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Uudenmaan ELY-keskuksen liikennestrategiaan on 
koottu näkemys toiminnan pitkän aikavälin tavoitteista 
ja linjauksista noin kymmenen vuoden aikajänteellä. 

Alueellisen liikennepolitiikan pitkän aikavälin suun-
nittelua tehdään maakunnallisissa ja seudullisissa lii-
kennejärjestelmäsuunnitelmissa, joiden laadinnassa 
ELY-keskus on tiiviisti mukana. Alueelliset suunnitelmat 
yhdessä valtakunnallisten liikennestrategioiden kanssa 
muodostavat ELY-keskuksen tienpidolle ja sen ohjel-
moinnille sekä joukkoliikenteen järjestämiselle merkit-
tävän strategisen perustan. 

Valtakunnalliset liikennepoliittiset painotukset, kuten 
käyttäjien tarpeista ja yhteiskunnan odotuksista lähtevä 
palvelutasolähtöinen suunnittelu, nostavat uusia pai-
notuksia esiin myös tienpidon näkökulmasta. Liikenne 
nähdään kokonaisvaltaisena palveluna. Digitalisaatio 
muuttaa liikennejärjestelmää ja samalla sekä asettaa 
ELY-keskuksen toiminnalle uusia vaatimuksia että tuo 
siihen uusia mahdollisuuksia. 

Pitkän aikavälin linjausten muodostamiseksi arvioitiin 
aluksi Uudenmaan ELY-keskuksen vuoden 2010 lii-
kennestrategiassa esitettyjen linjausten toteutumista 
ja ajantasaisuutta. Uuden strategian taustaksi laadit-
tiin analyysi alueen liikennejärjestelmäsuunnitelmista, 
maakunnallisista kehittämis suunnitelmista sekä keskei-
sistä valtakunnallisista liikennepoliittisista strategioista. 
Lähtökohdaksi koottiin myös tiivis kuvaus tieverkon ja 
tieliikenteen nykytilasta sekä toimintaympäristöstä ja 
siinä nähtävissä olevista muutoksista. Niiden pohjalta 
valmisteltiin liikennestrategian tavoitteet ja Uudenmaan 
ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen 
toimintaa ohjaavat kehittämislinjaukset. 

Suunnitelmaa on valmistellut työryhmä, johon ovat 
Uudenmaan ELY-keskuksesta kuuluneet Janne Kojo 
(puheenjohtaja), Sonja Heikkinen, Eini Hirvenoja, Mir-
ja Hyvärinta, Johanna Järvinen, Tuomo Ratia, Liisa-
Maija Thompson ja Minna Weurlander. Val-
misteluvaiheessa on pidetty Uudenmaan 
ELY-keskuksen henkilökunnan laajoja 
työpajoja.

Konsulttina liikennestrate-
gian laatimisessa on toimi-
nut Linea Konsultit Oy, jossa 
työhön ovat osallistuneet Reijo 
Helaakoski ja Sakari Somerpalo.
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LIIKENNE JA INFRASTRUKTUURI 
-VASTUUALUEEN TEHTÄVÄT

ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri 
-vastuualue vastaa tienpidosta, joukkolii-
kenteen järjestämisestä ja liikennejärjes-
telmän kehittämisestä tarjoten toimivan 
liikennejärjestelmän ja turvallisen tiever-
kon kansalaisten ja elinkeinoelämän tar-
peisiin. Koko ELY-keskuksen tehtävänä 
on edistää alueensa kehitystä hoitamalla 
valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittä-
mistehtäviä.
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Tienpidon tehtävät pitävät sisällään sekä päivittäistä kunnos-
sapitoa, kuten talvihoitoa, jolla varmistetaan tieverkon päivittäi-
nen liikennöitävyys että nykyisten väylärakenteiden uusimista, 
kuten päällystämistä ja siltojen korjausta. Lisäksi kehitetään 
liikenneverkon palvelutasoa erilaisilla uusinvestoinneilla, joilla 
parannetaan mm. liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta sekä 
vähennetään liikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia. 

Valtion talousarvion perusväylänpidon määrärahalla rahoi-
tetaan koko tienpito yksittäisiä isoja kehittämisinvestointeja 
lukuun ottamatta. Tieverkon isojen kehittämisinvestointien ra-
kentamisen toteuttaa Liikennevirasto. 

Joukkoliikenteen toimivaltaisena viran-
omaisena Uudenmaan ELY-keskus 

osallistuu joukkoliikennepalvelujen 
tuottamiseen. Se vaikuttaa jouk-

koliikenteen toimivuuteen infra-
struktuurin kehittämisen lisäksi 
liikenteen ostojen, lipputukien 
ja kehittämisavustusten avulla 
sekä liikenteen suunnittelulla.

ELY-keskus osallistuu aluekehi-
tystyöhön ja sillä on vahva rooli 

alueellisessa liikennejärjestelmä-
suunnittelussa. Uudenmaan ELY-
keskus tekee jatkuvaa yhteistyötä 

eri sidosryhmien kanssa alueen-
sa liikennejärjestelmäkoko-
naisuuden kehittämiseksi.

Kuva 1. Uudenmaan ELY-keskuksen toimialue lii-
kenneasioissa kattaa Uudenmaan, Kanta-Hämeen 
ja Päijät-Hämeen maakunnat. 
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KEHITTÄMISLINJAUKSET

Liikennejärjestelmän kehittämisen 
keskeiset tavoitteet ovat edellytysten 
luominen elinkeinoelämälle ja asuk-
kaiden sujuvan arjen varmistaminen. 
Tavoitteista johdetut keskeiset kehit-
tämislinjaukset kohdistuvat kustan-
nustehokkaisiin kuljetusketjuihin sekä 
kestävään yhdyskuntarakenteeseen 
ja liikkumisratkaisuihin. Näitä läpileik-
kaavina teemoina korostetaan niin 
tienkäyttäjien turvallisuutta kuin digita-
lisaation luomia uusia mahdollisuuksia. 

Kuva 2. Uudenmaan ELY-keskuksen liikennestrategian 2025 keskeiset tavoitteet ja kehittämislinjaukset.

Pitkän aikavälin liikennepoliittista suunnittelua on tehty maa-
kunnallisissa ja seudullisissa liikennejärjestelmäsuunnitel-
missa, joiden laadinnassa Uudenmaan ELY-keskus on ollut 
tiiviisti mukana. Viimeaikaiset valtakunnalliset liikennepoliit-
tiset painotukset, kuten käyttäjien tarpeista ja yhteiskunnan 
odotuksista lähtevä palvelutasolähtöinen suunnittelu, nosta-
vat esille uusia painotuksia. Näiden yhteiskunnan odotusten 
sekä liikennejärjestelmän ja sen toimintaympäristön analyysin 
perusteella on muodostettu Uudenmaan ELY-keskuksen lii-
kennestrategian keskeiset tavoitteet: edellytysten luominen 
elinkeinoelämälle ja asukkaiden sujuvan arjen varmistaminen. 
Seuraavilla sivuilla on kuvattu keskeisiä linjauksia tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tähtäin on vuodessa 2025.

