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Esipuhe
Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
haluaa olla aktiivinen yhdyskuntarakenteen, liikenteen 
ja liikkumisen kehittäjä. ELY-keskus osallistuu kestävän 
yhdyskuntarakenteen luomiseen etenkin liikennejär-
jestelmätyön kautta. Myös toimivan päivittäisen liikku-
misen varmistaminen kuuluu ELY-keskuksen perus-
tehtäviin. Tämä toteutuu erityisesti tieverkon hoidon ja 
ylläpidon sekä joukkoliikenteen palvelujen tarjoamisen 
keinoin. Myös liikenneturvallisuutta on edelleen paran-
nettava. Tavoitteemme määrittelevät, että henkilövahin-
koon johtavia liikenneonnettomuuksia tulee vähentää 
15 % seuraavien neljän vuoden aikana. ELY-keskuksen 
strateginen tulossopimus nostaa lisäksi esille kestävien 
kulkumuotojen – kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 
– käytön tukemisen. Kaikkien tavoitteiden saavutta-
minen edellyttää tiivistä ja tuloksekasta yhteistyötä si-
dosryhmien kanssa.

Hallitus on antanut liikennepoliittisen selonteon edus-
kunnalle huhtikuussa 2012. Selontekoon sisältyvät 
väyläverkon investointiohjelmat tuovat kaivattua pitkä-
jänteisyyttä sekä investointien suunnitteluun että toteu-
tukseen. Kuluvalla hallituskaudella toimialueellamme 
käynnistetään väyläverkon kehittämishankkeita Kehä 
I:llä ja Kehä III:lla, Helsinki-Riihimäki rataosuudella, 
Riihimäen kolmioraiteella ja Helsingin ratapihalla. Hel-
singin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen, 
MAL-aiesopimuksen hankekokonaisuuteen osoitet-
tava rahoitus antaa työkaluja pienten maankäytön ja 
liikenteen yhteensovittamiseen liittyvien kustannuste-
hokkaiden investointien toteuttamiseen. Myöhempien 
vuosien liikenneverkon kehittämisohjelmaan sisältyy 
suunnittelukohteina pitkään odotetut valtatien 12 hank-
keet: Lahden eteläinen kehätie ja yhteysväli Lahti-Kou-
vola sekä Pisara-rata ja Hyvinkää-Hanko -radan säh-
köistys.

Liikennepolitiikka on paljon enemmän kuin infrahank-
keet. Jo pääministeri Kataisen hallituksen hallitusoh-
jelman viesti on, että liikennepolitiikka kytketään koko-
naisvaltaisesti ja poikkihallinnollisesti elinkeinoelämän, 
talouden ja työllisyyden sekä alueiden kehittämisen 
kehykseen. ELY-keskuksella yhteistyökumppaneineen 
on tässä merkittävä rooli. Liikennepoliittinen selonteko 
linjaa yli 50 keskeistä toimenpidettä. Uudenmaan ELY-
keskuksen näkökulmasta näistä voi nostaa esille muu-
taman: 

• Perusväylänpidon ja joukkoliikenteen rahoituksen  
ostovoima turvataan hallituskausien taitteessa tehtä-
villä tasokorotuksilla. 

• Väyläinvestoinneista siirretään 100 milj. euroa 
vuodessa  liikenneverkon pieniin investointeihin ja 
ylläpitoon vuodesta 2016 lähtien. 

• Vuosina 2013–2015 pyritään osoittamaan lisärahoi-
tusta pieniin investointiohjelmiin. 

• Neljällä suurimmalla kaupunkiseudulla MAL-
aiesopimusten sitovuutta parannetaan ja vahviste-
taan niissä  palvelurakenteiden ja elinkeinoelämän 
toimintaedellytysten huomioon ottamista. Aiesopi-
musmenettelyn edistämiseksi valtio rahoittaa pieniä 
kustannustehokkaita liikenneverkon kehittämis-
toimia. Myös joukkoliikennettä edistävistä toimista ja 
liityntäpysäköinnin järjestämisestä sovitaan osana 
aiesopimuksia. 

• Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kilpailukyvyn 
parantamiseen ja käytön lisäämiseen kohdistetaan 
rahoitusta. Muilla seuduilla turvataan julkisen liiken-
teen peruspalvelutaso. 

• Julkisin varoin järjestettävät henkilökuljetukset 
yhdistetään ja järjestetään nykyistä joustavampina 
ja taloudellisempina palvelukokonaisuuksina, jolloin 
myös haja-asutusalueen liikennepalvelut voidaan 
turvata. 

ELY-keskukset ovat toimineet nyt runsaat kaksi vuotta. 
Liikenteen tehtäväalueen näkökulmasta organisaation 
kehittämisen seuraavia askelia ovat tavara- ja joukko-
liikenteen elinkeinolupien myöntämisen ja valvonta-
tehtävien keskittäminen valtakunnallisesti Etelä-Poh-
janmaan ELY-keskukseen vuoden 2013 alusta sekä 
liikenteeseen ja ympäristöasioihin liittyvien hankintojen 
yhdenmukaistaminen ja tehostaminen.

Liitekartat
1. Investointihankkeet suunnitelmakaudella 2013–2016 
2. Ylläpidon hankkeet suunnitelmakaudella 2013–2016 
3. Vuoden 2012 hankkeet 
4. Joukkoliikenteen palvelutaso ja siirtymäajan  
 sopimusten umpeutuminen

Julkaisu internetissä: www.ely-keskus.fi/uusimaa/julkaisut

Rita Piirainen
ylijohtaja
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Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri 
-vastuualueen toimialue kattaa Uudenmaan, Kanta-
Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat, yhteensä 
50 kuntaa. Alueella on valtakunnan vilkkaimmat tie-
osuudet, suurimmat liikennemäärät ja useita merkit-
täviä kansallisen ja kansainvälisen henkilö- ja tavara-
liikenteen solmukohtia. 

Helsinkiä ympäröivät säteittäiset väylät ja kehäväylät 
palvelevat kukin kymmeniä tuhansia käyttäjiä vuo-
rokaudessa. Vähäliikenteisimmällä tiestön osalla on 
vuorokaudessa joitakin kymmeniä käyttäjiä. ELY-
keskuksen tehtävänä on tarjota koko verkolla mah-
dollisuudet turvalliseen ja toimivaan liikkumiseen ja 
kuljettamiseen.

Suomen väestö on kuluneiden 30 vuoden aikana 
kasvanut noin 590 000 hengellä, mistä Uudenmaan 
ELY-keskuksen toimialueen osuus on ollut kolme nel-
jäsosaa. Maanteiden liikennesuorite on tänä aikana 
kaksinkertaistunut. Seuraavien kolmenkymmenen 
vuoden aikana Suomen väestön ennustetaan kas-
vavan vielä noin 610 000 hengellä, mistä hieman 
vajaa puolet kohdistuu Uudenmaan ELY-keskuksen 
toimialueelle. Liikenteen kasvu on hidastunut, mutta 
liikennesuoritteen ennustetaan tulevien 30 vuoden ai-
kana edelleen kasvavan  noin kolmanneksella.

 

Uudenmaan ELY-keskuksen 
liikenne- ja infrastruktuuri 
-toimialue suhteessa koko 
maahan

Uudenmaan  
ELY-keskus

Koko maa

Osuus 
koko 
maasta

Maapinta-ala 
(1.1.2011) km2 19 421 6 % 303 892

Maantiet (1.1.2011) km 9 136 12 % 78 162

Liikennesuorite (2011) milj. 
auto-km 10 903 30 % 36 740 

Perusväylänpidon 
rahoitus (2012) milj. € 103,7 20 % 531,3

Joukkoliikenteen 
rahoitus, ELY ja LVM 
yht. (2011)

milj. € 12,5 25 % 50,8

Väestö 2011 
(31.12.2010) henkilöä 1 908 636 36 % 5 375 276

Väestönkasvu 1980-
2010 (Tilastokeskus) henkilöä 447 399 76 % 587 498

Väestönkasvu 
2011–2040
(Tilastokeskuksen 
väestöennuste)

henkilöä 282 315 46 % 610 080

Työpaikat (2009) kpl 908 390 40 % 2 289 975

Työvoima (2011) hlö 970 000 36 % 2 672 000

BKT (2009) milj. 
euroa 76 459 44 % 173 267

Toiminta-alueena kolme maakuntaa
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Liikenneviraston vuonna 2011 teettämän elinkeino-
elämän asiakastutkimuksen mukaan tiekuljetukset 
ovat yrityksille selvästi tärkein kuljetusmuoto, ja niihin 
ollaan kokonaisuudessaan tyytyväisiä. Tärkeimmät 
tieverkon osat ovat päätiet (valta- ja kantatiet) sekä 
kaupunkiseutujen päätiet (valta- ja kantatiet sekä tär-
keät seututiet) ja katuverkko. Tutkimuksen mukaan 
turvallisuus nousee elinkeinoelämän arvostuksissa 
korkeimmalle, ja turvallisuustilanteeseen ollaan koh-
tuullisen tyytyväisiä. Hyvät kuljetusolosuhteet pääties-
töllä talviaikaan nousevat seuraavaksi tärkeimmiksi. 

Lähtökohtana liikkujien tarpeet

Myös toimitusaikojen ennustettavuus ja nopeus näh-
dään tärkeinä, ja näihin osa-alueisiin ollaan tyytyväi-
simpiä. Merkitykseltään pienempään muun tiestön 
ympärivuotisiin kuljetusolosuhteisiin ollaan tyytymät-
tömimpiä. 

Liikennevirasto teettää joka vuosi talven tienkäyt-
täjätyytyväisyystutkimuksen ja joka toinen vuosi 
kesän tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen. Tutki-
mukset tuottavat ELY-keskuskohtaista ja valtakunnal-
lista tietoa. Talven 2011 tienkäyttäjätyytyväisyystut-
kimuksen perusteella yleistyytyväisyys maanteiden 
kuntoon on Uudellamaalla hieman laskenut edellisten 
vuosien tasosta. Yksityishenkilöiden osalta tyyty-
väisyys on laskenut maltillisesti. Raskaan liikenteen 
ammattikuljettajat ovat yksityishenkilöitä kriittisempiä 
arvioissaan, ja tutkimuksen perusteella heidän tyy-
tyväisyytensä maanteiden kuntoon talvikaudella on 
vielä vähentynyt aiemmasta.  Tyytyväisimpiä asiak-
kaat ovat pääteiden lumen auraukseen ja liukkauden 
torjuntaan. Selkeänä kehittämiskohteena taas pide-
tään muiden kuin pääteiden talvihoitoa kokonaisuu-
dessaan eli liukkauden torjuntaa, lumen aurausta ja 

Tiet
1 Päätiet
2 Kaupunkiseutujen päätiet
3 Katuverkko
4 Yhteydet satamiin
5 Yhteydet lentoasemille
6 Yhteydet raja-asemille
7 Vähäliikenteiset tiet

Radat
8 Raskaan tavaraliikenteen radat
9 Yhteydet teollisuuslaitoksiin
10 Yhteydet satamiin
11 Yhteydet Venäjän raja-asemille
12 Yhteydet Ruotsin raja-asemille
13 Muut valtakunnallisesti merkittävät radat
14 Muut liikennöidyt radat (vähäliikenteiset radat)

Lähde: Liikenneviraston elinkeinoelämän asiakastutkimus 2011

Liikenneverkkojen eri osien merkitys ja palvelutaso yrityksen 
kuljetusten kannalta - elinkeinoelämä kokonaisuutena
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1 = Erittäin tyytymätön   2 = Tyytymätön   3 = Ei tyytymätön eikä tyytyväinen
4 = Tyytyväinen   5 = Erittäin tyytyväinen

5 = Suurin merkitys
4 = Erittäin suuri, muttei    
      suurin merkitys
3 = Suuri merkitys
2 = Ei kovin suuri merkitys
1 = Vähäinen merkitys

Kauppamerenkulku
15 Kauppamerenkulun pääväylät
16 Muut kauppamerenkulun väylät
17 Saimaan syväväylä

Liikkujien monenlaisia tarpeita kartoit-
taakseen ELY-keskukset keräävät tietoa 
erilaisista asiakaslähteistä. Välittömän 
asiakaspalautteen ja erilaisista suun-
nitelmista saatujen lausuntojen lisäksi 
tietoa saadaan yhteistyössä Liikennevi-
raston kanssa tehtävistä tutkimuksista.



