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LIIKENNEMUOTOJEN YHTEISTYÖ

TURVALLISIA MATKOJA

LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU

LIIKENNETURVALLISUUS

• Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma (2015)
• Varsinais-Suomen liikennestrategia ja Turun seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelma (2015)
• Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman
uudistaminen (2014)
• Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma (2014)
• Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma (2013)
• Jatkuva liikennejärjestelmätyö Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä (käynnissä)

• Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma (käynnnissä)
• Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuustavoitteen
toimenpiteiden suunnittelu (käynnissä)
• Luoteis-Pirkanmaan viisaan ja turvallisen liikenteen
suunnitelma (2016)
• Tampereen seudun suojatieselvitys (2016)
• Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma (2016)
• Liikenneturvallisuussuunnitelmien ohje (2016)
• Kantatien 40 liikenneturvallisuusauditointi (2014)
• Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuus
suunitelma (2013)
• Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelman nopeusrajoitus- ja liikennemerkkipäätösten valmistelu (2013)

LIIKENNEPOLITIIKKA
• Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon
palvelutasoselvitys (2016)
• Uudenmaan ELY-keskuksen liikennestrategia (2016)
• Joukkoliikenteen pysäkkistrategia (2014)
• Pitkämatkaisen liikenteen palvelutasotavoitteet (2014)
• Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen toimenpidesuunnitelma 2020 (2012)
• Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 (2011)

TUKEA VIRANOMAISILLE
KOORDINOINNIT, INVENTOINNIT, PRIORISOINNIT
• Fintrip-verkoston viestinnän suunnittelu ja
toteutus (käynnissä)
• Perusväylänpidon ohjelmointitehtävät – TLS- ja
hankekoriprojekteja ELY-keskuksiin (käynnissä)
• Trafin T&K-toiminnan koordinointi (kaynnissä)
• Uudenmaan ELY-keskuksen laajennus- ja
uusinvestointien hankekorit (käynnissä)
• MAL 2019 -extranetin suunnittelu ja toteutus
(käynnissä)
• Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen
tarveselvitys (2016)
• Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanta-, seutuja yhdystieverkon merkitsevyysluokitus (2015)
• KUHA – HLJ-kärkihankkeen ohjelmointi (2015)
• LINTU – liikenneturvallisuuden tutkimusohjelman
koordinointi (2002–2013)
• Pirkanmaan ELY-keskuksen pääteiden ja vilkkaimpien
seututeiden liittymien tarveselvitys (2012)

VAIKUTUKSET SELVIKSI
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
• Digitaalisten palvelujen saatavuus esteettömästi (2016)
• Henkilöjunaliikenteen kehittämispotentiaali (2016)
• Pyöräilyanalyysi HLT-aineistosta (2015)
• Moottoripyöräkorttiuudistuksen vaikutukset (2014)
• Turun ydinkeskustan raskaan liikenteen rajoittaminen
(2014)
• Mopokorttiuudistuksen vaikutukset (2013)
• E18 Koskenkylä–Vaalimaa-moottoritien vaikutukset
elinkeino- ja yritystoimintaan sekä maankäyttöön (2011)

PIENEMMILLÄ PÄÄSTÖILLÄ
LIIKENNESUUNNITTELU
• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen pysäkkiselvitys
(käynnissä)
• Tieverkollinen selvitys valtatien 26 ja maantien 387
rooleista ja kehittämisestä (käynnissä)
• Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutasomäärittely
(2016)
• PÄÄVE-verkon auditointi ja parantamistoimenpiteiden
kartoitus (2016)
• Koulukuljetustarpeet Porvoossa (2016)
• Valtatien 25 palvelutasotarkastelu Vihdissä (2015)
• Turun seudun pyörätieverkon ja pyöräilyn laatukäytävien
kehittämissuunnitelma (2013)
• Varsinais-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenteen
tarveselvitys (2012)
• Liikkumisen ohjaus Porvoossa (2012)

LIIKKUMISEN MAANTIEDE
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU
• Järvenpään yleiskaava (liikennesuunnittelu, käynnissä)
• 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 (käynnissä)
• Maantieverkon laajuuden määrittely Uudenmaan ELYkeskuksen alueella (2015)
• Kainuun kaupan palveluverkko (liikennesuunnittelu, 2013)
• Uudenmaan maakunnan keskusverkko (2012)
• Keskusjärjestelmä 2.0 – avaimia aluerakenteen
hahmottamiseen (2011)