LINJAUKSET

LÄPILEIKKAAVAT 
TEEMAT

1. Kustannustehokkaat 
kuljetusketjut

2. Kestävä yhdyskuntarakenne 
ja liikkumisratkaisut

3.
 T

ur
va

lli
su

ut
ta

 k
ai

ki
lle

 
tie

nk
äy

ttä
jil

le

4.
 D

ig
ita

lis
aa

tio
lla

 u
us

ia
 

to
im

in
ta

m
al

le
ja

Elinkeinoelämälle 
edellytyksiä
– tehokasta 
logistiikkaa

Asukkaille 
sujuvaa arkea 

– mahdollisuuksia
kestäviin 

liikkumisvalintoihin

TAVOITTEET



6    

KUSTANNUSTEHOKKAAT  
KULJETUSKETJUT

Uudenmaan ELY-keskus hankkii jat-
kuvasti ajantasaista tietoa muuttuvista 
asiakastarpeista ja kuljetusketjujen 
palvelutaso-odotuksista ja vastaa niihin 
mahdollisuuksien mukaan. Vuoropuhe-
lua elinkeinoelämän kanssa tiivistetään 
ja tienpitoa suunnitellaan ja toteutetaan 
yhteistyössä. Keskeisiä toimenpiteitä 
ovat päivittäisen liikennöitävyyden var-
mistaminen, korjausvelan vähentämi-
nen sekä vaikuttavimpien investointien 
toteuttaminen. Tehokkuutta ja innovaa-
tioita haetaan kokeiluilla ja uusilla toi-
mintamalleilla.

Päivittäisen liikennöitävyyden varmistaminen

Päivittäisen liikennöitävyyden turvaaminen tieverkolla on 
tienpidon perustehtävä. Pääteillä ja vilkkailla seututeillä, 
jotka ovat kriittisiä elinkeinoelämän kuljetusten ja työmat-
kaliikenteen sujumiselle, tarjotaan selvästi korkeampaa 
palvelutasoa kuin muulla tieverkolla.

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella on suuri kansantaloudel-
linen merkitys. Päätiet sekä yhteydet satamiin, lentokentälle ja 
logistiikkakeskuksiin ovat elintärkeitä koko maan elinkeinoelä-
mälle. Kun koko maan työpaikoista 40 prosenttia sijaitsee alu-
eella, niin myös liikenne- ja kuljetusmäärät alueen tieverkolla 
ovat merkittävästi muuta maata suurempia.

Tieverkon liikennöitävyys varmistetaan talvihoidon ja muun 
päivittäisen kunnossapidon toimin. Tarjottavaa palvelutasoa 
ohjaavat valtakunnalliset linjaukset. Palvelutaso määritetään 
laatuvaatimuksilla, jotka ohjaavat urakoitsijoiden toimintaa ja 
toimenpiteitä. Uudenmaan ELY-keskus on aktiivisesti mukana 
kehittämässä urakoiden kustannustehokkaita sopimus- ja toi-
mintamalleja.

Talvihoidolla on keskeinen merkitys turvallisen päivittäisen lii-
kenteen mahdollistamiseksi talven ongelmakeleissä. Pääteillä 
ja vilkkailla seututeillä säilytetään nykyinen korkea hoitotaso. 
Muilla väylillä talvihoidon taso riippuu niiden liikenteellises-
tä merkityksestä. Liikennemäärien ohella otetaan huomioon 
erityisesti elinkeinoelämän kuljetusten tarpeet, tarvittaessa 
niiden reittien ja aikataulujen mukaan räätälöidyn täsmähoi-
don avulla. Kaupunkialueiden ja taajamien pääreiteillä varmis-
tetaan yhtenäisen hoitotason jatkuvuus yhteistyössä kuntien 
kanssa.

Maaseudulla on talvihoidon lisäksi sorateiden hoitotasolla 
suuri merkitys biotaloudelle ja alkutuotannon kuljetuksille. Jat-
kossa myös sorateiden hoitoa täsmennetään entistä asiakas-
lähtöisemmäksi. 

 
korjausvelan vähentäminen 

tieverkon korjausvelan kasvun pysäyttäminen ja pienen-
täminen on yksi liikennepolitiikan lähivuosien kärkitehtä-
viä. Painopisteinä ovat asiakastarpeiden perusteella tun-
nistetut vaikuttavimmat toimenpiteet ja kohteet. 

Uudenmaan ELY-keskus on jo pitkään sopeuttanut toimin-
taansa riittämättömän ylläpitorahoituksen raameihin, mutta 
vaikutuksiltaan vähäisiä säästökohteita ei enää ole. Vuosil-
le 2016–2018 on hallitusohjelmassa osoitettu korjausvelan 
vähentämiseksi erillistä lisärahoitusta valtakunnallisesti 600 
miljoonaa euroa kattaen kaikki väylämuodot. Tästä kohdistuu 
Uudenmaan ELY-keskuksen alueen tieverkolle 60 miljoonaa 
euroa. Korjausvelan suuruus Uudenmaan ELY-keskuksen alu-
eella oli vuonna 2014 noin 230 miljoonaa euroa, josta puolet 
kohdistui päällystettyyn tieverkkoon. Peruskorjaustarpeessa 
olevia huonokuntoisia päällystettyjä teitä oli vuonna 2015 yh-
teensä 600 kilometriä. Lisärahoituksella korjausvelan kasvu 
saadaan pysäytettyä ja määrää vähennettyä ohjelman kolmen 
vuoden aikana. 

Ylläpidon toimin korjataan tieverkon ja sen laitteiden kulumi-
sesta ja ikääntymisestä aiheutuvia vaurioita ja puutteita sekä 
uusitaan väylärakenteita nykyvaatimusten tasolle. Nykyisen 
valtakunnallisen painotuksen mukaan valta- ja kantateiden 
sekä vilkasliikenteisten seututeiden kunto pyritään pitämään 
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nykytasolla ja muun verkon kunto joustaa rahoituksen puut-
teessa. Lisärahoituksella voidaan huonokuntoisten tieosien 
määrän kasvu pysäyttää alempiasteisella tieverkollakin ja 
päätieverkolla jopa pienentää niiden määrää. Elinkeinoelämän 
kuljetusreitit ja muut tarpeet asetetaan etusijalle korjattavia 
väyliä priorisoitaessa.

Myös siltojen peruskorjaukset priorisoidaan, sillä lukuisia 
1960- ja -70-luvuilla rakennettuja siltoja on nyt korjauksen 
tarpeessa. Siltojen kantavuus on avainasemassa, jotta raskai-
den ajoneuvojen suurimpien sallittujen massojen ja mittojen 
nostolla tavoiteltu kustannustehokkuuden kasvu saavutetaan. 
Parhaillaan pilotoidaan vielä tätäkin suurempien ns. HCT-yh-
distelmien käyttöönottoa. Uudenmaan ELY-keskus tukee näitä 
ja muita innovatiivisia kokeiluja kustannustehokkuuden ja lii-
kenneturvallisuuden parantamiseksi.

Korjausvelkaa on myös teiden varusteissa ja laitteissa, esi-
merkiksi kaiteiden kunnostamiseen tarvitaan lisärahoitusta. 
Korjauksissa priorisoidaan turvallisuuden ja liikennöitävyyden 
kannalta kriittiset kohteet.

Täsmätoimia suunnitellaan ja myös toteutetaan yhteistyössä 
julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. Uudenmaan ELY-kes-
kus tiivistää vuoropuheluaan elinkeinoelämän kanssa, jotta 
erilaiset tarpeet kyetään huomioimaan yhä paremmin tiever-
kon ylläpidossa ja näin vaikuttamaan alueen elinvoimaisuu-
teen ja yritysten toimintaedellytyksiin.

 
vaikuttavimPien investointien toteuttaminen 

Pienet ja kustannustehokkaat toimenpiteet painottuvat, 
kun investointien suunnittelussa ja valinnassa painote-
taan vaikuttavuutta ja resurssien tehokasta käyttöä. 

Uudenmaan ELY-keskuksen hankekoreihin kerätyissä tarpeis-
sa toteutusta odottaa lähes 2 000 investointihanketta. Tarpeita 
on syntynyt erityisesti kasvualueille elinkeinoelämän ja asu-
tuksen tarvitsemista liikennejärjestelyistä ja liikennevirtojen 
muuttumisesta. Vaikutuksiltaan parhaiden ja kustannustehok-
kaimpien toimenpiteiden etsimiseksi ja toteuttamiseksi lisä-
tään suunnittelussa vaihtoehtotarkasteluja ja käydään aktiivis-
ta vuoropuhelua elinkeinoelämän kanssa.