5    

tienpintojen tasaisuudesta huolehtimista. Uudenmaan 
ELY-keskuksen alueella tilanne on kuitenkin valtakun-
nallista keskiarvoa parempi.

Kesän tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus tehtiin vii-
meksi vuonna 2010, ja sen tulosten perusteella yleis-
tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon kesällä on 
pysynyt suunnilleen samanlaisena viime vuosina. 
Päällysteiden kunto pääteillä on selkeä vahvuus. 
Keskeisimpiä kehittämiskohteita puolestaan ovat so-
rateiden kunto sekä päällysteiden kunto muilla kuin 
pääteillä. Tyytyväisyys maanteiden kuntoon kesäkau-
della on Uudenmaan ELY-keskuksen alueella hieman 
maan keskiarvoa korkeampaa.

Kansalaisten tyytyväisyyttä liikennejärjestelmään ja 
matkaketjuihin tutkittiin Liikenneviraston kyselytut-
kimuksessa vuonna 2011. Tutkimuksen perusteella 
Uudenmaan ELY-keskuksen alueella ollaan koko 
maan keskiarvoa hieman tyytyväisempiä niin paikal-
liseen kuin pitkämatkaiseenkin joukkoliikenteeseen. 
Paikallisliikenteessä asukkaat ovat tyytyväisimpiä 
joukkoliikenteen olemassaoloon sekä etäisyyteen py-
säkille tai asemalle. Kaukoliikenteessä arvostetaan 
erityisesti liikenneturvallisuutta. Joukkoliikenteen rei-
teistä, aikatauluista ja hinnoista saatavilla olevaan tie-
toon ollaan tyytyväisiä sekä paikallisen että kaukolii-
kenteen osalta. Sen sijaan lippujen hinnat aiheuttavat 
tyytymättömyyttä niin paikallisilla kuin pidemmilläkin 
matkoilla.

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella tehtiin jouk-
koliikenteen palvelutasomäärittelytyön yhteydessä 
vuonna 2011 asukaskyselyitä. Niiden perusteella 
joukkoliikenteen käyttämistä voisi lisätä matkalippujen 
hintojen tuntuva alentaminen, aikataulujen muutta-
minen paremmin matkustustarpeita vastaaviksi sekä 
yhteiskäyttöinen matkalippu eri liikennevälineisiin. 
Joukkoliikenteen palvelutasotekijöistä tärkeimpinä pi-
detään aikataulujen sopivuutta, Internetistä saatavan 
aikataulu- ja reitti-informaation saatavuutta ja selke-
yttä sekä liikennöinnin täsmällisyyttä ja luotettavuutta. 
Lähes kaikki kyselyyn vastanneet olivat sitä mieltä, 
että joukkoliikennepalveluja on tarvetta kehittää. 
Melkein samanlainen yksimielisyys vallitsi siitä, että 
joukkoliikenteen palvelujen kehittäminen on ympä-
ristösyistä kannatettavaa. Lisäksi noin kolme neljästä 
vastaajasta kannatti joukkoliikenteen tukemista ny-
kyistä enemmän verovaroin.

Asiakaspalautteen kerääminen on tärkeää tienpidon 
ja liikenteen suunnittelussa. ELY-keskusten asiakas-
palvelua liikenteeseen liittyvissä asioissa hoitaa val-
takunnallinen asiakaspalvelukeskus. Se opastaa ja 
neuvoo tie- ja liikenneasioissa sekä ottaa vastaan 
palautetta ja ohjaa palautteen asiantuntijoille. ELY-
keskuksen asiantuntijat käsittelevät heille ohjatun 

palautteen. Esimerkiksi hoidon alueurakoihin liittyvät 
palautteet ja toimenpide-ehdotukset käydään sään-
nönmukaisesti läpi urakoitsijan kanssa, ja mahdolliset 
korjaavat toimenpiteet toteutetaan urakoissa.

Uudenmaan ELY-keskukseen tulee paljon toimen-
pide-ehdotuksia suoraan alueen asukkailta. Lisäksi 
kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävässä 
yhteistyössä nousee esiin teiden hoitoon, ylläpitoon 
ja kehittämiseen sekä joukkoliikenteen järjestämiseen 
liittyviä tarpeita. Asiakkailta ja sidosryhmiltä saadun 
palautteen perusteella nostetaan toimenpide-ehdo-
tuksia hankekoreihin ja sieltä edelleen tienpidon ja 
liikenteen suunnitelmaan rahoitusmahdollisuuksien 
rajoissa. Tienpidon ja liikenteen suunnitelman hank-
keet synkronoidaan yhteistyössä kuntien ja sidosryh-
mien kanssa maakunnan liittojen ja HSL:n johdolla 
tehtyihin liikennejärjestelmäsuunnitelmiin.

Kunnat ja maakuntien liitot ovat antaneet lausun-
tonsa edellisestä tienpidon ja liikenteen sekä maan-
teiden hoidon ja ylläpidon suunnitelmasta 2012–2015. 
Lausunnoissa korostuvat investointitarpeet, joita 
ELY-keskus ei ole pystynyt ottamaan toteuttamisoh-
jelmaansa.  Niin ikään tuodaan esille huoli nykyisten 
väylien kunnosta ja kehotetaan takaamaan tiestön 
hoidolle ja ylläpidolle riittävät määrärahat. Joukkolii-
kenteen palvelujen ostoon ja lipputukeen osoitettu ra-
hoitus todetaan riittämättömäksi.
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Liikennejärjestelmätyö
Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri 
-vastuualue tekee yhteistyötä alueensa liikennejärjes-
telmäkokonaisuuden kehittämisessä eri sidosryhmien 
kanssa. Liikennejärjestelmätyö on eri toimijoiden yh-
teistä suunnittelua, osallistumista ja toimenpideyhteis-
työtä, joilla tavoitellaan liikennejärjestelmän kokonais-
hyötyä.

Viime aikoina liikennejärjestelmätyössä ovat korostu-
neet ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen ja 
hillintä sekä liikkumisen ohjauksen näkökulma. Nämä 
on nostettu painopistealueiksi myös ELY-keskuksen 
strategisessa tulossopimuksessa. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on vakiintunut 
etenkin kaupunkiseutujen ja maakuntien tasolla tehtä-
väksi strategiseksi suunnitelmaksi. Merkittävä osa lii-
kennejärjestelmän suunnittelusta ja päätöksenteosta 
tehdään myös yksittäisten kuntien sisällä. Tavoitteena 
on kytkeä maakuntien ja kuntien maankäytön suun-
nittelu sekä liikennejärjestelmäsuunnittelu kiinteästi 
yhteen prosessiin. Tätä tukee myös tavoite alueelle 
solmittavista liikennejärjestelmäsuunnitelmien toteu-
tukseen tähtäävistä maankäytön, asumisen ja liiken-
teen (MAL) yhteisistä sopimuksista. Seuraava kehi-
tysvaihe on vielä laajempi maankäytön, asumisen, 
liikenteen, palvelujen ja elinkeinoelämän (MALPE) 
tarpeiden ja kehittämissopimusten yhteensovitta-
minen.  

Maakunnallisissa ja muissa alueen liikennejär-
jestelmäsuunnitelmissa on vähitellen siirrytty stra-
tegisemmalle tasolle. Enää ei käsitellä vain liikenne-
verkkojen ja liikennejärjestelmän kehittämistä, vaan 
entistä laajemmin tavoitteissa ja strategioissa paino-
arvoa saa myös alue- ja yhdyskuntarakenteen kehit-
täminen. Kestävän kehityksen mukainen yhdyskunta-
rakenne sekä sen myötä liikkumistarpeen ja liikenteen 
haittojen vähentäminen esiintyvät linjauksina kaikissa 
Uudenmaan ELY-keskuksen alueelle tehdyissä lii-
kennejärjestelmäsuunnitelmissa. Kevyen liikenteen 
ja joukkoliikenteen monipuolinen kehittäminen sekä 
joukkoliikenteen peruspalvelun turvaaminen haja-
asutusalueilla toistuvat suunnitelmissa. Erityinen pai-
noarvo joukkoliikenteen kehittämisellä on Helsingin ja 
muiden kaupunkiseutujen suunnittelussa.

Etenkin kauempana pääkaupunkiseudulta liikenteel-
linen saavutettavuus ja hyvän liikenteellisen aseman 
vahvistaminen tai hyödyntäminen on nostettu esille 
linjauksissa.  Alemman tieverkon kunto ja liikennöitä-
vyys korostuvat haja-asutusalueilla niin työssäkäyn-
tiliikenteen kuin maa- ja metsätalouden kuljetusten 
näkökulmista.

Yhteistyössä kohti toimivia ja turvallisia 
matkoja sekä hiilineutraalia metropolia

HLJ 2011
Tuorein alueella tehty suunnitelma on Helsingin 
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, HLJ 2011. 
Painopisteinä sen valmistelussa ovat olleet liikenne-
järjestelmän toimivuuden, maankäytön ja liikenteen 
yhteensovittamisen sekä ilmastonmuutoksen hillinnän 
huomiointi. HLJ 2011 kehittämisohjelman linjaukset 
ja toimenpiteet on jaoteltu viiteen kehittämistasoon. 
Tämä tarkoittaa HLJ 2011:ssa sitä, että tavoitteena 
on ensisijaisesti vaikuttaa liikkumistarpeen vähentä-
miseen ja kulkumuodon valintaan sekä tehostaa ny-
kyisen liikenneverkon käyttöä. Tässä hyödynnetään 
pieniä kustannustehokkaita parantamistoimenpiteitä 
(KUHA), jotka ovat HLJ 2011:ssa infrastruktuurihank-
keiden priorisoinnin kärjessä. 

KUHA-hankkeilla tuetaan kestävän liikkumisen edel-
lytyksiä laajasti koko seudulla. Kasvavalla Helsingin 
seudulla tarvitaan kuitenkin myös isoja investointeja. 
Helsingin seudun liikenteen hallinnan johtoryhmä 
konkretisoi HLJ 2011:n toimenpidekokonaisuuksia 
kärkihankkeiksi, joita edistetään eri toimijoiden yh-
teistyönä. Kärkihankkeet käsittelevät mm. liikennejär-
jestelmän tilannekuvan kehittämistä, ruuhkien ja häi-
riöiden hallintaa sekä joukkoliikenteen ajantasaisen 
matkustajainformaation kehittämistä.

Uudenmaan ELY-keskus osallistuu mm. 
maankäytön ja alueiden kehittämisen 
suunnitteluun, liikenneturvallisuustyö-
hön, ympäristöyhteistyöhön sekä kävelyn 
ja pyöräilyn, joukkoliikenteen, kuljetusten 
ja liikennepalvelujen suunnitteluun. 
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Taksiluvat
Taksiliikennelain tavoitteena on turvata laadukkaiden 
taksipalvelujen saatavuus  ympärivuorokautisesti  kautta 
maan. Tätä tarkoitusta varten ELY-keskukset vahvis-
tavat vuosittain jokaiseen toimialueensa kuntaan tak-
silupien kuntakohtaiset enimmäismäärät tavallisille ja  
esteettömille henkilöautoille. Maan kattava taksiver-
kosto on osa muuta julkista liikennettä ja sen merkitys 
korostuu erityisesti haja-asutusalueilla paitsi asiointi-, 
koululais- ja vammaispalvelukuljetuksissa myös 
muussa hiljaisen ajan liikenteen hoitamisessa. Uuden-
maan ELY-keskus vahvistaa toimialueensa kuntien 
taksilupien enimmäismäärät sellaiselle tasolle, että 
ne eivät rajoita taksipalvelujen saatavuutta eivätkä 
heikennä palvelujen laatua. Kiintiöissä huomioidaan 
kuntakohtaisesti mm. keskeiset väestökehitykseen 
liittyvät tekijät sekä kunnan joukkoliikenteen määrä ja 
taso. Tältä osin taksikiintiöiden määrittäminen on osa 
muuta ELY-keskukselle kuuluvaa liikennejärjestelmä-
suunnittelua.

