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LIIKENNEMUOTOJEN YHTEISTYÖ

LIIKKUMISEN MAANTIEDE

PIENEMMILLÄ PÄÄSTÖILLÄ

LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

JOUKKOLIIKENNE

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Varsinais-Suomen liikennestrategia ja Turun seudun
liikennejärjestelmäsuunnitelma (käynnissä)
Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma (käynnissä)
Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma (2019)
Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma (2015)
Jatkuvat liikennejärjestelmätyön asiantuntijakonsultoinnit
Satakunnassa ja Kanta-Hämeessä (käynnissä)

Uudenkaupungin keskustan osayleiskaavan
liikennetarkastelut (käynnissä)
Järvenpään yleiskaavan liikennesuunnittelu (2017)
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maanteiden hallinnollinen
luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla (2017)
Kouvolan keskeisen alueen osayleiskaavan
liikennesuunnittelu (2014)
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 rakennevaihtoehdot
(liikennesuunnittelu, 2013)
Turun kaupunkiseudun rakennemallin liikennesuunnittelu
(2012)

•
•
•
•

LIIKENNEPOLITIIKKA
•
•
•
•
•
•

Tampereen kehätien sisäisten maanteiden rooli (2019)
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)

•

KÄVELY JA PYÖRÄILY

•
•
•
•

•

Vt 6 Imatra–Joensuu kehittämisselvitys (käynnissä)
Vt 14 Juva–Parikkala kehittämisselvitys (2020)
Kaupunkien välinen saavutettavuus eri kulkutavoilla (2019)
Raideliikenteen kehittäminen ja pääradan välityskyky
(Hämeen liitto, 2018)
Maantieverkon seudullinen merkitys Pirkanmaan ELY-keskuksen
alueella (2018) ja Uudenmaan ELY-keskuksen alueella (2015)
Henkilöjunaliikenteen merkitys Jyväskylän seudulla ja kehittämistarpeet Jyväskylä–Tampere–Helsinki-yhteysvälillä (2016)
Uudenmaan maakunnan keskusverkko (2012)

•

KOORDINOINNIT, INVENTOINNIT, PRIORISOINNIT
•
•
•
•

•

Perusväylänpidon ohjelmointitehtävät – TLS- ja
hankekoriprojekteja ELY-keskuksiin (käynnissä)
Traficomin T&K-toiminnan koordinointi (kaynnissä)
Traficomin valtionavustusten hanketoimintaan liittyvät
tukitehtävät (käynnissä)
Tieverkon merkitsevyysluokitukset: Varsinais-Suomen ELYkeskus (2019), Keski-Suomen ELY-keskus (2018), Uudenmaan
ELY-keskus (2017), Pirkanmaan ELY-keskus (2016)
Pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA)
– HLJ-kärkihankkeen ohjelmointi (2015)

VIESTINTÄ JA GRAAFINEN SUUNNITELU
•
•
•

Raporttien taittotöitä ja graafista suunnittelua mm.
Traficomille, Oulun seudulle, ELY-keskuksiin (käynnissä)
TRA 2020 -konferenssin tukipalvelut (käynnissä)
Fintrip-verkoston viestinnän suunnittelu ja toteutus (2018)

•
•

ALUERAKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

•

TUKEA VIRANOMAISILLE

•
•
•

Kangasalan liityntäpysäköintiselvitys (2020)
Porvoon joukkoliikennetoimija (2019)
Kotkan-Haminan seudun joukkoliikenteellisen
saavutettavuuden kehittäminen (2019)
Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen infrakori (2019)
Mäntsälän liikennepalveluselvitys (2019)
Solmupysäkkiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskuksen (2019) ja
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueille (2017)
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen palvelutasoselvitys (2018)
Porvoon ja Lohjan suuntien joukkoliikenteen
kehittämistarpeet pääkaupunkiseudulla (2018)

•

•
•
•
•

Uudenmaan ELY-keskuksen pyöräliityntäpysäköinnin
nykytila ja kehittämistarpeet (2019)
Helsingin seudun pääpyöräilyverkon auditointi ja
parantamistoimenpiteiden kartoitus (käynnissä)
Jalankulku- ja pyöräväylien tarveselvitykset: Uudenmaan,
Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset (2019)
Porin seudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma (2019)
Tarveselvitys jalankulkua ja pyöräilyä edistävistä toimista
Parkanon keskustan ja rautatieaseman välillä (2018)

MUUT SELVITYKSET

TURVALLISIA MATKOJA
•
•
•
•
•
•
•

Kauhavan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma
(valmis) ja liikenneturvallisuustoimijatyö (käynnissä)
Selvitys vaarallisista kouluteistä: Siuntio (käynnissä),
Mäntsälä (2019), Porvoo (2018)
Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuustyön
tukitehtävät (käynnissä)
Imatran seudun liikenneturvallisuussuunnitelma (2019)
Keski-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma (2018)
Tampereen seudun suojatieselvitys (2016)
Liikenneturvallisuussuunnitelmien ohje (2016)

•
•
•

Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmätoimien
päästövaikutusten arviointi (käynnissä)
Väyläviraston SOVA-ohjeen päivitys (käynnissä)
Päijät-Hämeen vähäpäästöisen liikenteen edellytykset (2019)

VAIKUTUKSET SELVIKSI
•
•
•
•

Kantatien 51 välin Kirkkonummi–Kivenlahti
moottoritieksi rakentamisen vaikutukset (2018)
PRIO – Apuväline kehittämishankkeiden priorisointiin
vaikuttavuuden perusteella (2018)
Maankäyttö hankearvioinnissa -esiselvitys arvioinnin
kehittämistarpeista (2017)
Henkilöjunaliikenteen kehittämispotentiaali valituilla
asemapaikkakunnilla, Case Jyväskylä (2016)