Laajennus- ja uusinvestoinnit parantavat palvelutasoa ja niil-
lä vaikutetaan erityisesti saavutettavuuteen sekä matkojen ja 
kuljetusten turvallisuuteen, sujuvuuteen ja ennakoitavuuteen. 
Elinkeinoelämän kuljetusketjuille on tärkeää satamien, len-
tokenttien ja logistiikkakeskusten hyvä saavutettavuus sekä 
matka-ajan ennakoitavuus. 

Akuutteja ongelmapisteitä voidaan lievittää kustannustehok-
kaasti pienillä investoinneilla, joiden toteutusmahdollisuus riip-
puu kuitenkin oleellisesti käytettävissä olevasta perusväylän-
pidon rahoituksesta ja mahdollisesta erillisrahoituksesta. 
Uudenmaan ELY-keskuksen suunnitteluvalmiudessa varau-
dutaan nykyistä rahoitustasoa useampiin hankkeisiin. 
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KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 
JA LIIKKUMISRATKAISUT

Uudenmaan ELY-keskus tukee yhdys-
kuntarakenteen kehittämistä suuntaan, 
joka edistää kestävien kulkutapojen 
käyttöä ja mahdollistaa samalla turval-
lisen liikkumisen taloudellisesti ja pääs-
töjä vähentäen. Kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen olosuhteita paranne-
taan jatkuvalla yhteistyöllä eri sidosryh-
mien kanssa. Prioriteettina on työmat-
kaliikenteen sujuvuus, mikä parantaa 
asukkaiden arkea ja elinkeinoelämän 
edellytyksiä.

 
liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus 

uudenmaan ely-keskuksen alueen voimakkaan kasvun 
hallinta edellyttää määrätietoista maankäytön ohjausta 
ja tehokasta liikennejärjestelmää. yhdyskuntarakennetta 
kehitetään suosimaan kestävää liikkumista. avainase-
massa on liikenteen ja maankäytön kehityksen yhteenso-
vittaminen.

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella on voimakkaasti kasva-
via keskuksia ja kaupunkiseutuja. Valtakunnallisten ja alueen 
omien tavoitteiden mukaan alue- ja yhdyskuntarakennetta ke-
hitetään nykyistä taajama- ja kylärakennetta täydentäen sekä 
kehitysvyöhykkeitä vahvistaen. Kasvun ohjaaminen keskuk-
siin vähentää liikkumistarpeita, lisää jalan ja pyörällä tehtyjen 
matkojen osuutta ja luo edellytyksiä toimivalle joukkoliikenteel-
le. Uudenmaan ELY-keskus huolehtii kuntien kaavaohjaukses-
sa siitä, että maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen saa 
näiden tavoitteiden mukaista sisältöä.

Uudenmaan ELY-keskus haluaa olla aktiivinen toimija yhdessä 
muiden sidosryhmien kanssa alueensa liikennejärjestelmäko-
konaisuuden kehittämisessä. Eri alueiden liikennejärjestelmä-
suunnitelmien eteneminen varmistetaan yhdessä sidosryhmi-
en kanssa jatkuvalla liikennejärjestelmäyhteistyöllä. Ongelmia 
pohditaan kuntien ja elinkeinoelämän kanssa ja niiden ratkai-
semisessa hyödynnetään monipuolisia keinoja ja erilaisia ra-
hoitusmalleja. Maankäytön kehityksen vaatimien kiireellisten 
hankkeiden yhteisrahoituksesta kuntien ja yritysten kanssa 
voidaan sopia, mikäli investoinnit ovat vaikutuksiltaan yleis-
hyödyllisiä. Yllättäviä ja isoja hanketarpeita pyritään ehkäi-
semään ennakolta tekemällä kuntien kanssa aktiivista maan-
käytön suunnittelun yhteistyötä kaavoituksen eri vaiheissa. 
Liikenteen aiheuttamat ympäristövaikutukset, kuten melu ja 
vaikutukset pohjaveden laatuun huomioidaan kaikessa toimin-
nassa, erityisesti uusia hankkeita toteutettaessa. Tavoitteena 
on mm., että liikennemelusta kärsivien määrä ei lisäänny.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteen sovittavan Helsin-
gin seudun MAL-aiesopimuksen roolia pyritään vahvistamaan 
ja sitovuutta lisäämään, mikä edellyttää, että valtio ja kunnat 
osoittavat myös toimenpiteiden toteuttamiseen riittävästi ra-
hoitusta. 

Kun maankäyttö kehittyy ja liikenne- ja kuljetusvirrat muuttu-
vat, niin asemakaava-alueella olevien maanteiden väylänpi-
tovastuuta on kaavoituksen yhteydessä arvioitava uudelleen. 
Uudenmaan ELY-keskus on aktiivisesti mukana myös selvitet-
täessä vähäliikenteisimmän maantieverkon järkevää tienpito-
vastuuta.

 
kävelyn ja Pyöräilyn edistäminen 

kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle on mahdollisuuksia 
erityisesti kaupunkiseuduilla ja taajamissa. toimivia arjen 
matkoja turvattaessa nousevat esiin monenlaiset kävelyä 
ja pyöräilyä tukevat toimenpiteet.

Henkilöliikenteessä pyritään nostamaan terveellisten, vähä-
päästöisten ja ruuhkautumista hillitsevien kulkutapojen – kä-
velyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen – osuutta. Kuntien toimilla 
on suuri merkitys kestävän liikkumisen edistämisessä ja ELY-
keskus haluaa toimia kuntien yhteistyökumppanina niin perin-
teisten keinojen toteutuksessa kuin uusia keinoja etsittäessä. 

Kävelyn ja pyöräilyn arvostusta ja motivointia on lisättävä, 
jotta eri toimijat saadaan mukaan kannustamaan lihasvoimin 
tapahtuvaa liikkumista. Kävely ja pyöräily on ymmärrettävä to-
dellisiksi ja toisistaan erillisiksi liikennemuodoiksi, joilla molem-
milla on merkittävä rooli arjen kulkutapoina ja liikennejärjes-
telmän osina. Tottumuksia muutetaan vaikuttamalla ihmisten 
tietämykseen ja asenteisiin. Kävelyn ja pyöräilyn markkinointi, 
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houkuttelevan imagon luominen ja erilaiset kampanjat ovat 
hyviä asennemuokkauksen keinoja. ELY-keskus voi avustaa 
paikallista kampanjointia esimerkiksi jo toiminnassa olevien 
kunnallisten liikenneturvallisuusryhmien kautta.

Olosuhteet on luotava sellaisiksi, että asukkaat kokevat pyö-
räilyn helpoksi, mukavaksi, turvalliseksi ja nopeaksi matkan-
tekotavaksi. Kävelyn suosiota lisäävät samat tekijät, mutta 
miellyttävä ympäristö korostuu vielä enemmän. Olosuhteiden 
kehittämisessä painopiste siirretään määrästä laatuun. Van-
hentunutta infrastruktuuria parannetaan pienillä toimenpiteillä 
ja pyöräilyn pääreiteillä tarjotaan entistä korkeampaa laatuta-
soa. Verkon täydennystarpeita on erityisesti taajamien reuna-
alueilla ja alempiasteisella tieverkolla. Kevyen liikenteen väy-
lien ja alikulkukäytävien rakentamis- ja parantamistarpeita on 
olemassa paljon enemmän kuin mahdollisuuksia niiden toteut-
tamiseen nopealla aikataululla.