Maakuntakaavat
Uudenmaan liitossa on nyt käynnissä maakunta-
kaavan yhdistäminen ja uudistaminen koko maa-
kunnan alueelle. Laajaa metropolialuetta tarkastellaan 
yhtenä kokonaisuutena. Alueen kilpailukyky edellyttää 
sidosryhmien yhteistä tahtotilaa aluerakenteen kehit-
tämisestä ja sitä tukevasta liikennejärjestelmästä. 

Päijät-Hämeen maakuntakaavatyö käynnistyi ke-
sällä 2010. Tämä kokonaismaakuntakaava tulee 
valmistuessaan korvaamaan vuonna 2008 vahvis-
tetun ensimmäisen Päijät-Hämeen maakuntakaavan. 
Uuden maakuntakaavan valmistelutyössä tullaan 
keskittymään erityisesti vastuullisen alue- ja yhdys-
kuntarakenteen ratkaisuihin. Alueen liikennejärjes-
telmäsuunnitelma tehdään kiinteästi yhteistyössä 
maakuntakaavoituksen kanssa. Suunnitelmassa 
määritetään maakunnan liikennejärjestelmän haluttu 
palvelutaso sekä keinot sen saavuttamiseksi. Pal-
velutasoajattelussa käytetään perinteistä liikenne-
suunnittelua laajempaa keinovalikoimaa tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja pyritään löytämään perusteet toi-
menpiteiden priorisoinnille. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma ja maakuntakaava 
ovat keinoja maankäytön, asumisen, liikenteen, pal-
velujen ja elinkeinoelämän (MALPE) tarpeiden ja 
yhteensovittamiseen. Liikennejärjestelmän suunnit-
telulla palvellaan edellä mainittuja tarpeita. Samalla 
kannustetaan liikennettä ja sen haittoja vähentävään 
maankäytön, asumisen, palvelujen ja elinkeinoelämän 
suunnitteluun.

Kanta-Hämeeseen laaditusta ensimmäisestä maa-
kuntakaavasta tuli lainvoimainen vuonna 2007. Nyt 
Kanta-Hämeessä on valmistelussa yhdyskuntien ra-
kentamiseen liittyvä vaihemaakuntakaava. 

Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulla olevat toimen-
piteet nousevat esille useissa liikennejärjestelmä-
suunnitelmissa. Raidehankkeet ovat myös saaneet 
suunnitelmissa entistä vahvemman roolin, varsinkin 
pääkaupunkiseudulla ja pääradan varrella. Päätie-
hankkeet on käsitelty yleensä niistä tehtyjen kehittä-
misselvitysten mukaisina, usein korostaen liikenne-
turvallisuuden parantamista hankkeen toteuttamisen 
ensimmäisenä vaiheena. Liikennejärjestelmäsuunni-
telmissa esitetyissä tienpidon toimissa hyödynnetään 
ELY-keskuksen omaa ohjelmointia ja priorisointityöka-
luja (mm. hankekorit).  

Joukkoliikenteen kehittämiseksi liikennejärjestelmä-
suunnitelmissa esitetään paljon toimenpiteitä: lippu-
järjestelmän kehittämistä, terminaalien ja laatukäytä-
vien kehittämistä, liityntäpysäköinnistä huolehtimista, 
joukkoliikenteen sujuvoittamista ja etuisuuksia sekä 
matkustajainformaation parantamista. Nämä kaikki 
ovat yhteistyössä kehitettäviä toimia. Liikenteen os-
tojen tai tukien suuntaamiseen ei suoria toimenpide-
ehdotuksia ole juurikaan listattu.

Vuoden 2012 aikana Uudenmaan ELY-keskuksen 
liikennevastuualueen alueelle aloitetaan maakunnal-
listen liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadinta sekä 
Kanta- että Päijät-Hämeen alueille. Myös Länsi-Uu-
denmaan alueelle on tavoitteena laatia liikennejär-
jestelmäsuunnitelman päivitys. Näiden suunnitelmien 
vetovastuu on maakuntien liitoilla. Uudenmaan ELY-
keskus osallistuu suunnitelmiin sekä asiantuntemuk-
sellaan että rahoituksella.  

Joukkoliikenteen palvelutaso
Vuoden 2011 aikana on tehty joukkoliikenteen palve-
lutason määrittelytyö kaikkien toimivaltaisten viran-
omaisten alueella. Liikennejärjestelmäsuunnitelmiin 
joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden käsittely ei 
ole tähän mennessä kuulunut. Liikennejärjestelmä-
suunnitelmissa on esitetty joukkoliikenteen infraan, 
rahoituksen ja muuhun kehittämiseen liittyvät tarpeet 
ja joukkoliikennesuunnitelma on konkretisoinut asian 
linjastoiksi ja liikennekokonaisuuksiksi. Palvelutaso-
tavoitteiden mukaan tuomisella liikennejärjestelmä-
suunnitteluun voidaan ohjata resursseja rahoituksen 
ja toimenpiteiden kannalta selkeästi ja mahdolli-
simman tehokkaasti.
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Tavoitteena turvallinen liikkuminen

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon keskeisenä 
tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen. 
Valtakunnallisen tieliikenteen turvallisuussuunni-
telman mukaan liikennekuolemien määrä tulee puo-
littaa ja henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia 
vähentää neljänneksellä vuoteen 2020 mennessä. 
Maankäytön muutokset ja liikennemäärien kasvu 
sekä niukka valtion rahoitus asettavat tälle tavoitteelle 
suuria haasteita.

ELY-keskuksen toiminta on laajasti liikenneturvalli-
suutta edistävää. Liikenneturvallisuusnäkökulma on 
keskeinen niin kaavoituksen ohjauksessa ja liikenne-
järjestelmän suunnittelussa kuin hankekohtaisessa 
suunnittelussakin. Liikenneturvallisuus ohjaa tiestön 
päivittäistä hoitoa, tieverkon kuntoa ja investointien 
valintaa. 

Suunnitelmakauden liikenneturvallisuus-
toimenpiteitä ovat mm. ajonopeuksien 
alentamiseen tähtäävät toimenpiteet, 
tien reunaympäristön turvallisuuden 
parantaminen ja maanteiden liittymien 
parantaminen sekä jalankulun, pyöräi-
lyn, mopoilun ja joukkoliikenteen käytön 
edellytysten parantaminen.

Turvallisuuden kehitys 
Uudenmaan ELY-keskuksen 
maanteillä
Onnettomuusriski on Uudenmaan ELY-keskuksen 
maanteillä keskimääräistä koko maan vastaavaa 
riskiä pienempi. Suurista liikennesuoritteista johtuen 
alueella tapahtuu kuitenkin muihin ELY-keskuksiin 
verrattuna määrällisesti eniten henkilövahinkoon joh-
tavia onnettomuuksia. Riski joutua liikenneonnetto-
muuteen on pienentynyt 2000-luvulla, mutta liikenne-
suoritteen kasvusta johtuen onnettomuusmäärät ovat 
vähentyneet vain vähän.

Maanteiden henkilövahinko-onnettomuudet eivät 
vuonna 2011 vähentyneet vuoteen 2010 verrattuna. 
Liikennekuolemien määrä kasvoi edellisestä vuo-
desta. Eniten tapahtui edelleen yksittäis-, peräänajo- 
ja risteämisonnettomuuksia sekä kevyen liikenteen 
onnettomuuksia. 2000-luvun huolestuttava trendi on 
ollut mopo-onnettomuuksien huomattava lisäänty-
minen. 

Eniten kuolemia tapahtuu yksittäis- ja kohtaamison-
nettomuuksissa. Kuolemaan johtaneista moottori-
ajoneuvo-onnettomuuksista yli puolessa on ollut ris-
kitekijänä huomattava ylinopeus, päihteet, lääkkeet, 
itsetuhoinen tai piittaamaton mielentila tai merkittä-
västi heikentynyt ajoterveys.

Liikenneturvallisuussuunnitelmat 
uudistuvat
Vuonna 2012 Vuonna 2012 laadittava Uudenmaan 
ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma tulee 
ohjaamaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuustyön 
organisointia ja painotuksia. Suunnitelmassa sovite-
taan yhteen valtakunnallisen suunnitelman linjaukset 
ja Uudenmaan, Kanta- ja Päijät-Hämeen erityispiirteet 
sekä esitetään konkreettiset toimenpiteet asetettaviin 
tavoitteisiin pääsemiseksi. Suunnitelmassa kuvataan 
myös alueellisen yhteistyön toteutusmalli.

Useamman kunnan kattavia alueellisia liikennetur-
vallisuussuunnitelmia tullaan laatimaan aiempaan 
tapaan keskimäärin kaksi vuodessa. Suunnitelmissa 
pääpaino on pienissä liikenneturvallisuustoimenpi-
teissä (esim. suojatiet ja niiden parantaminen, hidas-
teet, näkemien raivaus) ja nopeusrajoitusten tarkista-
misissa, kuntien liikenneturvallisuustyön aktivoinnissa 
sekä entistä vahvemmin myös kestävää liikkumista 
edistävän liikennejärjestelmätason ajattelun ja toi-
menpiteiden lisäämisessä. Lisäksi mopoiluun (mm. 
reitit, ajokäyttäytyminen ja liikennemäärät) ja mopo-
onnettomuuksien ehkäisyyn kiinnitetään aiempaa 
enemmän huomiota. ELY-keskuksen periaatteena on 
toteuttaa alueellisen liikenneturvallisuussuunnitelman 
mukaisia pieniä toimenpiteitä heti suunnitelman val-
mistumisen jälkeen.
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Liikenneturvallisuussuunnitelmien tilanne 
vuoden 2012 alussa
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Kohti uusia joukkoliikenteen järjestämistapoja

Uudenmaan ELY-keskus vahvisti joulukuussa 2011 
päätöksellään joukkoliikenteen palvelutason alu-
eellaan vuosiksi 2012–2016. Palvelutason vahvista-
minen tehtiin tässä muodossa ja joukkoliikennelakiin 
perustuvana ensimmäistä kertaa. Päätöstä edelsi 
laajassa yhteistyössä tehty palvelutason määritte-
lytyö. Palvelutaso määriteltiin ja vahvistettiin valituille 
yhteysväleille, joita on kolmentasoisia: kylä – kunta-
keskus, kuntakeskus – kuntakeskus ja kuntakeskus 
– maakuntakeskus. Yhteysvälit luokiteltiin valtakun-
nallisen suosituksen mukaisesti viiteen palvelutaso-
luokkaan, jotka perustuivat määrällisiin ja laadullisiin 
kriteereihin.

ELY-keskuksen lisäksi myös muut toimivaltaiset vi-
ranomaiset ovat vahvistaneet joukkoliikenteen pal-
velutason. HSL, Lahden seudun viranomainen, Hä-
meenlinnan seudun viranomainen sekä Hyvinkää ja 
Riihimäki vahvistivat palvelutason omalla alueellaan. 

Lisäksi ELY-keskuksen alueen asukkaiden joukkolii-
kenteen palvelutasoon vaikuttaa LVM:n vahvistama 
kaukoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso sekä Uu-
denmaan ELY-keskukseen rajoittuvien muiden ELY-
keskusten vahvistamat palvelutasot.

Palvelutasotyö on prosessi ja se jatkuu suunnitte-
lujaksolla. Vahvistetut palvelutasot ohjaavat ELY-
keskuksen, LVM:n ja kuntien toimia ja joukkolii-
kennepalveluiden hankintoja. ELY-keskus edistää 
vahvistetun palvelutason toteutumista myöntämällä 
kunnille valtionavustusta joukkoliikennepalveluiden 
ylläpitämiseen, matkalippujen hinnanalennuksiin ja 
kehittämiseen. Lisäksi ELY-keskus ostaa palvelu-
tason toteutumista edistävää, kuntakeskusten välistä 
peruspalvelutasoista joukkoliikennettä. Kaupunkiseu-
duilla rahoituksen painopiste on matkalippujen hin-
nanalennuksissa ja palveluostoissa, joilla edistetään 
joukkoliikenteen käyttöä.  Maaseudulla keskeistä on 
turvata liikkumisen peruspalvelut ostamalla täyden-
täviä liikennepalveluita. Palvelutason toteutumista 
seurataan Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti.

