
Transport Research Finland, TRFinland -Infrastructures for the future   Call for Papers  Suomen Tieyhdistys, Rakennusinsinööriliitto, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto järjestävät jo toista kertaa akateemista huippututkimusta esiintuovan Transport Research Finland, TRFinland, seminaarin.   Seminaari pidetään Helsingissä 31.5. 2018.   Seminaarissa pääosassa on Suomessa tehtävä väylä- ja liikennealan huippututkimus! Päivän tarkoituksena on esittää tuloksia alan toimijoille, rahoittajille ja päättäjille sekä tukea tutkijoiden keskinäistä verkostoitumista.   CFP- kohteena on vähintään väitöskirjatasoinen tutkimus, joka käsittelee väyläinfraa ja sen käyttäjiä. Seminaarin kieli on englanti ja esitysten pituus on 20 min.   Ehdotuksesta tulisi käydä ilmi seuraavat asiat: - tutkimuksen aihe ja tavoite muutamalla virkkeellä - tutkija ja tutkimusryhmä (kansallinen/kansainvälinen) - mahdollinen referointi - tutkimuksen rahoittajat - kuuluuko tutkimus johonkin isompaan tutkimuskokonaisuuteen - halukkuus esittää ehdotus posterina - missä muualla kyseinen esitys on pidetty.  Huom. Seminaari esitysten ei tarvitse olla ns. uusia eli muissa yhteyksissä pidetyt esitykset voidaan hyväksyä mukaan.   Ehdotukset tulee lähettää 16.3.2018 mennessä, nina.raitanen@tieyhdistys.fi. Lisätietoja voi kysyä nina.raitanen@tieyhdistys.fi ja tiina.jauhiainen@liikennevirasto.fi.  Nostetaan alan osaaminen näkyviin myös tutkimuksen saralla!  Voit jakaa kutsua eteenpäin verkostoissasi.  Järjestäjien puolesta terveisin  Nina Raitanen  Tiina Jauhiainen Toimitusjohtaja  T&K ohjelmajohtaja Suomen Tieyhdistys  Liikennevirasto Puh. 040 744 2996  Puh. 040 653 3384       



Transport Research Finland, TRFinland -Infrastructures for the future   Call for Papers  An academic seminar Transport Research Finland highlighting the top-notch research in the fields of infrastructure and traffic will be held on 31st of May 2018 in Helsinki.  Finnish Road Association, RIL - Finnish Association of Civil Engineers, the Ministry of Transport and Communication and the Finnish Transport Agency are organising this high-level seminar for the second time.   This seminar is all about top Finnish research in the fields of transport infrastructure and transportation. The main goal is to present research results for the actors in the transport sector, as well as for funders and decision- and policy-makers. Another aim is to provide researchers with an opportunity to network with each other.  This Call for Papers is targeted to PhD level and post-doc research dealing with transport infrastructure and transportation, and users. The seminar will be held in English. The ideal length for presentations is 20 minutes.  The proposal should include the following: - subject and aim of the research described with a few sentences - name of the researcher or research group members - where paper/research is refereed (if refereed) - funders of research  - links to wider research entity, e.g. programme (if included) - willingness to present the research in the poster session - earlier presentations of the research   Please notice that the presentations do not have to be new. We also accept proposals that have been presented previously.  Please send your proposal(s) by 16th of March 2018 to Nina Raitanen, nina.raitanen@tieyhdistys.fi.   In case of any questions, do not hesitate to contact Nina or Tiina Jauhiainen, tiina.jauhiainen@liikennevirasto.fi.  Let’s bring out the competence in the field of research!  Please distribute this invitation in your networks.  On behalf of the seminar organisers,  Nina Raitanen  Tiina Jauhiainen CEO   R&D Director Finnish Road Association  Finnish Transport Agency Tel. +358 40 744 2996  Tel. +358 40 653 3384 