ELY-keskuksen käytössä olevia keinoja ovat mm. autojen ajo-
nopeuksien hillitseminen, jalankulku- ja pyöräteiden laatu- ja 
hoitotason parantaminen, epäjatkuvuuskohtien poistaminen ja 
puuttuvien yhteyksien rakentaminen sekä maankäytön suun-
nitteluun vaikuttaminen. Kävely ja pyöräily erotellaan toisistaan 
vilkkaimmilla väylillä. Joukkoliikennepysäkeillä tarjotaan ny-
kyistä parempia pyöräpysäköintimahdollisuuksia. Talvipyöräi-
lyn suosion kasvu tuo vaatimuksia pääreittien yhtenäiselle ja 
korkealle talvihoidon tasolle. ELY-keskus etsii aktiivisesti myös 
uusia tapoja parantaa jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita.

 
joukkoliikenteen järjestäminen ja  
uudistaminen 

joukkoliikenteen suosion kasvattamiselle on edellytyksiä 
isommilla kaupunkiseuduilla ja kaukoliikenteessä, muual-
la pyritään varmistamaan julkisen liikenteen peruspalve-
lut. erityyppisillä alueilla on tarvetta erilaisille julkisen lii-
kenteen palveluille. yhteistyöllä kuntien kanssa saadaan 
tehostettua joukkoliikenteeseen käytettävissä olevan 
rahoituksen vaikuttavuutta ja toteutettua kaikille avointa 
joukkoliikennettä.

Toimivan joukkoliikennejärjestelmän perusta lähtee yhdys-
kuntarakenteen kehittämisestä. Riittävä väestöpohja sekä 
solmupisteisiin ja runkoreittien varteen sijoittuvat työpaikat ja 
palvelut luovat edellytykset kilpailukykyisille joukkoliikennepal-
veluille. Joukkoliikenne on houkutteleva kulkutapa silloin, kun 
matka-ajat ovat kilpailukykyisiä henkilöauton kanssa ja hinta 
on riittävän edullinen. Kilpailukyvyn muut päätekijät ovat riit-
tävä vuorotarjonta, hyvä matkustajainformaatio ja korkea pal-
velun laatu. 

ELY-keskus voi vaikuttaa joukkoliikenteen toimivuuteen tien-
pitäjänä infrastruktuuria kehittämällä sekä yhtenä joukkolii-
kenteen toimivaltaisena viranomaisena liikenteen ostojen, 
lipputukien ja kehittämisavustusten avulla sekä liikenteen 
suunnittelun ja ohjaamisen keinoin. Uudenmaan, Päijät-Hä-
meen ja Kanta-Hämeen alueella joukkoliikenteen toimivaltai-
sia viranomaisia ovat HSL, Lahden ja Hämeenlinnan seutu-
viranomaiset, Hyvinkään ja Riihimäen kaupungit sekä niiden 
ulkopuolisella alueella Uudenmaan ELY-keskus. 

Linja-autoliikenteessä on käynnissä merkittävä muutos, kun 
markkinat avataan kilpailulle vuoteen 2019 ulottuvan siirty-
mäajan kuluessa. Kaukoliikenne on jatkossa pääsääntöisesti 
markkinaehtoista liikennettä. Alueellinen ja seudullinen liiken-
ne järjestetään toimivaltaisten viranomaisten toimesta joko 
markkinaehtoisesti tai hankintamenettelyllä. Lisäksi kunnat 
voivat ostaa täydentävää kunnan sisäistä liikennettä.

ELY-keskuksen tehtävänä on joukkoliikenteen järjestäminen ja 
suunnittelu omalla toimivalta-alueellaan yhteistyössä kuntien 
ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on edellytysten pa-
rantaminen alueen vahvoille runkolinjoille, peruspalvelutason 
varmistaminen kohtuullisen joukkoliikennekysynnän alueille ja 
julkisen liikenteen peruspalvelujen tarjoaminen myös maaseu-
dulla. 

Joukkoliikennepalvelut järjestetään markkinaehtoisesti siellä, 
missä sille on edellytyksiä. ELY-keskus tukee markkinaeh-
toisen liikenteen syntymistä esimerkiksi järjestämällä yhdes-
sä kuntien kanssa koululaiskuljetuksiin perustuvaa avointa 
joukkoliikennettä kaikkien käyttöön tai ostamalla runkolinjoja 
syöttävää liityntäliikennettä. Siellä, missä riittävä palvelutaso 
ei synny markkinaehtoisesti, ELY-keskus hankkii joukkoliiken-
nepalveluja resurssiensa puitteissa ja yhteistyössä kuntien 
kanssa. Kunnat edistävät joukkoliikennematkustusta tukemal-
la kaupunki-, seutu- ja työmatkalippujen hintoja sekä rahoitta-
malla liikennepalvelujen hankintaa. ELY-keskus tukee joukko-
liikennematkustusta myöntämällä valtionavustusta lipputukiin 
ja myöntämällä valtionavustusta kunnille paikallis- ja palvelulii-
kenteisiin sekä joukkoliikenteen kehittämishankkeisiin.

Julkisten liikenteen palvelujen säilyttäminen pienemmän ky-
synnän alueilla ja aikoina on haastavaa. Jo nyt erilaisten kut-
su- ja palveluliikenteiden rooli on merkittävä, mutta jatkossa 
erilaiset julkisen liikenteen palvelut ja eri hallinnonalojen kul-
jetukset on saatava nykyistä helpommin ja avoimemmin asi-
akkaiden yhteiseen käyttöön. Tarvitaan hallintorajat ylittävää 
yhteistyötä ja kokonaan uusia palvelumalleja. ELY-keskus on 
omien rahoitusmahdollisuuksiensa puitteissa mukana vaikut-
tamassa järkevien, kunta- ja hallintorajoista riippumattomien 
alueellisten kokonaisuuksien muodostumiseen ja uusien toi-
mintamallien kokeilemiseen.

Tieinvestoinneista päätettäessä joukkoliikenteen edistäminen 
muodostaa tärkeän valintaperusteen. Erityisesti Helsingin 
seudulla panostetaan joukkoliikennettä sujuvoittaviin toimen-
piteisiin, kuten runkolinjojen joukkoliikennekaistoihin. Pysäk-
kejä, pysäkkiyhteyksiä ja liityntäpysäköintiä parannetaan koko 
ELY-keskuksen alueella. 
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TURVALLISUUTTA KAIKILLE 
TIENKÄYTTÄJILLE

Liikenneturvallisuuden myönteinen 
kehitys on liikennepolitiikan reunaehto 
ja edellyttää sidosryhmien aktiivista 
yhteistyötä. Uudenmaan ELY-keskuk-
sessa liikenneturvallisuus on keskeinen 
elementti kaikessa tekemisessä. Kun 
tieverkolla toteutetaan erilaisia toimen-
piteitä erilaisista lähtökohdista, pyrki-
myksenä on aina vaikuttaa positiivisesti 
myös liikenneturvallisuuteen.

 
Liikkumisen turvallisuuden varmistaminen on keskeistä tie-
verkon päivittäisessä kunnossapidossa ja ylläpidossa, johon 
suurin osa vuosittaisesta tienpidon rahoituksessa käytetään. 
Talvisin liikenneturvallisuudesta huolehditaan oikea-aikaisella 
liukkaudentorjunnalla ja muulla talvihoidolla. Vilkasliikenteisillä 
pääteillä talvihoidon korkea taso turvaa myös liikenteen su-
juvuuden ja häiriöttömyyden. Ajoratamerkinnöillä, näkemärai-
vauksilla sekä päällystettyjen teiden ura- ja reikäpaikkauksilla 
turvataan liikkumista koko tieverkolla. Erilaisilla täsmätoimilla 
poistetaan mm. raskaalle liikenteelle vaarallisia painumia. 