Palvelutasoluokittelu (taulukko) tukee ja ohjaa myös 
joukkoliikenteen infrastruktuurin kehittämistoimenpi-
teitä. Kullekin luokalle on määritelty myös laadullisia, 
mm. infrastruktuuria koskevia tekijöitä.

Vahvistettu palvelutaso kuvaa tahtotilaa 
siitä, minkä tasoista joukkoliikenteen 
palvelua alueille tavoitellaan.

Palvelutasoluokkien kuvaukset (ks. liitekartta)

Kilpailutaso
Kilpailutason joukkoliikenne on 
todellinen vaihtoehto  
henkilöauton käytölle.

Houkutteleva taso

Houkuttelevan tason joukkolii-
kenne on käyttökelpoinen  
vaihtoehto henkilöauton käy-
tölle.

Keskitaso
Keskitason joukkoliikenne tar-
joaa liikkumisvaihtoehdon  
päivittäisiin kohteisiin.

Peruspalvelutaso

Peruspalvelutason joukkolii-
kenne tarjoaa käyttökelpoiset 
yhteydet työ-, koulu-, opiskelu- 
ja asiointimatkoille.

Minimitaso
Minimitasolla avoin joukkolii-
kenne tarjoaa vain välttämät-
tömät perusyhteydet.

Lakisääteinen taso

Lakisääteinen taso tarkoittaa 
tilannetta, jossa kunta järjestää 
alueelta vain lakisääteiset 
koulu- ja muut henkilökulje-
tukset.
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Suomen joukkoliikennelainsäädäntö uudistui loppu-
vuonna 2009 kun EU:n palvelusopimusasetus  (PSA) 
ja sen mukainen Suomen uusi joukkoliikennelaki  
(JLL, 13.11.2009/869) astuivat voimaan. Siitä alkoi 
kymmenen vuoden pituinen siirtymäaika, jonka ai-
kana siirrytään uusiin liikenteen järjestämismalleihin. 
Ensimmäinen muutos tapahtui lain voimaantullessa, 
kun vanhasta lupaperusteisesta järjestelmästä siir-
ryttiin sopimuspohjaiseen malliin ja entisen lainsää-
dännön mukaiset linjaliikenneluvat muutettiin siirty-
mäajan sopimuksiksi.

Siirtymäajan sopimuksilla pyritään turvaamaan 
joukkoliikenteen palvelutason säilyminen siirtymä-
aikana. Uudenmaan ELY-keskuksen alueella sopi-
mukset päättyvät vaihtelevasti vuosien 2014 ja 2019 
välillä (liitekartta). Yli puolet näistä liikennöitsijöiden ja 
ELY-keskuksen välisistä siirtymäajan liikennöintisopi-
muksista päättyy suunnittelujaksolla. Siirtymäaikana 
sopimuksiin tehdään perusteltuja aikataulu- ja reitti-
muutoksia, joiden tavoitteena on ensisijaisesti vastata 
matkustajien tarpeisiin. Kannattamattomien vuorojen 
lakkauttaminen on myös mahdollista.

Suunnittelujakson aikana viranomaisten päätettä-
väksi tulee, miten joukkoliikennepalvelut järjestetään 
siirtymäajan jälkeen: markkinaehtoisesti tai PSA:n 
mukaisesti. Molemmissa päävaihtoehdoissa joukko-
liikenteen järjestäminen tukeutuu palvelutason mää-
rittelyyn. Toteutettavan palvelutason määrää ja laatua 
rajoittaa kuitenkin valtion joukkoliikennerahoituksen 
niukkuus.  

Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että siir-
tymäajan liikennöintisopimusten päätyttyä riittävä 
palvelutaso voidaan saavuttaa ilman viranomaisen 
puuttumista liikenteen järjestämiseen, eikä liikenteen 
sääntely muutoinkaan ole tarpeen, voidaan jouk-
koliikenne järjestää puhtaasti markkinaehtoisesti. 
Markkinaehtoisessa liikenteessä toimivaltainen vi-
ranomainen myöntää liikennöitsijöille hakemuksesta 
reittiliikennelupia. Palvelutason määrittely suuntaa 
liikennöitsijöiden hakemuksia ja toimii samalla reitti-
liikenneluvan myöntämisen kriteerinä. Reittiliikenne-
lupia voidaan myöntää jo siirtymäaikana. 

Markkinaehtoiselle, reittiliikenneluvalla ajettavalle 
liikenteelle voidaan maksaa lipputukea vain sovel-

tamalla PSA:n mukaista yleistä sääntöä. Tällöin lii-
kenteille määrätään hintavelvoite, eli liikennöitsijät 
velvoitetaan perimään matkustajilta markkinahintaa 
alempi hinta, ja matkustajien saama hinnanalennus 
korvataan liikennöitsijöille. Yleinen sääntö on ns. nor-
mipäätös, jollaisia voidaan antaa vain lailla, asetuk-
sella tai valtioneuvoston päätöksellä.

Markkinaehtoista liikennettä voidaan täydentää PSA:n 
mukaisin lisäostoin. 

Palvelusopimusasetusta on noudatettava, kun toi-
mivaltainen viranomainen järjestää liikenteen mark-
kinaehtoista liikennettä monilukuisempana, luotetta-
vampana, korkealaatuisempana tai edullisempana. 
Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä päätös PSA:n 
käyttöönotosta käytännössä ainakin kaksi vuotta 
ennen liikenteen käynnistymistä.

Käyttöoikeudella tarkoitetaan oikeutta ja velvollisuutta 
julkisen liikenteen hoitamiseen erikseen määritellyllä 
osalla julkisen liikenteen verkkoa. Liikenteenharjoit-
taja saa tästä korvauksena matkustuksesta kertyvät 
asiakastulot ja muut myyntitulot sekä lisäksi käyttö-
oikeussopimuksen mukaisen korvauksen. Käyttöoi-
keussopimuksessa sovitaan, millä hinnalla ja ehdoilla 
liikennöitsijä sitoutuu järjestämään joukkoliikenteen 
määritetyn palvelutason mukaiseksi. Liikennöitsijä 
suunnittelee ja hyväksyttää viranomaisella palvelu-
tason täyttävän liikenteen reitteineen ja aikataului-
neen. Käyttöoikeussopimus eroaa hankintalain mu-
kaisesta ostosopimuksesta muun muassa siltä osin, 
että kustannus- ja tuloriski sekä suunnittelu- ja mark-
kinointivastuu ovat muita sopimustyyppejä enemmän 
liikenteenharjoittajalla. 

Tilaaja-tuottajamallissa toimivaltainen viranomainen 
tilaa joukkoliikennepalveluiden tuotannon liikennöitsi-
jöiltä kilpailuttamalla. Bruttokustannusmallissa lippu-
tuloriski on viranomaisella. Nettokustannusmallissa 
lipputuloriski on liikennöitsijällä. Tilaaja vastaa yleensä 
reittien ja aikataulujen suunnittelusta, lippujärjestel-
mästä, markkinoinnista ja tiedotuksesta. Liikenteen 
tuotannon suunnittelusta vastaa liikenteenharjoittaja. 
Teoriassa mahdollinen tapa joukkoliikenteen järjes-
tämiseen on myös viranomaisen oma tuotanto, jossa 
esimerkiksi kunnallinen liikelaitos tuottaa joukkoliiken-
nepalvelut.

Uuden joukkoliikennelainsäädännön 
mukaiset liikenteen järjestämismallit
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Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi keväällä 2011 
valtakunnallisen kävelyn ja pyöräilyn strategian 
vuoteen 2020 mennessä.  Sen mukaisesti kävelyn ja 
pyöräilyn asemaa tulee merkittävästi vahvistaa liiken-
nejärjestelmässä. Strategia tähtää tuntuvaan kävely- 
ja pyöräilymatkojen lisäämiseen lyhyiden henkilöauto-
matkojen sijaan. 

Kävelyä ja pyöräilyä edistämällä voidaan jokapäi-
väinen liikkumisympäristö tehdä viihtyisämmäksi, tur-
vallisemmaksi ja terveellisemmäksi. Tämä edellyttää 
eheää yhdyskuntarakennetta, jossa asuminen, työ- ja 
opiskelupaikat sekä lähipalvelut sijaitsevat suhteel-
lisen lähellä toisiaan. Kävelyä ja pyöräilyä edistämällä 
vähennetään liikennejärjestelmän hiilidioksidipääs-
töjä.

Strategian jalkauttamiseksi on Liikenneviraston toi-
mesta laadittu kävelyn ja pyöräilyn valtakunnal-
linen toimenpidesuunnitelma. Suunnitelmaa laa-
dittaessa on käyty laajaa vuorovaikutusta kuntien, eri 
hallinnonalojen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 
Vuoden 2012 alussa valmistunut toimenpidesuunni-
telma onkin monen tahon yhteinen linjaus sisältäen  
tärkeimmät kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimet vuo-
teen 2020 mennessä.

Uudenmaan ELY-keskus on aloittanut oman kä-
velyn ja pyöräilyn toimenpideohjelman laatimisen. 
Tarkoituksena on koota kaikki hyvinkin erilaiset edis-
tämistoimet yhteen suunnitelmaan ja laatia niiden 
toteuttamisesta ohjelma lähivuosille ja aina vuoteen 
2020 asti. Uudenmaan ELY-keskuksen strategisissa 
linjauksissa pyritään kohti hiilineutraalia metropolia. 
Kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelman laatiminen 
tukee hyvin tätä linjausta. 

Uudenmaan ELY-keskus tekee kuntien kanssa tiivistä 
yhteistyötä maankäytön suunnittelussa. Kävelyn ja 
pyöräilyn todelliset edistämismahdollisuudet määrit-
tyvät hyvin pitkälle juuri tässä vaiheessa. 

Kävely- ja pyöräteiden rakentaminen, niiden kun-
nossapito ja ylläpito, liityntäpysäköinnin järjestä-
minen pyöräilijöille ja oman henkilökunnan liikku-
missuunnitelman laatiminen ovat myös esimerkkejä 
Uudenmaan ELY-keskuksen kävelyn ja pyöräilyn 
edistämistoimista. Uudenmaan ELY-keskuksen toi-
menpidesuunnitelma valmistuu keväällä 2012.

Monet Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kunnat 
laativat myös omia suunnitelmiaan kävelyn ja pyö-
räilyn edistämiseksi. Helsingin seudun 14 kunnan 
alueella määritellään parhaillaan pääpyöräilyverkkoa 
ja pyöräilyn laatukäytäviä. Liikenneturvallisuuden rin-
nalle tärkeiksi tavoitteiksi on nostettu pyöräilyn help-
pous, sujuvuus ja mukavuus. Vilkkaimmille työmatka-
reiteille muodostetaan pyöräilyn laatukäytäviä, joiden 
kesä- ja talvikunnossapito on luotettavaa ja korkeata-
soista.  Verkon kehittämistoimille laaditaan priorisoitu 
toimenpideohjelma. 

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on 
perinteisesti ollut liikenneturvallisuus- ja 
infrastruktuuripainotteista. Merkittävää 
muutosta liikkumisvalinnoissa ei kui-
tenkaan voida saavuttaa vain rakenta-
malla uusia jalankulku- ja pyöräilyväyliä. 
Lisäksi tarvitaan asenteisiin vaikutta-
mista, olemassa olevien väyläverkkojen 
laatutason nostoa sekä kävelyä ja pyö-
räilyä suosivaa yhdyskuntarakennetta ja 
palveluverkkoa.

