikenteen valtakunnallinen pysäkkistrategia (2014)
• Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 (2011)
ja toimenpidesuunnitelma 2020 (2012)

TUKEA VIRANOMAISILLE
KOORDINOINNIT, INVENTOINNIT, PRIORISOINNIT
• Perusväylänpidon ohjelmointitehtävät – TLS- ja
hankekoriprojekteja ELY-keskuksiin (käynnissä)
• Trafin T&K-toiminnan koordinointi (kaynnissä)
• Kanta-, seutu- ja yhdystieverkon merkitsevyysluokitukset:
Keski-Suomen ELY-keskus (2018), Varsinais-Suomen ELYkeskus (2017), Uudenmaan ELY-keskus (2017), Pirkanmaan
ELY-keskus (2016)
• Uudenmaan ELY-keskuksen ylläpidon ja peruskorjausten
hankekorit (2015)
• Pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA)
– HLJ-kärkihankkeen ohjelmointi (2015)
VIESTINTÄ JA GRAAFINEN SUUNNITELU
• Fintrip-verkoston viestinnän suunnittelu ja
toteutus (käynnissä)
• Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelman projektin
ekstranetin suunnittelu ja toteutus (2017)

VAIKUTUKSET SELVIKSI
• Kantatien 51 välin Kirkkonummi–Kivenlahti
moottoritieksi rakentamisen vaikutukset (käynnissä)
• PRIO – Apuväline kehittämishankkeiden priorisointiin
vaikuttavuuden perusteella (2018)
• Maankäyttö hankearvioinnissa -esiselvitys
kehittämistarpeista (2017)
• Henkilöjunaliikenteen kehittämispotentiaali valituilla
asemapaikkakunnilla, Case Jyväskylä (2016)
• Moottoripyöräkorttiuudistuksen vaikutukset (2014)
• Turun ydinkeskustan raskaan liikenteen rajoittaminen (2014)

TURVALLISIA MATKOJA
• Imatran seudun liikenneturvallisuussuunnitelma (käynnissä)
• Selvitys vaarallisista kouluteistä: Mäntsälä (käynnissä),
Porvoo (2018)
• Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuustavoitteen
toimenpiteiden suunnittelu (käynnissä)
• Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma (2018)
• Tampereen seudun suojatieselvitys (2016)
• Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma (2016)
• Liikenneturvallisuussuunnitelmien ohje (2016)
• Kantatien 40 liikenneturvallisuusauditointi (2014)
• Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma
(2013)

PIENEMMILLÄ PÄÄSTÖILLÄ
JOUKKOLIIKENNE
•
•
•
•

Mäntsälän liikennepalveluselvitys (käynnissä)
Porvoon joukkoliikennetoimija (käynnissä)
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen palvelutasoselvitys (2018)
Raideliikenteen kehittäminen ja pääradan välityskyky
(Hämeen liitto, 2018)
• Porvoon ja Lohjan suuntien joukkoliikenteen kehittämistarpeet
pääkaupunkiseudulla (2018)
• Solmupysäkkiselvitys: Pirkanmaan ELY-keskus (käynnissä), EteläPohjanmaan ELY-keskus (2017)
KÄVELY JA PYÖRÄILY
• Porin seudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma (käynnissä)
• Helsingin seudun pääpyöräilyverkon auditointi ja
parantamistoimenpiteiden kartoitus (käynnissä)
• Jalankulku- ja pyöräväylien tarveselvitykset: Pirkanmaan
ELY-keskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus (käynnissä)
• Tarveselvitys jalankulkua ja pyöräilyä edistävistä toimista
Parkanon keskustan ja rautatieaseman välillä (2018)
• Raisionlahti–Turku-pyörätieyhteyden toimenpideselvitys (2017)
• Pyöräilyanalyysi henkilöliikennetutkimusaineistosta (2015)
• Turun seudun pyörätieverkon ja pyöräilyn laatukäytävien
kehittämissuunnitelma (2013)

LIIKKUMISEN MAANTIEDE
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU
• Järvenpään yleiskaava (liikennesuunnittelu, 2017)
• Kouvolan keskeisen alueen osayleiskaava
(liikennesuunnittelu, 2014)
• Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 rakennevaihtoehdot
(liikennesuunnittelu, 2013)
• Turun kaupunkiseudun rakennemalli (liikennesuunnittelu, 2012)
• UF Urban Fabrics – Kolmen kaupunkijärjestelmän malli:
osaselvitys tieverkon kehityksestä vuosina 1960–2013
Oulussa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Lahdessa (2013)
ALUERAKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ
• Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maanteiden hallinnollinen
luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla (2017)
• Maantieverkon laajuuden määrittely Uudenmaan
ELY-keskuksen alueella (2015)
• Uudenmaan maakunnan keskusverkko (2012)
• Keskusjärjestelmä 2.0 – avaimia aluerakenteen
hahmottamiseen (2011)