Liikenneympäristön parantamistarpeisiin haetaan ratkaisuja 
pienillä kustannustehokkailla toimenpiteillä, joita toteutetaan 
rahoituksen mahdollistamissa puitteissa. Priorisoinnilla hae-
taan vaikuttavimmat kohteet lukuisten tarpeiden joukosta. 
Parantamistoimissa painottuvat taajamat ja päätiet, koska 
niihin kohdistuvien toimenpiteiden liikenneturvallisuusvaiku-
tukset ovat tehokkaimpia. Taajama-alueiden turvallisuutta pa-
rannetaan hillitsemällä ajonopeuksia ja toteuttamalla pieniä 
liikenneympäristön parantamistoimia. Lasten ja koululaisten 
turvallisuuteen panostetaan mm. kehittämällä jalankulku- ja 
pyöräily-yhteyksiä. Erityisesti tienylitysten turvaaminen koulu-
matkareiteillä on tärkeää. Suojateiden parantamiskohteet pri-
orisoidaan ja niistä toteutetaan tehokkaimmat. Pääteillä liiken-
neturvallisuutta parantavia pieniä kustannustehokkaita toimia 
ovat mm. automaattinen nopeusvalvonta, selkeät tiemerkin-
nät, kaiteiden rakentaminen ja kunnostaminen, nopeusrajoi-
tusten tarkistaminen ja tehokas tiedottaminen häiriötilanteista. 
Uusia keinoja etsitään kokeilujen ja pilottien kautta ja ELY-kes-
kus suhtautuu avoimin mielin niiden mahdollistamiseen.

Parantamistoimien lisäksi myös maankäytön ohjauksella vai-
kutetaan liikenneturvallisuuteen ja haetaan maankäytön kehit-
tyessä turvallisia liikenneratkaisuja. Vanhat turvattomat tieny-
litysratkaisut, maankäytön laajeneminen sekä eri toimintojen 
uudelleen sijoittumiset aiheuttavat monin paikoin suuria haas-
teita mm. kävelyn ja pyöräilyn turvallisuudelle. Tämän johdosta 
ELY-keskus kehittää ja kokeilee mahdollisimman kustannuste-
hokkaita ja turvallisuutta lisääviä ratkaisuja tehden yhteistyötä 
muiden toimijoiden, kuten kuntien, Trafin, Liikenneviraston ja 
poliisin kanssa. 

Uudenmaan ELY-keskus vaikuttaa myös laajemmin liiken-
ne- ja työturvallisuutta parantavien keinojen kehittämiseen ja 
käyttöön, ennen kaikkea ennalta ehkäisemällä vaaratilantei-
den muodostumista. Erilaisten toimien ja ohjeistuksen avulla 
turvataan tiellä tapahtuvien töiden turvallisuus ja turvallinen 
liikkuminen työmaan ohi. ELY-keskus on myös aktiivisesti ke-
hittämässä raskaan liikenteen palvelu- ja levähdysalueverkos-
toa. Mahdollistamalla lainsäädännön edellyttämät tauot ja kul-
jettajien riittävä lepo vaikutetaan kuljettajien työturvallisuuden 
ohella kaikkien tielläliikkujien turvallisuuteen sekä torjutaan 
kuljetuksiin liittyvää rikollisuuden uhkaa. Keskeiset vaarallisten 
aineiden kuljetusreitit huomioidaan tienpidossa. Näin ehkäis-
tään ennalta vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuuksia, 
joissa seuraukset voivat olla hyvinkin vakavia ja myös aihe-
uttaa laajaa tuhoa ympäristölle. Yhteiskunnan häiriötilanteisiin 
ELY-keskus varautuu hoitamalla osaltaan liikenteeseen liitty-
viä varautumistehtäviä. Häiriötilanteissa liikenteen toimivuus 
turvataan mm. erilaisin varareittijärjestelyin.

Tieliikenteen turvallisuusongelmien ratkominen edellyttää 
usein monen osapuolen välistä yhteistyötä sekä toiminnan 
koordinointia. Asenteisiin vaikuttaminen on tärkeää ja liiken-
neturvallisuuden perusteluviestintää tehdäänkin eri toimijoi-
den yhteistyönä. Liikenneturvallisuuden eteen tehtävää yh-
teistyötä kuntien, poliisiin, Liikenneturvan ja elinkeinoelämän 
kanssa syvennetään entisestään. Painopisteenä on kuntien 
liikenneturvallisuustyön, erityisesti elinikäisen liikennekasva-
tustyön, tukeminen. Tavoitteena on pitkäjänteinen toiminta, 
jonka myötä liikenneturvallisuusasioiden näkyvyys ja arvostus 
lisääntyvät sekä erilaisten liikenneturvallisuutta parantavien 
toimenpiteiden hyväksyttävyys paranee. Liikennekasvatus-
työn resurssipulaa voidaan helpottaa esimerkiksi sopivasti mi-
toitetulla alueellisella yhteistyöllä, jonka tavoitteena on myös 
hyvien kokemusten jakaminen. Kuntien ja ELY-keskuksen 
yhteisillä turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmien ja 
niiden seurannan avulla ohjelmoidaan maantie- ja katuverkon 
pienimpiä turvallisuustoimia, kuten suojateiden liikenneturval-
lisuuden parantamisia ja nopeusrajoitustarkistuksia sekä koor-
dinoidaan yhteistyötä.
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DIGITALISAATIOLLA UUSIA  
TOIMINTAMALLEJA

Digitalisaatio on yksi tärkeimmistä 
yhteiskunnallisista ja taloudellisista 
muutosvoimista, joka muuttaa palve-
lurakenteita ja liiketoimintamalleja. Se 
vaikuttaa voimakkaasti myös liiken-
teeseen. Tulevaisuuden liikennejär-
jestelmä muodostuu infrastruktuurin, 
palveluiden ja tiedon yhteentoimivasta 
kokonaisuudesta. Uudenmaan ELY-
keskus on mukana mahdollistamassa 
uusia toimintamalleja ja palveluita.

 
Digitalisaatio vaikuttaa vahvasti kaikkeen liikenteeseen ja 
koko liikennejärjestelmään. Tieto- ja viestintäteknologian ke-
hittyminen mahdollistaa uudella tavalla tekemisen ja toimin-
nan tehostamisen. Kehittyneet välineet – mm. älypuhelimet ja 
ajoneuvot – sekä ihmisten tapa toimia mahdollistavat ja edel-
lyttävät vuorovaikutteisten tietoon pohjautuvien palveluiden 
käyttöönottoa sekä luovat edellytykset tuottavuutta lisäävien 
järjestelmien ja toimintatapojen kehittämiselle. 

Vaikka liikenteen digitalisaatio ja automatisaatio ovat vielä al-
kuvaiheessa, on automaatiota ollut tieliikenteessä 1990-luvul-
ta lähtien; mm. lukkiutumattomat jarrut, ajovakauden hallinta 
ja vakionopeudensäädin. Tulevaisuudessa digitalisaation ja 
automaation luomat mahdollisuudet lisääntyvät merkittävästi. 
Digitaalisuus mahdollistaa robotiikan ja nyt arvioidaan, että 
viimeistään vuonna 2030 maanteillä ajaa jo ilman kuljettajaa 
kulkevia robottiautoja, joillakin osilla jo huomattavasti aikai-
semmin. Älykästä liikennettä kohden edetään digitalisaation 
ja automatisaation kehittämistä tukevilla piloteilla ja kokeiluilla. 

Automatisoitu liikenne- ja liikkumistietojen kerääminen ja ja-
kelu mahdollistaa jatkuvan tilannekuvan, ennustamisen sekä 
analyysit hyvään tieto-omaisuuteen nojaten. Tietoja hyödyn-
netään liikenteenohjauksessa, liikennetiedottamisessa, kun-
nossapidossa, väylien parantamishankkeiden suunnittelussa 
ja tietopalveluissa.

Kehitystä mahdollistetaan myös mm. keräämällä ja avaamal-
la joukkoliikenteen tiedot liikenteestä kaikkien käyttöön sekä 
edistämällä yhteiskäyttöisten maksujärjestelmien syntymistä. 
Uudenlaisia eri liikkumismuotoja yhdisteleviä sekä tietoa ja 
teknologiaa hyödyntäviä liikkumisen palveluja (MaaS) tulee 
markkinoille enenevässä määrin. ELY-keskus varautuu liik-
kumisen muuttumiseen ja uusiin palveluihin sekä on mukana 
mahdollistamassa niitä. 

Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta ja tiestötietojen ylläpi-
tojärjestelmien kehittäminen otetaan käyttöön parantamaan 

kunnossapidon kustannustehokkuutta. Toimintamalli käsittää 
uusia automatisoituja koko tieverkon kattavia tiedonkeruume-
netelmiä ja uusia tiestötietojen ja kunnonhallinnan järjestelmiä, 
jotka mahdollistavat väylänpidon toimenpiteiden suunnittelun 
ja tarkan kohdentamisen siten, että tiestön kuntoa ylläpitävät 
tai parantavat toimenpiteet on mahdollista toteuttaa mitattuun 
tietoon perustuen ja ennen mahdollisten vaurioiden syntymis-
tä. 

Itseohjautuvien autojen operointimahdollisuus ja häiriöiden 
ehkäiseminen tuo kasvavia vaatimuksia infrastruktuurin laa-
dulle. Automatisoitu liikennejärjestelmä tarvitsee toimiakseen 
erinomaisessa kunnossa olevan väyläverkon. Kun kaikki tien-
pitoon liittyvä tieto on yhteistä ja ajantasaista, tienpidon kus-
tannukset alenevat, laatu paranee ja tekemisen organisointi 
muuttuu. Aivan aluksi alueurakoista saatava kuntotieto tulee 
viedä aiempaa tehokkaammin tienpidon ohjelmoinnin perus-
taksi. 

Digitaalista tietoa tieverkon kunnosta on jo nyt melko hyvin 
saatavilla. Kun autoihin, kunnossapitokalustoon, tierakentei-
siin ja varusteisiin lisätään älyä, ne tuottavat ajantasaista ja 
ennakoinnin mahdollistavaa tietoa niin kunnossapidon tarpeis-
ta kuin ajo-olosuhteistakin. Rakenteiden, laitteiden ja ajoneu-
vojen älykkyyden lisääntyessä paranee tilannetieto ja toimen-
piteet voidaan kohdistaa entistä kustannustehokkaammin. 

Lähivuosina Helsingin seudun ruuhkaisten pääväylien liiken-
teen sujuvuutta ja ennakoitavuutta kehitetään vaihtuvan liiken-
teen ohjauksen ennakoivuutta ja tarkkuutta parantamalla sekä 
ohjauksen automatisointia lisäämällä. Vaihtuvia nopeusrajoi-
tuksia, tiedotusopasteita sekä automaattista nopeusvalvontaa 
lisätään. Tieliikenteen seurannan parantamiseksi liikenteen 
ohjaustoimien vaatimalle tasolle lisätään mittauspisteitä, lii-
kennekameroita ja päivitetään matka-aikajärjestelmää Helsin-
gin seudulla.
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TAUSTA-AINEISTOA 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

Uudenmaan ELY-keskuksen toimialue 
liikenneasioissa kattaa Uudenmaan, Kan-
ta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat. 
Alueella asuu enemmän kuin joka kolmas 
suomalainen ja sillä on suuri merkitys val-
takunnan talousveturina. ELY-keskuksen 
alueella sijaitsevat valtakunnan vilkkaim-
mat tieosuudet sekä henkilö- että tava-
raliikenteen määrällä mitaten. Erityisesti 
Helsingin seudun on ennustettu kasvavan 
ja kansainvälistyvän edelleen myös tule-
vaisuudessa.
 
suomen väestön ja elinkeinoelämän keskus

uudenmaan ely-keskuksen alueen merkitys on koko maan ta-
louden ja tuotannon kehitykselle keskeinen. alueella sijaitsee 
lähes puolet maamme työpaikoista ja maan ainoa metropoli. tu-
levaisuudessa erityisesti palvelutyöpaikkojen kasvun odotetaan 
jatkuvan.

Uudenmaan ELY-keskuksen kolmen maakunnan alueella asuu kaksi 
miljoonaa asukasta. Viimeisen viiden vuoden aikana väkiluku on kas-
vanut alueella noin viisi prosenttia, kun muualla Suomessa kasvu on 
ollut prosentin luokkaa.

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella on suuri kansantaloudellinen 
merkitys. Noin 40 prosenttia maamme työpaikoista sijaitsee tällä alu-
eella. Työmatkaliikenne eri alueiden välillä on vilkasta ja esimerkiksi 
pääkaupunkiseudulle sukkuloi päivittäin seudun ulkopuolelta noin 120 
000 työmatkalaista. Määrä on jatkuvasti kasvanut ja työmatkat ovat 
viime vuosikymmeninä pidentyneet. Sukkulointi pääkaupunkiseudulle 
on kasvanut erityisen voimakkaasti sitä ympäröivistä kehyskunnista. 

Yhdyskuntarakenne on 2000-luvulla pääkaupunkiseudulla tiivistynyt, 
mutta muualla suunnittelualueella rakenne on yleensä hajautunut taa-
jamien laajentuessa ja haja-asutuksen lisääntyessä. Kaiken kaikkiaan 
taajama-alueiden pinta-ala on kasvanut viimeisten kymmenen vuo-
den aikana Uudenmaan ELY-keskuksen alueen maakunnissa 15–20 
prosenttia. Taajamissa asuvan väestön määrä ja osuus on samaan 
aikaan kasvanut, mutta hitaammin. Taajamien asukastiheys onkin 
yleisesti tarkasteltuna laskenut ja rakenne hajaantunut. Yhdyskunta-
rakenteen keskeisiin kehityspiirteisiin on kuulunut myös teollisuuden 
ja paljon tilaa vievien palvelujen siirtyminen pois kuntien ja kaupunkien 
keskustoista.

Uudenmaan maakunta on luonteeltaan hyvin erilainen muuhun maa-
han verrattuna. Maakunnan asukasluku – 1,620 miljoonaa – on 36 

prosenttia koko maan väestöstä ja pääkaupunkiseudun neljän kunnan 
osuus yhteensä on peräti 20 prosenttia. Maakunnan väestö kasvaa 
edelleen nopeasti. Pääkaupunkiseudulla on koko Suomen keskusrooli 
elinkeinoelämässä, koulutus- ja tutkimustoiminnassa sekä kansainvä-
lisessä ja valtakunnallisessa liikenteessä. Se on lukuisten kansain-
välisten yritysten kotipaikka. Palvelusektori on suurin työllistäjä koko 
Uudellamaalla, itäinen ja läntinen Uusimaa ovat vahvoja teollisuus-
alueita. Alueella sijaitsee useampi valtakunnallisesti merkittävä sata-
ma. Helsingin sataman kautta kuljetetun tavaran arvo on kolmasosa 
koko Suomen ulkomaankaupan arvosta. Helsingin kantakaupungissa 
sijaitsevat satamanosat ovat erinomainen esimerkki autolauttasata-
mista, joista tiheä ja kannattava linjaliikenne on saatu turvattua mat-
kustaja- ja tavaraliikenteen yhteistoiminnalla. Porvoossa sijaitseva 
Kilpilahden satama on keskittynyt öljyn ja öljyjalosteiden kuljetuksiin 
ja on keskeinen maan polttoainejakelulogistiikalle. Hangon satama on 
tärkeä erityisesti autotuonnille. Helsinki-Vantaan lentoasema on maan 
ainoa kansainväliset mitat täyttävä lentoasema ja myös merkittävä 
logistinen solmukohta erityisesti kiireelliselle rahdille ja arvotavaralle. 
Maakunnassa sijaitsee myös lukuisa joukko laajaa aluetta palvelevia 
logistiikkakeskuksia. Pääkaupunkiseudulla ovat maan vilkkaimmat tiet 
ja suurimmat joukkoliikenteen käyttäjämäärät. Liikenneyhteydet maa-
kunnasta ovat erittäin hyvät, mutta myös liikenteelliset haasteet ovat 
eri koko luokkaa muuhun maahan verrattuna. 