Kävelyä ja pyöräilyä edistetään
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Nro  
kartalla HANKKEEN NIMI Kust.arv.

milj. €
Kunnat Uudenmaan  
ELY-keskuksen alueella

Kevyen liikenteen järjestelyt 8,8

1 Kt 52 Västerbyn jkp-tie ja liittymä 1,2 Raasepori

2 Mt 1456 Vähänummi-Kellokoski jkp-tie 1,3 Tuusuula, Järvenpää

3 Mt 178 (Valkontie), jkp-tie välillä Petaksentie-Solvikintie  
ja Vanha Valkontie-Valko 1. vaihe 1,5 Loviisa

4 Mt 120 Oikopolun alikulkukäytävä 0,4 Vihti

5 Mt 170 Hangelby-Box jkp-tie 1,2 Sipoo

6 Mt 313 Anianmetsä-Loukkuharju jkp-tie 0,8 Asikkala

7 Mt 1131 Haapajärvi-Veikkola jkp-tie 1,3 Kirkkonummi

8 Mt 3051 Parolannummentie-Männistöntie jkp-tie 0,7 Hattula

9 Mt 2955 Hälvälän koulun kohdan  liikenneturvallisuusjärjestelyt 0,4 Hollola

Liittymäkohteet 3,0

10 Vt 12 Pälkäne - Hauho, liittymä- ja liikenneturvallisuusjärjestelyt 1,5 Hämeenlinna, Pälkäne

11 Mt 143 / mt 2830 kiertoliittymä 0,4 Hyvinkää

12 Mt 116 Suitiantie /mt 1170 Ratakatu liittymä 0,3 Lohja

ei kartalla Pienet liittymien parantamistoimenpiteet 0,8 Uudenmaan ELY

Kohteet, joissa kunnilla/muilla sidosryhmillä  
rahoitusosuus on merkittävä 15,2

13 Mt 11679  Massbyn jkp-tie 1,4 Sipoo

14 Mt 1130 Lapinkylän jkp-tie, Paloasema - mt 1131 1,8 Kirkkonummi

15 Mt 120 Mariannantien liittymän parantaminen (Juvanmalmi) 2,5 Espoo

16 Mt 11845 Pennala-Renkomäki jkp-tie 1,9 Orimattila, Lahti

17 Mt 170 Kulloo-Ernestas jkp-tie 3,2 Porvoo

18 Mt 114 Kehä II-Turunväylä (Nihtisilta) 4,4 Espoo

Uudenmaan ELY-keskus  
Investointihankkeet suunnitelmakaudella 2013–2016

Pienet liikenneturvallisuuden parantamiskohteet 5,2

ei kartalla Pienet liikenneturvallisuuskohteet   2013- 2016 2,0 Uudenmaan ELY

ei kartalla Pienet joukkoliikenteen parannuskohteet  2013-2016 1,2 Uudenmaan ELY

ei kartalla Taajamien liikenneturvallisuuden parantamien 2013-2016 1,0 Uudenmaan ELY

ei kartalla Pienet liityntäpysäköintikohteet 2013–2016, sis. pyöräpysäköintiä, 
liityntäpysäköinnin rakentamista, liityntäpysäköinnin viitoitusta 1,0 Uudenmaan ELY

Rakenteellisten vaurioiden korjaus, painumat 4,9

20 Kt 50 Luoman pohjoisen tulopenkereen korjaus 3,5 Kirkkonummi

21 Vt 7 Koskenkylä Granvikin siltaan liittyvä puupaalutuksen korjaus 0,9 Porvoo

22 Mt 186 Pitkälahti 0,5 Karjalohja

23 Mt 110 Leppävaaran alikulkukäytävä 1,5 Espoo

Pohjavesiohjelma

19 Vt 25 Lohja / Lohjanharju pohjavedensuojaus 4,6 Lohja

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella käynnistyvät isot investoinnit

24 Kehä I:n parantaminen 35,0 Helsinki

 - Kivikontien eritasoliittymä

 - Kehä I välillä Espoon raja - Vihdintie

 - Hämeenlinnanväylän eritasoliittymä, 1-vaihe

25 E 18, Kehä III:n kehittäminen 110,0 Vantaa

 - Lentoasemantien parantaminen

 - Lahdenväylän ja Porvoonväylän välin parantaminen

 - Kehä III - Porvoo liikenteen hallintajärjestelmä

ei kartalla Metropolialueen pienet kustannustehokkaat hankkeet 15,0*

 * valtion rahoitusosuus liikennepoliittisen selonteon mukaisesti 
vuosille 2014 ja 2015

ei kartalla Helsinki-Riihimäki -rataosan kapasiteetin lisääminen 150,0

ei kartalla Riihimäen kolmioraide 10,0 Riihimäki

ei kartalla Helsingin ratapihan toiminnallinen parantaminen 100,0 Helsinki



15    

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

Hämeenlinna

Sysmä

Vihti

Loppi

Loviisa

Raasepori

Heinola

Hartola

Asikkala

Porvoo

Tammela

Lohja

Hollola

Padasjoki

Mäntsälä

Orimattila

Hattula

Janakkala

Sipoo

Inkoo

Espoo

Nastola

Hausjärvi

Nurmijärvi

Hyvinkää

Forssa

Siuntio

Lapinjärvi

Nummi-Pusula

Vantaa

Kärkölä

Ypäjä

Askola

Karkkila

Lahti

Kirkkonummi

Tuusula

Myrskylä
Pukkila

Jokioinen

Karjalohja

Hanko

Humppila

Pornainen

Riihimäki

Helsinki

Hämeenkoski

Kerava

Järvenpää

Kauniainen

15

18

10

20

22

17

16

13

14

57

2

8

6

3

1

4

25

24

25

21

2319

12

11

9

24
24

0 10 20 30 405
Kilometriä

© Maanmittauslaitos lupa nro 20/MML/11
© Karttakeskus, L4356



16    

Talvihoidon taso säilyy

Tieverkon hoito koskettaa koko tieverkkoa ja sen lii-
kennettä sekä ympäröivää maankäyttöä. Talvihoidon 
toimintalinjat (2008) ohjaavat maantieverkon tal-
vihoitoa. Tavoitteena on tarjota mahdollisuudet toi-
miviin ja turvallisiin kuljetuksiin ja liikkumiseen myös 
talvikautena koko maassa ja kaikkina vuorokauden 
aikoina.

ELY-keskus määrittelee teiden talvihoitoluokat valta-
kunnallisten ohjeiden ja linjausten mukaisesti. Alu-
eiden rajoilla varmistetaan hoitoluokkien yhteneväi-
syys. Talvihoitoluokkiin ei ole tulossa 1.10.2012 
alkavalla alueurakkakaudella oleellisia muutoksia.

Pääosa kriittisestä asiakaspalautteesta kohdistuu 
tiestön hoitoon tai ongelmiin, joita korjataan hoito-
toimin. Tiestön talvihoidon tasoa on viime vuosina 
nostettu. Keskeisin ero aikaisempiin vaatimuksiin on 
siirtyminen yhtenäisiin laatuvaatimuksiin vuorokau-
denajasta riippumatta. Pääteiden osalta muutokset on 
jo otettu käyttöön. Muulla tieverkolla muutokset ote-
taan käyttöön vuoteen 2017 mennessä sitä mukaa, 
kun urakoita kilpailutetaan.

Laatuvaatimukset ja 
asiakastyytyväisyys
Toimintalinjat on tarkennettu hoidon alueurakoissa 
erillisiksi, yksityiskohtaisiksi laatuvaatimuksiksi, jotka 
määrittelevät tavoiteltavan tason muun muassa 
lumen auraukselle ja liukkauden torjunnalle sekä ai-
karajat hoitotoimenpiteiden aloittamiselle. ELY-keskus 
on määritellyt valtakunnallisia linjauksia tarkemmin 
vaatimukset esimerkiksi ruuhkaisten teiden liukkau-
dentorjunnalle sekä koulukuljetusten käyttämien 
teiden liukkaudentorjunnalle ongelmakeleillä. Asiak-
kaiden erityistarpeiden vuoksi tienkohdan hoitotapaa 
ja laatua on muutettu ilman, että hoitoluokkaa on  
muutettu. Erityiskohteiden tarve tarkistetaan ura-
koiden uudelleenkilpailutuksen yhteydessä ja erityis-
tapauksissa se on mahdollista muulloinkin.

Liikenteelle tarjottava palvelutaso suun-
nitellaan tien liikennemäärän, tieluokan 
ja liikenteen luonteen perusteella, ottaen 
huomioon keskeiset asiakastarpeet. Näi-
den perusteella määräytyy tien talvihoito-
luokka ja sen laatutasoa kuvaavat laatu-
vaatimukset.

Liukkaudentorjuntaan käytetyn suolan aiheuttamia 
ympäristöhaittoja pyritään vähentämään. Alueura-
koihin on määritelty suolan käytön maksimimäärä, 
jonka ylittämisestä urakoitsijaa sakotetaan. Pohja-
vesialueilla ja osalla moottoriteiden rinnakkaisteistä  
suolausta on vähennetty. Suolauksen vähentämi-
sestä varoitetaan liikennemerkillä. 

Talvihoidon vaikutus ihmisten liikkumiseen on koko-
naisuudessaan suuri. Tienkäyttäjät ovat vuoden 2011 
tutkimuksen mukaan tyytyväisiä talvihoidon laatuun 
erityisesti pääteillä. Satunnaisia ongelmia on jatkos-
sakin vähäliikenteisellä tieverkolla etenkin raskaalla 
liikenteellä. Taajamien läheisyydessä työmatkaliiken-
teen olosuhteet pysyvät nykyisellä hyvällä tasolla. 
Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen kannalta talvi-
hoidon palvelutaso pysyy ennallaan. 
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Tieyhtiöt vastaavat 
elinkaarihankkeina rakennetuista 
teistä
Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella on jälkira-
hoitus- tai elinkaarihankkeina rakennettuja moottori-
teitä, joiden rahoituksesta, rakentamisesta ja kunnos-
sapidosta ovat kokonaisvastuussa tieyhtiöt.

Suomen ensimmäinen jälkirahoitustie, vuonna 1999 
avattu valtatie 4 välillä Järvenpää-Lahti sekä sen 
myöhemmin rakennettu jatke Heinolaan siirtyvät 
Nelostie Oy:ltä valtion vastuulle elokuun 2012 lopussa. 
Tämän jälkeen Uudenmaan ELY-keskus hankkii tien 
hoidon tavanomaiseen tapaan hoidon alueurakassa.

Vuonna 2009 avattu E18 (valtatie 1) Muurla-Lohja 
-osuus on Tieyhtiö Ykköstie Oy:n vastuulla vuoteen 
2029 asti. 

E18 (valtatie 7) Koskenkylä - Kotka -osuuden ra-
kentaminen moottoritieksi käynnistyi loppuvuodesta 
2011. Samalla nykyisen valtatien 7 hoito siirtyi moot-
toritien rakentavalle Tieyhtiö Valtatie 7 Oy:lle. Moot-
toritie avataan kokonaisuudessaan liikenteelle 2014. 
Tien kunnossapidon ja rahoituksen sisältävä sopi-
muskausi ulottuu vuoteen 2026 saakka.

Talvihoito maanteillä 1.10.2012 alkaen
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Vilkasliikenteisten teiden päällysteiden kunto varmistetaan

Päällysteiden ylläpidon toimintalinjat (2006) oh-
jaavat päällysteiden ylläpitoa. Päällystetty tieverkko 
on jaettu yhteysväleittäin ylläpitoluokkiin liikenne-
määrän ja tien toiminnallisen luokan sekä paikallisia 
liikenteen tarpeita kuvaavan muun tiedon perusteella. 
Tavoitteena on, että päällysteiden kunto saadaan yllä-
pitoluokittain valtakunnallisesti samalle tavoitetasolle. 
Päällystystoimia ohjaa myös käytettävissä oleva ra-
hoitus.

Uudenmaan ELY-keskuksessa edellä mainitut lin-
jaukset tarkoittavat sitä, että vilkasliikenteisillä teillä 
päällysteiden kunto hieman paranee ja vähäliikentei-
sillä teillä heikkenee. 

Teiden kuntoa mitataan urien, päällysteen tasai-
suuden, vaurioiden ja tien kantavuuden perusteella. 
Päällystettyjen teiden kunto on kokonaisuutena varsin 
hyvä. Noin 5 % Uudenmaan ELY-keskuksen päällys-
tetystä tiestöstä on huonokuntoista. 

Päällysteitä ja tierakenteita 
ylläpidetään monin eri tavoin
Päällysteiden paikkauksilla korjataan liikennettä 
vaarantavat ja selvästi haittaavat vauriot, kuten reiät, 
halkeamat ja routaheitot. Liikennettä vaarantavia 
reikiä ei sallita ja ajomukavuutta oleellisesti haittaavat 
vauriot korjataan 1–2 viikon kuluessa. Liikennettä 
myös varoitetaan liikennemerkein ennen tien paikka-
usta.

Tierakenteen parantamista edellyttävät kohteet käy-
dään läpi vuosittain. Rakenteen parantamisia toteute-
taan kiireellisyysjärjestyksessä teiden kunnon ja lii-
kennemäärien mukaan. Päällystettyjen tiejaksojen 
rakenteen parantamisia toteutetaan vuosittain 5–10 
kohteella. Nykyisellä rahoitustasolla ei ole mahdollista 
toteuttaa kalliimpia toimenpiteitä kuten tielinjan oikai-
suja. Lisäksi vuosittain kunnostetaan 1–2 soratietä 
sorateinä ja yksittäisiä, vilkasliikenteisimpiä sorateitä 
päälystetyiksi teiksi.

Tierakenteissa on erityisenä haasteena sortumavaa-
rallisten painumien korjaaminen. Seurannassa on 
useita kymmeniä kohteita, joissa tie painuu ja on vaa-
rassa pitkällä aikavälillä jopa sortua. Usein painumaa 
oikaistaan ensiapuna päällystämällä. Varsinainen ra-
kenteen korjaus tehdään myöhemmin. Useat näistä 
kohteista on perustettu puupaaluille. Paalutuksen 
tullessa käyttöikänsä päähän tie rakennetaan käytän-
nössä uudestaan teräsbetonipaaluille ja paalulaatalle. 

Kevyen liikenteen väylien kunnostamistarve ar-
vioidaan niiden kunnon, arvioidun käytön, sijainnin 
ja asiakaspalautteen perusteella. Kevyen liikenteen 
väylien kunnostustoimenpiteet suunnataan tärkeim-
mille väylille, joilla liikkuu työmatkalaisia ja koululaisia. 
Kevyen liikenteen väylien kunto säilyy tasolla, joka 
turvaa liikkumisen, turvallisuuden ja esteettömyyden. 

Päällysteitä uusitaan erityisesti vilkasliikenteisillä 
pääteillä. Vuonna 2011 päällystettiin yhteensä noin 
500 tiekilometriä. Teiden rakenteita kunnostettiin noin 
40 kilometrillä. Lisäksi päällystettiin ramppeja noin 
20 kilometriä ja kevyen liikenteen väyliä noin 20 ki-
lometriä. 

Uudenmaan ELY-keskus on laatinut selvityksen koh-
teista, joissa voidaan alentaa liikenteen aiheuttamaa 
rengasmelua päällystelajin valinnalla. Kohteiden yh-
teispituus on noin 100 km. Kohteet päällystetään ns. 
hiljaisella päällysteellä sitä mukaa, kun ne tulevat 
päällystysohjelmaan. Hiljaisia päällysteitä on kevää-
seen 2012 mennessä toteutettu noin 25 km. Vuosit-
tain on toteutettu 0–2 kohdetta. 

Uudenmaan ELY-keskuksen alueen tieverkon  
tunnuslukuja

Päällystettyä tieverkkoa
7 200 km  

(79 % alueen tieverkosta)

Vilkasliikenteistä tieverkkoa 
(keskimäärin yli 3 000 
ajoneuvoa/vrk)

3 500 km  
(49 % alueen päällystetystä 

tieverkosta)

Ramppeja 500 km

Kevyen liikenteen väyliä 1 000 km

Valtakunnallinen linjaus on, että vilkkai-
den teiden päällysteiden kunto nykytasoi-
sena varmistetaan, mutta vähäliikentei-
sen tieverkon kunto joustaa käytettävissä 
olevan rahoituksen mukaisesti.
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Vähäliikenteisimmät tiet ylläpidetään sorateinä

Työmaiden korkeat 
laatuvaatimukset ja 
tiedottaminen vähentävät 
liikkujien kokemia haittoja
Tietyömaat ovat väistämätön osa tiestön kunnos-
sapitoa ja parantamista. ELY-keskus tekee par-
haansa, jotta liikenne, mukaan lukien kävely ja 
pyöräily, olisi työmaiden kohdalla mahdollisimman 
turvallista ja sujuvaa. ELY-keskus velvoittaa tiellä 
työskentelevät urakoitsijat varmistamaan tienkäyt-
täjien ja työntekijöiden turvallisuuden ja minimoi-
maan työskentelyn liikkujille aiheuttamat haitat. 

Tietyömaiden liikennejärjestelyillä on erityisen kor-
keat vaatimukset Helsingin sisääntulo- ja kehä-
teillä, sillä väylät toimivat kapasiteettinsa ylärajoilla. 
Suuret liikennemäärät tekevät teistä häiriöherkkiä. 
Töistä tiedotetaan etukäteen mm. internetissä ja 
lehdistössä.

Uudenmaan ELY-keskuksen maanteistä noin 1 900 
kilometriä (21 %) on sorapintaisia. Sorateiden hoi-
dolla ja ylläpidolla vaikutetaan tien pintakuntoon ja 
rakenteelliseen kuntoon. Hoidon laatu ja tien kulku-
kelpoisuuden kriteerit riippuvat soratieluokasta. Sora-
tieluokkia on kolme. Luokituksessa on huomioitu tien 
liikennemäärä, asiakastarpeet ja tien merkittävyys 
suhteessa muihin vähäliikenteisiin teihin.

Soratien pintakunto muodostuu tien tasaisuudesta, 
pölyävyydestä ja pinnan kiinteydestä. Näistä jokai-
selle asetetaan erillinen laatutasovaatimus.

Runkokelirikko, pintakelirikko ja kantavuusongelmat 
ovat tyypillisiä sorateiden rakenteellisista puutteista 
johtuvia ongelmia. Runkokelirikkoa esiintyy keväisin 
ja osin myös syksyisin. Lämpiminä ja sateisina syk-
syinä sekä leutoina talvina esiintyy erityisesti pintake-
lirikkoa. Teiden vaurioitumista vähennetään rajoitta-
malla raskasta liikennettä painorajoituksin. Näin myös 
turvataan kulkukelpoiset tiet välttämättömille kuljetuk-
sille, kuten hälytysajoneuvoille, reittiliikenteen linja-
autoille ja maidon sekä teuraseläinten kuljetuksille. 

Soratien rakenteellisen kunnon tila ilmaistaan liittymä-
välikohtaisesti tien painorajoitusalttiudella. Vilkkailla 
sorateillä ja verkollisilla runkoreiteillä ei pääsääntöi-
sesti sallita painorajoituksia. Vähäliikenteisiltä sora-
teiltä painorajoitusuhka poistetaan merkittävimmiltä 
raskaiden kuljetusten reiteiltä. 

Rakenteelliseen kuntoon kohdistuvat korjaukset to-
teutetaan niin, että painorajoitusuhka voidaan sys-
temaattisesti poistaa liittymäväleittäin. Uudenmaan 
ELY-keskuksen alueella kelirikon vuoksi asetettujen 
painorajoitusten määrä on vuosina 2007–2011 vaih-
dellut välillä 0–140 kilometriä. Painorajoitettujen 
teiden määrä on vaihdellut välillä 0–23 kappaletta 
vuosittain. 

Kun soratien vuorokausiliikennemäärä ylittää 200 ajo-
neuvoa, tien päällystämistä harkitaan. Ne tiet, joiden 
vuorokausiliikenne ylittää 300 ajoneuvoa, ovat ensi-
sijaisia päällystyskohteita. Jonkin verran toteutetaan 
myös kohteita, joissa soratien alku päällystetään 
siten, että päällystetyltä isommalta tieltä lähtiessä 
uusi päällyste yltää ohi kylämäisen asutuksen tai yk-
sittäisen liikennettä enemmän synnyttävän kohteen. 
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Liikenneympäristön ja varusteiden kunto vaikuttaa 
liikenneturvallisuuteen ja viihtyisyyteen
ELY-keskukselle suunnatun asiakaspalautteen perus-
teella liikenneympäristöön liittyvät asiat koetaan ylei-
sesti tärkeiksi.

Liikenneympäristöä ja tien varusteita hoidetaan alu-
eurakoissa viherhoitosuunnitelmien ja hoidon tuote-
korttien sekä työkohtaisten tarkennusten mukaisesti. 
Tehtäväkenttä on laaja ja monipuolinen. 

Esimerkiksi tievarsien niitto ja vesakoiden raivaus 
sekä kaiteiden korjaaminen ja levähdysalueiden ja 
pysäkkikatosten siisteydestä huolehtiminen ovat lii-
kenneympäristön hoitoa. 

Varusteiden kunnossapidossa 
joudutaan tekemään valintoja
Tien varusteet ovat merkittävä osa tieomaisuutta 
sekä liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden perus-
edellytyksiä. Ensisijaisena periaatteena varusteiden 
hoidossa ja ylläpidossa onkin turvallisen liikkumisen 
varmistaminen tieverkolla. 

Varusteita ovat esimerkiksi tierummut, valaisimet, kai-
teet, liikennemerkit, pysäkkikatokset, pumppaamot,  
riista- ja meluaidat, liikennevalot ja liikenteenhallinta-
järjestelmät. 

Uudenmaan ELY-keskuksessa on tarkastettu useiden 
vuosien ajan huonokuntoisia rumpuja ja laadittu oh-
jelma niiden uusimiseksi. 

Valaistusta saneerataan Uudenmaan ELY-keskuksen 
alueella vuosittain joitakin kilometrejä. Saneerauksen 
yhteydessä selvitetään valaisinkohtaisen ohjauksen 
käyttömahdollisuus. Lähivuosien saneeraushankkeet 
sisältävät myös kaikkien elohopealamppujen uusi-
misen ja valaistuksen poistamisen portaaleista. Va-
laistuksen poistamisen yhteydessä portaalien opaste-
taulut uusitaan paremmin heijastaviksi.

Kaiteita kunnostetaan, uusitaan ja täydennetään 
pääteillä systemaattisesti. Vilkasliikenteisten teiden 
kaiteilla on merkittävä vaikutus liikenneturvallisuu-

teen. Yhteistyötä poliisin kanssa on tarpeen lisätä, 
jotta erityisesti pääkaupunkiseudun vilkkailla väylillä 
kolaroitujen kaiteiden korjauskustannukset saadaan 
kohdistettua niiden aiheuttajille. 

Riista-aitoja ei ole viime vuosina kunnostettu tar-
peita vastaavasti. Niiden ylläpitoon kohdennetaan 
suunnitelmakaudella jonkin verran rahoitusta. Myös 
olemassa olevien meluseinien kunnostus on tulossa 
ajankohtaiseksi.

Sulkupuomeja ja pumppaamoja saneerataan säh-
köisiksi ja kaukovalvottaviksi. Pumppaamoiden keski-
ikä on noin 30-40 vuotta ja uusimistarve 1–2 pump-
paamoa vuosittain.

Liikennemerkkejä on Uudenmaan ELY-keskuksen 
maanteillä on noin 60 000 kpl. Merkkejä uusitaan tar-
vittaessa hoidon alueurakoissa

Uudenmaan ELY-keskuksella on hoitovastuullaan viisi 
tunnelien hallintajärjestelmää, kaksi avo-osuuden lii-
kenteenhallintajärjestelmää ja pääkaupunkiseudun 
matka-aikajärjestelmä. Liikennevalot sekä niiden kes-
kusjärjestelmät tulevat lähivuosina vaatimaan uudis-
tamista.

Pysäkkikatosten kunto on päässyt rappeutumaan ja 
niiden uusiminen vaatisi lähivuosina merkittävää lisä-
panostusta. Tällä hetkellä suunnitellusti uusitaan vain 
kaikkein huonokuntoisimpia katoksia vilkkaimmilla py-
säkeillä ja hiljaisimpien pysäkkien huonokuntoisia ka-
toksia on jopa jouduttu poistamaan. Pysäkkikatoksille 
tehdään myös paljon ilkivaltaa ja hoitourakoissa jou-
dutaan vuosittain korjaamaan tai uusimaan kymmeniä 
pysäkkejä. Suurten kustannusten takia Uudenmaan 
ELY-keskuksessa on nyt linjattu, että jos pysäkkikatos 
hajotetaan useita kertoja peräkkäin lyhyen ajan sisällä 
niin katos poistetaan tältä kohteelta määräajaksi. 