Kanta-Hämeen maakunta on kolmen profiililtaan erilaisen kaupunki-
seudun muodostama kokonaisuus, jonka keskus on Hämeenlinna. 
Maakunnan väestö on 175 000 asukasta ja kehitys on ollut viime aikoi-
na suotuisaa. Perusteollisuus on maakunnassa suhteellisen vahvasti 
edustettuna. Elintarviketeollisuus ja ympäristöteknologia ovat myös 
merkittäviä aloja. Maakunnan vahvuuksia ovat edullinen maantieteel-
linen sijainti keskellä Etelä-Suomea ja hyvät liikenneyhteydet. Kan-
ta-Häme sijaitsee keskellä Helsingin, Hämeenlinnan ja Tampereen 
välistä kasvuvyöhykettä, Suomen kasvukäytävää, joka on Suomen 
aluerakenteen merkittävin yhtenäinen kokonaisuus. Kasvukäytävän 
rungon muodostavat valtatie 3 ja päärata.

Päijät-Hämeen maakunnan väestö on 202 000 asukasta ja keskittyy 
Lahteen, jossa asuu jo puolet maakunnan asukkaista. Lahden ja Hei-
nolan seudut ovat liittyneet entistä kiinteämmin yhdeksi toiminnalli-
seksi kaupunkiseuduksi. Päijät-Hämeen väestö on ollut viime aikoina 
hienoisessa kasvussa. Maakunnan vahvuutena on poikkeuksellisen 
suuri vientitoimintaa harjoittavien pk-yritysten määrä. Myös perintei-
sen teollisuuden merkitys on suuri ja Päijät-Hämeen teollisuusraken-
ne suosii tiekuljetusten käyttöä. Oikorata yhdessä valtatien 4 moot-
toritien kanssa ovat vahvistaneet maakunnan logistista asemaa ja 
kiinnittäneet varsinkin Lahden yhä paremmin osaksi Helsingin met-
ropolialuetta. 

Maahanmuuton ja väestön keskittymisen seurauksena väestönkasvun 
arvioidaan jatkuvan jokaisessa kolmessa maakunnassa. Ennusteiden 
mukaan Uudenmaan ELY-keskuksen alueen väkiluku olisi lähes 2,2 
miljoonaa vuonna 2025. Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin jat-
kuu. Nopeinta kasvu on edelleen Helsingin seudun 14 kunnan alueel-
la, jonka merkityksen arvioidaan korostuvan entisestään.
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 UUDELY koko  Osuus 
maasta

 PKS Osuus koko
maasta 

Väestö 2015 hlöä 1 980 747  36 % 1 106 418 20 %

 Väestönkasvu  
1980–2015

hlöä 519 510  76 % 346 720 51 %

Ennustettu 
väestönkasvu 
2015–2040

hlöä 316 432  81 % 257 235 66 %

Työpaikat 2013 kpl 921 049  40 % 610 928 27 %

Yritystoimipaikat 
2014 

kpl 136 974  35 % 75 054 19 %

T&K menot milj. e 3 163  49 %

BKT 2013 milj. e 89 112  44 %

-

-

Maapinta-ala km2 19 420  6 % 770 0,3 % 

-

-
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TAUSTA-AINEISTOA 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

toimintaymPäristön kehitysnäkymiä 

toimintaympäristössä tapahtuu jatkuvasti eritasoisia muuto-
strendejä. todennäköisesti pitkään vaikuttavia ja merkittävästi 
liikennejärjestelmään ja yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavia 
tekijöitä ovat: globalisaatio ja kansainvälistyminen, kaupungistu-
minen, teknologian kehitys ja digitalisoituminen, väestön ikään-
tyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen sekä ilmastonmuutos.

Globalisaation nopea eteneminen on nyt merkittävin yhteiskunnallinen 
muutossuunta. Yritysten tuotanto hajaantuu eri puolille maailmaa lisä-
ten liikkumista sekä kansainvälisten yhteyksien ja kuljetusten tarvetta. 
Pääkaupunkiseutu ja myös laajemmin Helsingin seutu tulee edelleen 
vahvistamaan asemaansa Suomen porttina kansainvälisille markki-
noille. 

Kaupungistuminen ja metropolikehityksen vahvistuminen on tärkeä 
aluerakennetta muovaava kehityssuunta. Helsingin metropolialue le-
vittäytyy yhä laajemmalle alueelle ja muuttuu monikeskuksisemmaksi. 
Toiminnallisten alueiden kehitys eriytyy, kun monien pienempien, suh-
teellisen kapealle teollisuuspohjalle rakentuneiden kaupunkien suh-
teellinen vetovoima voi myös heikentyä. Väestönkasvua suuntautuu 
myös suurempien kaupunkeja yhdistävien pääliikenneväylien ympäril-
le muodostuville kehityskäytäville.

Teknologian kehitys, erityisesti digitalisaatio ja automaatio, luo uusia 
mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiselle kaikilla aloilla. Liiken-
teessä teknologian kehittyminen luo edellytyksiä liikenneturvallisuu-
den parantumiselle, päästöjen vähentämiselle sekä liikkumisen ja 
kuljetusten laadun parantumiselle.

Väestön ikääntyminen vaikuttaa huomattavasti aluerakenteeseen, 
sillä lasten, nuorten ja työikäisten määrä kasvaa merkittävästi vain 
suurimmilla kaupunkiseuduilla. Ikärakenteen muutos muuttaa myös 
eri matkaryhmien osuuksia. Joillakin alueilla, varsinkin alueen maa-
kuntien reuna-alueilla, väestön väheneminen yhdessä ikääntymisen 
kanssa uhkaa johtaa liikennepalvelujen tarjonnan huononemiseen.

Ilmastonmuutos ulottuu läpileikkaavasti yhteiskunnan kaikkeen toi-
mintaan. Liikennesektori on merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen 
tuottaja ja sen on omalta osaltaan vastattava niiden vähentämisestä 
kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

Kuva 4. Väestönkasvu 2005–2014 (asukasta/neilökilometri).  
Lähde: Tilastokeskus.

Taulukko 1. Toimintaympäristön tunnuslukuja.

Kuva 3. Väestötiheys vuonna 2014 (asukasta/neliökilometri). 
Lähde: Tilastokeskus.
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Kuva 6. Raskas liikenne tieverkolla, jolla KVL vuonna 2014 vähintään 
300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lähde: Liikennevirasto/tierekisteri.
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Kuva 5 Tieverkko ja liikennemäärät, KVL. 2014 (ajon./vrk). 
Lähde: Liikennevirasto/tierekisteri.

maan vilkkain liikenneverkko

lähes kolmannes koko maan ajoneuvoliikenteen suoritteesta ja 
enemmän kuin kaksi kolmannesta joukkoliikenteen matkoista 
tehdään uudenmaan ely-keskuksen alueella, vaikka alue on vain 
murto-osa maan pinta-alasta.

Uudenmaan ELY-keskuksen alue on merkittävä sekä kotimaan että 
ulkomaan liikenteen kannalta. Merkittävimmät ulkomaan liikennevir-
rat suuntautuvat Helsinki-Vantaan lentoasemalle, satamiin ja Venäjän 
raja-asemille. Suurimmat vuorokausiliikennemäärät ovat pääkaupun-
kiseudun sisääntulo- ja kehäteillä. Pääkaupunkiseudun maanteillä 
keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät ovat 23 100 ajoneuvoa. 
Vastaava luku on muualla Uudenmaan ELY-keskuksen alueella 2 
400 ajoneuvoa ja muualla Suomessa 1 000 ajoneuvoa. Kehä I:n vilk-
kaimman kohdan liikennemäärä on keskimäärin 91 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Pääkaupunkiseudun pääväylillä esiintyy pahoja lii-
kenneruuhkia päivittäin. Raskaan liikenteen määrät ovat Uudenmaan 
ELY-keskuksen maantieverkolla poikkeuksellisen suuret, koska alue 
on Suomen elinkeinoelämän keskiössä ja sinne on keskittynyt paljon 
valtakunnallista logistiikkaa.