Varusteiden palvelutaso riippuu rahoitus-
tasosta. Erityisenä haasteena on käytössä 
olevien varusteiden toiminnallinen van-
heneminen suhteessa nykyvaatimuksiin. 
Varusteiden hoidolla ja ylläpidolla pyritään 
säilyttämään teiden nykyinen palvelutaso. 
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Siltojen kunnossapito painopisteenä

Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulla on noin 3000 
siltaa. Siltojen hoidon ja ylläpidon tehtävänä on var-
mistaa siltojen liikenneturvallisuus, kuormankan-
tokyky ja toimivuus. Tavoitteena on myös siltojen 
säilyminen ulkonäöltään siisteinä ja ympäristöönsä 
sopivina. 

Vuosittain tehtävillä sillantarkastuksilla varmistetaan, 
että siltoihin ei ole syntynyt välitöntä liikenneturvalli-
suusvaaraa aiheuttavia vaurioita. Siltojen kuntoa seu-
rataan viiden vuoden välein tehtävillä yleistarkastuk-
silla. Silloille tehdään myös erikoistarkastuksia (20–40 
siltaa vuodessa) ja vesistösilloille tarvittaessa sukel-
lustarkastuksia.

Siltojen kuntoa kuvataan viisiportaisella kuntoluoki-
tuksella (1 erittäin huono – 5 erittäin hyvä). Uuden-
maan ELY-keskuksessa oli vuoden 2012 alussa siltoja 
kuntoluokassa 1 (erittäin huono) ja 2 (huono) yh-
teensä 178 kappaletta, joista 21 on painorajoitettuja. 
Kuntoluokassa 3 (tyydyttävä) on noin neljännes sil-
loista. Näistä merkittävän osan arvioidaan muuttuvan 
lähivuosina kuntoluokkaan 2 tai 1. Lisäksi useilla 
toiminta-alueen vilkasliikenteisillä teillä sillat ovat tul-
leet peruskorjausikään. Näitä siltoja on määrällisesti 
paljon ja korjauskohteina ne ovat suurista liikenne-
määristä johtuen erittäin vaativia. 

ELY-keskuksessa on vuosittain täydentyvä siltojen ja 
laitureiden korjausohjelma. Siltoja otetaan korjaus-
ohjelmaan pääasiassa kuntopuutteiden perusteella. 
Vuosittain korjataan tai uusitaan noin 35–40 siltaa. 
Siltojen huonokuntoisuudesta johtuvaa haittaa tien-
käyttäjille pyritään minimoimaan uusimisten ja perus-
korjausten lisäksi ylläpitokorjauksilla. Ylläpitokorja-
uksia tehdään vuosittain noin sadalla sillalla. Lisäksi 
asianmukaisilla siltojen hoitotoimenpiteillä voidaan 
ennaltaehkäistä vaurioiden syntymistä ja hidastaa sil-
tojen rappeutumista.

Sillat ovat kalliita ja kriittisiä erikoisraken-
teita, joiden tarpeelliset korjaukset varmis-
tetaan niukoillakin resursseilla.

Sillan korjauksiin käytetty rahoitus on jo usean vuoden 
ajan ollut varsin korkealla tasolla ja sama jatkuu tässä 
tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa. Koko sillaston 
kuntoa kuvaavan vauriopistesumman ja huonokun-
toisten siltojen lukumäärän kasvu on näin saatu tait-
tumaan. 

Tienpidon ja liikenteen suunnitelman mukaisilla toi-
menpiteillä vauriopistesumma ja huonokuntoisten sil-
tojen lukumäärä eivät enää kasva. Myöskään paino-
rajoitettujen siltojen määrä ei kasva. 

Uudenmaan ELY-keskuksen siltojen kunto 
valmistumisvuosittain
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Alueen omat investoinnit toteutetaan yhteistyössä

Alueen omilla investoinneilla tarkoitetaan tyypillisesti 
noin sadasta tuhannesta muutamiin miljooniin mak-
savia kohteita, joilla ratkaistaan teiden liikenneturval-
lisuus- ja sujuvuuspuutteita sekä lievennetään liiken-
teen aiheuttamia ympäristöhaittoja.

Investointitarpeet hankekoreissa
Uudenmaan ELY-keskuksen tiedossa olevat inves-
tointitarpeet on koottu ja ryhmitelty hankekoreihin. 
Tunnistettuja hanketarpeita on yhteensä noin kaksi 
tuhatta. Suurimpia hankekoreja ovat kevyen liiken-
teen ja liittymien korit, joissa molemmissa on noin 450 
hanketta. 

Hankekorit ja korikohtaisesti tehty hankkeiden priori-
sointi antavat valmiudet tehokkaimpien toimenpiteiden 
valintaan yhtenäisin kriteerein koko toimialueella. Vii-
meisimmät päivitykset on tehty kevyen liikenteen, liit-
tymien ja tievalaistuksen hankekoreihin. Vuonna 2012 
käynnistetään meluntorjunnan, pohjavesisuojausten 
ja erikoiskuljetusten hankekorien päivitys. Suunnitel-
makaudella käynnistetään myös hankekorikokonai-
suuden päivittäminen.

Hankkeiden rahoittaminen 
haasteellista
Mahdollisuudet toteuttaa alueellisia investointeja 
ELY-keskuksen yksinomaisella rahoituksella ovat vä-
häiset, jos perusväylänpidon rahoitukseen ei saada 
korotusta. Uudenmaan ELY-keskuksen rahoitus riittää 
vain muutaman pienehkön investointihankkeen to-
teuttamiseen vuosittain. Se, että alueellisiin inves-
tointeihin on käytössä vuosittain vain 3–4 miljoonaa 
euroa, rajoittaa myös toteutettavien hankkeiden enim-
mäiskustannuksia.

Toteutettavat kohteet painottuvat jalankulun ja pyö-
räilyn olosuhteiden ja joukkoliikenteen toimintaedel-
lytysten parantamiseen, liittymien parantamiseen 
sekä pieniin kohteisiin, jotka edistävät erityisesti kou-
lulaisten liikenneturvallisuutta tai sujuvoittavat matka-
ketjuja ja kulkumuodon vaihtoa. Lisäksi on käynnissä 
muutamia valtakunnallisia teemaohjelmia. Teemaoh-
jelmien mukaisesti suunnitelmakaudella toteutetaan 
Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella yksi pohja-
vedensuojaushanke: vt 25 Lohja-Lohjanharju.

Myös tien hallinnollinen luokka muuttuu monissa ta-
pauksissa toteutettujen parannustoimien jälkeen. 
Uudenmaan ELY-keskus päivittää parhaillaan 2000-
luvun alussa maankäyttö- ja rakennuslain voimaan 
tulon jälkeen tehtyä karttaa, johon on määritelty ase-
makaavoituksen myötä maantienä lakkaavat tiet.  
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013–2016 si-
sältää useita kohteita, joissa tienparannuksen rahoit-
tavat ELY-keskus ja kunta yhdessä. Kunnostamisen 
jälkeen osuus lakkaa maantienä ja siirtyy kunnan vas-
tuulle.

Valtion, kunnan ja yritysten yhteisrahoitus on noussut 
viime aikoina entistä enemmän keinoksi toteuttaa 
alueen omia investointeja. Elinkeinoelämän ja alueen 
kiireelliset tarpeet edellyttävät usein valtion rahoitus-
mahdollisuuksia suurempaa ja nopeampaa rahoitusta. 
Näiden hankkeiden toteutuminen voi edetä kuntien tai 
yritysten sekä ELY-keskuksen välisten suunnittelu- ja 
toteutussopimusten avulla. Sopimuksissa kunnat tai 
yritykset ovat sitoutuneet vastaamaan kokonaan tai 
pääosasta kustannuksia. Vuosittain laaditaan noin 
20 suunnittelusopimusta ja 20–30 toteutussopimusta. 
ELY-keskus toimii hankkeissa asiantuntijana ja toteu-
tuskelpoiset ratkaisut etsitään yhteistyössä. 

Investointihankkeita voidaan rahoittaa pienessä 
määrin myös työllisyysperusteisella investointirahoi-
tuksella, joka kanavoituu valtion talousarviosta ELY-
keskusten Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kult-
tuuri (E)-vastuualueiden kautta. 

Liikennepoliittisessa selonteossa todetaan, että vuo-
sina 2013–2016 pyritään osoittamaan lisärahoitusta 
pieniin investointiohjelmiin. Tarpeet ovatkin moni-
naiset: mm. liikenneturvallisuuden parantaminen, elin-
keinoelämän toimintaedellytysten tukeminen, kävelyn 
ja pyöräilyn suosion kasvattaminen, joukkoliikenteen 
ja matkaketjujen sujuvoittaminen sekä pohjavesien 
suojelu ja liikennemelun torjunta.

Kestävien kulkumuotojen - kävelyn, 
pyöräilyn ja joukkoliikenteen - käytön 
edistäminen sekä liikenneturvallisuuden 
parantaminen ovat Uudenmaan ELY-
keskuksen rahoittamien investointien 
tärkeimmät valintaperusteet.
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Teiden korjausvelka kasvaa
Korjausvelan on määritelty tarkoittavan huonokun-
toisen, korjaustarpeessa olevan väyläomaisuuden yh-
teenlaskettuja korjauskustannuksia. Korjaustarvetta 
puolestaan on määritelty olevan silloin, kun väylä on 
asetettua tavoitetta huonommassa kunnossa. Esi-
merkiksi viisiportaista arvostelua käytettäessä kah-
dessa alimmassa luokassa (kuntoluokat ”huono” ja 
”erittäin huono”) ei saa olla lainkaan väyläomaisuutta. 

Liikennevirasto on selvittänyt väylien korjausvelan 
määrää (Liikenneviraston selvityksiä 42/2011).  Sel-
vityksen mukaan väyläomaisuuden korjausvelka on 
tällä hetkellä noin 2,2 miljardia euroa, josta maanteille 
kohdistuu 1,0 miljardia, rautateille 1,1 miljardia ja ve-
siväyliin 35 miljoonaa euroa. Luvut koskevat koko 
maata ja valtion omistamia väyliä. Teiden korjausve-
lasta noin 70 % kohdistuu tiestön linjaosuuksille ja 
vajaa neljännes taitorakenteisiin kuten siltoihin. Lop-

Huhtikuussa 2012 julkaistussa liikennepoliittisessa 
selonteossa on määritelty liikenneverkon kehittämis-
ohjelma hallituskaudelle sekä 10-vuotinen investoin-
tiohjelma, joka on luonteeltaan suunnittelua ohjaava. 
Hallituskauden 2012–2015 ohjelmassa Uudenmaan 
ELY-keskuksen toimialueen tiestöä koskevat seu-
raavat hankkeet:

• Maantie 101 Kehä I:n parantaminen, valtion osuus 35 
milj. euroa (Kivikontien eritasoliittymän rakentaminen, 
lisäkaistojen toteutus välillä Espoon raja - Vihdintie 
sekä vt 3 Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän I-vai-
heen ramppijärjestelyjen toteutus). 

• E18 Kehä III:n kehittäminen, valtion osuus 110 milj. 
euroa (Lentoasemantien parantaminen, tieosuuden vt 
4 Lahdenväylä- vt 7 Porvoonväylä parantaminen sekä 
liikenteen hallinta valtatiellä 7 välillä Kehä III - Porvoo)

• MAL-hankekokonaisuudet (valtion osuus 30 milj. 
euroa, josta Helsingin seudulle 15 milj. euroa)

• Tie-, meri- ja rautatieliikenteen ohjausjärjestelmien uu-
siminen

Liikenneverkon kehittämisohjelma 2016–2022 si-
sältää seuraavat Uudenmaan ELY-keskuksen tiestön 
suunnittelukohteet:

• vt 12 Lahden eteläinen kehätie
• vt 12 Lahti-Kouvola -yhteysväli
• Mt 101, Kehä I:n parantaminen
• E18 Kehä III:n kehittäminen
• Metropolialueen pienet kustannustehokkaat hankkeet 

(KUHA)

Liikennepoliittinen selonteko linjaa liikenneverkon 
kehittämisohjelman

Lisäksi selonteon kehittämisohjelmat sisältävät useita 
raidehankkeita, jotka parantavat Uudenmaan ELY-
keskuksen toimialueen liikkumis- ja kuljetusolosuh-
teita.