Toimialueen tieverkon rungon muodostavat Helsingistä alkavat säteit-
täiset valtatiet, pääkaupunkiseudun kehätiet sekä poikittaiset valtatiet 
(10, 12, 25). Muut valta- ja kantatiet täydentävät alueen päätieverk-
koa. Alemman tieverkon merkitys on keskeinen maaseutualueille 
ja pienemmille taajamille. Maantieverkon pituus Uudenmaan ELY-
keskuksen alueella on 9 150 kilometriä, joista valta- ja kantateitä on 
yhteensä 1 470 kilometriä. Kansainvälisesti merkittävimmät tiet ovat 
Euroopan laajuisen liikenneverkon TEN-T-ydinverkkoon kuuluvat val-
tatiet 1,4 ja 7. 

Uudenmaan ELY-keskuksen ylläpitämä maantieverkko on keskeinen 
osa alueen liikennejärjestelmää. Päätiet yhdessä pääratojen, sata-
mien ja Helsinki-Vantaan lentoaseman kanssa muodostavat alueen 
liikenneverkon rungon ja samalla myös merkittävän osan valtakunnal-
lista liikennejärjestelmää. 

Rataverkko on erittäin tärkeässä osassa niin seudullisessa kuin pit-
kän matkan henkilöliikenteessä, mutta tavarakuljetuksissa rooli on 
Uudenmaan ELY-keskuksen alueella yleensä vähäisempi. Helsingistä 
Tampereen kautta Ouluun kulkeva maan päärata on henkilöliikenne-
määriltään selvästi vilkkain. Lähiliikenteessä kaikki radat ovat ruuhka-
tunteina kapasiteetin äärirajoilla.

Suomen ulkomaankaupasta kuljetetaan meritse valtaosa eli noin 80 
prosenttia tonneissa mitattuna. Uudenmaan ELY-keskuksen alueen 
satamien kautta kulkee Suomen vienti- ja tuontikuljetuksista vuosittain 
lähes 40 prosenttia. Merikuljetusmääriltään suurimmat satamat ovat 
Kilpilahti ja Helsinki. Helsingin autolauttasatamista on säännölliset 
henkilöliikenteen yhteydet Tukholmaan, Tallinnaan, Pietariin ja Sak-
saan. Helsingin osuus Suomen satamien kansainvälisessä henkilölii-
kenteestä on 65 prosenttia.

Matkustajaliikenteessä Helsinki-Vantaan lentoasema on yli 16 mil-
joonalla vuotuisella matkustajalla maan ylivoimaisesti vilkkain lento-
asema. Kansainvälisessä liikenteessä sen osuus on 93 prosenttia 
matkustajista. Helsinki-Vantaan lentoasema mahdollistaa myös kilpai-
lukykyiset kuljetukset toimituksille, joilla on tarvetta ohuille, mutta no-
peille kansainvälisille virroille. Lentorahdin osuus Suomen ulkomaan-
kaupan arvosta on noin 10 prosenttia.
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Uudenmaan ELY-keskus määrittelee yhtenä toimivaltaisena viran-
omaisena yhteistyössä kuntien, maakuntaliittojen ja muiden viran-
omaisten kesken alueensa joukkoliikenteen palvelutason. Palvelutaso 
vaihtelee huomattavasti alueen eri osissa. Pääkaupunkiseudulla jouk-
koliikenteen palvelutaso ja kilpailukyky henkilöauton kanssa on hyvä, 
mutta useissa maaseutumaisissa kunnissa joukkoliikenne ei juurikaan 
mahdollista autotonta arkea keskustaajaman ulkopuolella. Pääkau-
punkiseudulla maanteiden merkitys joukkoliikenteelle on huomattava, 
sillä eräillä säteittäisillä väylillä paikoin jopa puolet tienkäyttäjistä on 
bussimatkustajia. 

Viime vuosikymmenten yleisenä trendinä Suomessa on ollut henkilö-
auton kulkutapaosuuden kasvu ja samanaikaisesti joukkoliikenteen, 
kävelyn ja pyöräilyn osuuden pieneneminen. Uudenmaan ELY-kes-
kuksen alueella kehitys on kuitenkin viime vuosina ollut positiivisem-
paa, sillä pääkaupunkiseudulla ja sinne suuntautuvassa työmatka-
liikenteessä on joukkoliikenteellä vahva rooli ja alueen kolmessa 
maakunnassa kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuudet ovat pysyneet 
jokseenkin ennallaan. Haja-asutusalueella henkilöauto on ylivoimai-
sesti käytetyin kulkutapa. Kaupunkiseuduilla jalankulun, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen yhteenlaskettu osuus on noin puolet matkoista, pää-
kaupunkiseudulla 60 prosenttia. Erot eri kulkutapojen käytössä ovat 
isoja kaupunkiseutujen keskus- ja reuna-alueiden välillä. Vielä sel-
keämpi ero on eri kaupunkirakennevyöhykkeillä asuvien asukkaiden 
liikkumistottumuksissa. 

Tieliikenne on kasvanut vuodesta 2000 keskimäärin 20 prosentilla 
ja kasvun arvioidaan jatkuvan edelleen. Liikenneviraston viimeisim-
pien liikenne-ennusteiden mukaan liikenteen keskimääräinen kasvu 
olisi Uudenmaan ELY-keskuksen alueella noin 15 prosenttia vuoteen 
2025 mennessä ja 30 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Liikenteen 
kasvu vaihtelee merkittävästi alueen eri osissa ja eri tieluokilla. Lii-
kenteen on arvioitu kasvavan pääteillä muuta tieverkkoa selvästi no-
peammin. Keskeisimmät tieliikenteen kehittymiseen vaikuttavat tekijät 
ovat väestönkasvu ja Suomen talouden kehitys. Henkilöliikenteessä 
kehittymiseen vaikuttavat lisäksi mm. väestön ikärakenteen ja liikku-
mistottumusten muutokset. Tavaraliikenteessä tärkeitä tekijöitä ovat 
mm. teollisuuden tuotantorakenteen intensiteettien muutokset sekä 
kuorma-autojen keskimääräisen kuorman painon nouseminen. 

Kuva 7. Joukkoliikenteen viranomaisalueet.
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Taulukko 2. Liikennejärjestelmän tunnuslukuja.

UUDELY  Osuus koko
maasta 

PKS  Osuus koko
maasta 

Maantiet 2015 km 9 147 12 % 402 0,5 %

Liikennesuorite 
2015 

milj.  
autokm 

11 331 33 % 3 486 
 

10 %

Tavaraliikenteen 
kuljetussuorite 
2014 

milj. 
tkm 

5 026 25 % - -

Erittäin vilkas- 
liikenteiset tiet 
2015 (KVL > 15 000) 

km 531 56 % 194 21 %

Kevyen liikenteen 
väylät maanteillä 

km 1 069 20 % 197 4 %

Henkilövahinko-
onnettomuudet 
2011–15 

kpl 3 776 26 % 1 017 7 %

Joukkoliikenteen 
matkamäärä  
(vrk, HLT 2011) 

kpl 773 000 72 % 616  000 57 %

Lentoasemien 
matkustajamäärä 
2015 

milj.  
hlöä 

16,422 82 % 16,422

 

82 %

Satamien ulkomaan 
tavaraliikenne 2014 

milj.  
tn 

37,352 39 % 10,688 11 %

Satamien ulkomaan 
matkustajaliikenne 
2014 

milj.  
hlöä 

11,736 65 % 11,736 65 %
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