Tieverkon isojen kehittämisinvestointien toteutuk-
sesta ja tarkemmasta ajoituksesta päätetään edus-
kunnassa, ja ne rakennuttaa Liikennevirasto hank-
keille erikseen kohdistetulla rahoituksella. Isojenkin 
tiehankkeiden esi-, yleis- ja tiesuunnittelu hoidetaan 
kuitenkin ELY-keskuksissa.

puosa kohdistuu tien varusteisiin. Korjausvelan vuo-
tuista kasvua ei ole valtakunnallisesti arvioitu.

Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella tiestön 
korjausvelkaa on erityisesti vähäliikenteisellä pääl-
lystetyllä tieverkolla ja silloissa. Tämänhetkiseksi 
päällystetyn tieverkon velkasummaksi on arvioitu 80 
miljoonaa euroa, joka koostuu ajoratojen, ramppien 
ja kevyen liikenteen väylien päällysteiden kuntopuut-
teista, huonokuntoisista tierakenteista sekä sivukal-
tevuus- ja kuivatuspuutteista. Siltojen korjausvelkaa 
on useita kymmeniä miljoonia euroja. Teiden varus-
teissa korjausvelkaa voidaan arvioida olevan useita 
miljoonia euroja. Laskettu päällystettyjen teiden 
vuotuinen velan kasvu on nykyrahoitustasolla 3 milj. 
euroa vuodessa, ja se kohdistuu pääosin vähäliiken-
teiseen tieverkkoon. Siltojen korjausvelan kasvu on 
saatu taittumaan.
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Pääosa rahoituksesta kohdennetaan päivittäisen 
liikkumisen varmistamiseen
Perusväylänpidon rahoitus kohdennetaan koko 
maassa yhtenäisin perustein väylänpidon tuotteille, 
joita ovat esimerkiksi tiestön talvihoito ja päällystä-
minen. Koko verkon toimintakunto ja liikennöitävyys 
varmistetaan. Rakenteellinen kunto varmistetaan 
ensisijaisesti keskeisellä väyläverkolla, muun verkon 
kunto joustaa rahoituksen myötä. Kalliiden ja kriit-
tisten kohteiden kuten siltojen kunnon säilyttäminen 
on ensisijaista. 

MAL-aiesopimusmenettelyn edistämiseksi valtio ra-
hoittaa pieniä kustannustehokkaita liikenneverkon 
kehittämistoimia tällä hallituskaudella 30 milj. eu-
rolla edellyttäen, että kunnat rahoittavat toimia sa-
malla osuudella. Valtion rahoituksesta puolet (15 milj. 
euroa) kohdistuu Helsingin seudulle. Toimenpiteet 
suunnataan niin, että ne parantavat joukkoliikenteen, 
kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. MAL-infrastruktuu-
rihankkeiden ohjelma valmistellaan osana alueellista 
liikennejärjestelmätyötä ja MAL-aiesopimusten jat-
kovalmistelua. Seuraavalla hallituskaudella pienten 
liikenneinfrastruktuuritoimien rahoitusta jatketaan, ja 
liikennepoliittisen selonteon mukaan Helsingin seu-
dulle kohdennetaan valtion rahoitusta 20 milj. euroa 
vuodessa.

Uudenmaan ELY-keskuksella on käytössä maanhan-
kintaan ja korvauksiin tarvetta vastaava määrä, vuo-
dessa keskimäärin 9–10 milj. euroa. ELY-keskukset 
hoitavat perusväylänpidon hankkeiden lisäksi myös 
Liikenneviraston toteuttamien isojen tiehankkeiden 
maanhankinnan. Lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksen 
toimialueella on käynnissä runsaasti yhdystieverkon 
rajaamistoimituksia. Rajaamistoimituksessa mää-
ritetään maantien tiealue ja maksetaan korvaus al-
kuperäisen tien rakentamisen jälkeen tiekäyttöön 
levinneestä alueesta. Rajaamistoimitukset ja niissä 
määrättyjen korvausten maksaminen saataneen pää-
tökseen vuoden 2013 loppuun mennessä.

ELY-keskukset myöntävät valtionavustusta yksi-
tyisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen. 
Uudenmaan ELY-keskuksen käytössä on vuosittain  
500 000–900 000 euroa yksityistieavustuksiin. Avus-

Mitä jää tekemättä?
MAL-hankekokonaisuus ja pienet investointiohjelmat 
tuovat toivottua rahoitusta alueen omien investointien 
toteuttamiseen. Joukkoliikenteen infraa ja solmupis-
teitä sekä kävelyä ja pyöräilyä edistäviä toimenpiteitä 
on hankekoreissa kuitenkin niin paljon, että toimet 
etenevät tavoiteltuun nähden hitaasti. Maankäytön 
kehittymisestä seuraaviin muihin investointitarpeisiin 
ELY ei pysty edelleenkään vastamaan. 

Liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttäisi 
huomattavaa lisäpanostusta esimerkiksi liittymien 
parantamiseen sekä pääteiden keskikaiteellisten ohi-
tuskaistojen rakentamiseen. Väestön hyvinvoinnin ja 
liikenteen ympäristöhaittojen näkökulmasta tärkeitä 
meluntorjunnan erillishankkeita ei tehdä, ja pohjave-
sien suojausohjelma etenee hitaasti tarpeisiin nähden.

Teiden ylläpitoon ei pystytä osoittamaan kaikilta osin 
tarvittavaa rahoitusta, vaan vähäliikenteisten tiestön 
korjausvelka kasvaa. 

Vaikka kaupunkiseudut on tunnustettu joukkolii-
kenteen järjestämisen painopisteiksi, niille ei voida 
osoittaa lain salliman maksimimäärän mukaista avus-
tusta. Lisäksi ELY-keskus joutuu karsimaan liikenteen 
ostoja.

Perusväylänpidon rahoitus vuonna 2012 milj. €
Alueen omat investoinnit 5,0

Teemaohjelmat 1,8

Korvausinvestoinnit ja ylläpito 55,3

Hoito 33,2

Käyttö 3,9

Liikenteen hallinta 0,9

Suunnittelu 3,6

Yhteensä 103,7

tusta voi saada pysyvän asutuksen sekä perustuo-
tannon tarvitsemien teiden peruskorjauksiin. Uu-
denmaan ELY-keskuksen toimialueella on yli 2 300 
valtionavustuskelpoista tiekuntaa ja 6 900 kilometriä 
avustuskelpoisia yksityisteitä. Rahoitus on suunnitel-
makaudella niukempi kuin edeltäneellä nelivuotiskau-
della, jolloin käytössä oli lisärahoitusta puukuljetusten 
kannalta merkittäville teille. Avustuksissa priorisoi-
daan läpipääsyn kannalta tärkeitä ja tiekunnille ilman 
avustusta hyvin kalliita kunnostuskohteita, kuten sil-
toja. 

Joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämi-
seen on Uudenmaan ELY-keskuksen käytössä vuo-
sittain noin 6,5 milj. euroa. Suurten kaupunkiseutujen 
saama joukkoliikennetuki ei sisälly summaan, sillä se 
myönnetään Liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Rahoituksen säilyessä samalla tasolla kustannus-
tason nousu vähentää niin väylänpidon toimia kuin 
joukkoliikenteen palvelujen ostoja ja kehittämistäkin. 
On arvioitu, että suunnitelmakaudella ostovoima 
laskee yli 10 %. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että 
liikennepoliittisen selonteon linjaus – Perusväylän-
pidon ja joukkoliikenteen rahoituksen ostovoima tur-
vataan hallituskausien taitteessa tehtävillä kustannus-
tason nousua vastaavilla tasokorotuksilla – toteutuu.
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Tiestön hoidon taso turvaa toimivat ja turvalliset 
mahdollisuudet kuljetuksiin ja liikkumiseen kaikkina 
vuoden ja vuorokauden aikoina. Vilkkaiden teiden 
kunto säilyy nykyisellä tasolla, mutta vähäliikenteisen 
tieverkon kunnossa joustetaan käytettävissä olevan 
rahoituksen puitteissa. Siltojen korjauksiin ja ylläpi-
toon panostetaan edelleen ja suunnitelman mukai-
silla toimenpiteillä huonokuntoisten ja painorajoitet-
tujen siltojen määrä ei kasva. 

Liikenneturvallisuus paranee nykytilaan verrattuna. 
Kevyen liikenteen hankkeiden määrää on lisääntynyt 
edelliseen suunnitelmaan verrattuna. Liittymäkohteita 
suunnitelmassa on saman verran kuin edellisessäkin 
suunnitelmassa. Suunnitelmakaudella panostetaan 
pieniin ja tehokkaisiin liikenneturvallisuutta paranta-
viin toimenpiteisiin. 

Alueellista kilpailukykyä ja elinvoimaa tukevia hank-
keita ei ole voitu nostaa ohjelmaan. Tiekuljetusten toi-
mivuuteen vaikuttavat investoinnit jäävät yksittäisten, 
sinänsä erittäin merkittävien, isojen väyläverkon ke-
hittämishankkeiden Kehä I:n ja Kehä III:n paranta-
misen varaan.

Ympäristövaikutukset pysyvät lähes ennallaan. Suun-
nitelmakaudelle sisältyy yksi pohjavesihanke, mutta 
melusuojauskohteita ei ole suunnitelmaan voitu 
nostaa. Ylläpidon keinona melun vähentämiseksi on 
melua vaimentavien päällysteiden käyttö. Melulle al-
tistuvien määrää ei pystytä vähentämään.

Liikennejärjestelmätyössä korostuvat aiempaa 
enemmän eri suunnitelmatasoilla liikkumistarpeen vä-
hentäminen sekä kestävien kulkumuotojen – joukko-
liikenteen, kävelyn ja pyöräilyn – käytön edistäminen. 
Nämä ovat myös ELY-keskuksen strategisen tulos-
sopimuksen painopistealueita. Suunnitelmaan sisäl-
tyvillä toimenpiteillä ei kulkumuotojakaumaan voida 
vaikuttaa niin merkittävästi, että sillä olisi päästöjä 
vähentävä vaikutus.

Perusväylänpidon rahoitus vuonna 2012
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Verksamhetsområdet för ansvarsområdet trafik och infrastruktur vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland omfattar tre 
landskap och 50 kommuner. Inom området bor var tredje finländare, 1,9 miljoner människor. Av arbetsplatserna i Finland finns 40 
procent i området och man producerar 44 procent av landets bruttonationalprodukt. 
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Nyland är även en av regionens behöriga myndigheter för kollektivtrafiken.

ELY-centralen utvecklar mobilitetsförhållanden i samarbete med olika intressegrupper bl.a. genom att delta i planeringen av trafik-
systemet och markanvändningen.

ELY-centralen fastställde i december 2011 för första gången servicenivån i kollektivtrafiken som bygger på kollektivtrafiklagen. Den 
fastställda servicenivån styr upphandlingen av kollektivtrafik vid ELY-centralen. Den knappa statliga finansieringen av kollektivtra-
fiken begränsar dock mängden och kvaliteten på de tjänster som kan utföras. ELY-centralen disponerar årligen cirka 6,5 miljoner 
euro för upphandling av kollektivtrafiktjänster. 

I anslutning till reformen av kollektivtrafiklagen pågår en övergångstid fram till år 2019. Över hälften av trafikeringsavtalen för över-
gångstiden mellan trafikidkarna och ELY-centralen löper ut under planeringsperioden. Under planeringsperioden måste beslut fattas 
om hur kollektivtransporttjänsterna ska ordnas efter övergångstiden: på marknadsvillkor eller enligt EU:s trafikavtalsförordning. 

Inom väghållningen betonas på samma sätt som tidigare tryggandet av den dagliga mobiliteten. ELY-centralen disponerar årligen 
något över 100 miljoner euro för bastrafikledshållningen. Vinterväghållningens nivå bevaras. Nödvändiga broreparationer utförs. 
Skicket på beläggningen på livligt trafikerade vägar säkerställs medan skicket på glest trafikerade vägar kan anpassas efter den 
finansiering som står till förfogande. Det eftersläpande underhållet av vägarna växer. De viktigaste urvalskriterierna vid valet av 
investeringar som finansieras av ELY-centralen i Nyland är främjande av hållbara trafikformer, dvs. gång-, cykel- och kollektivtra-
fik, samt förbättring av trafiksäkerheten. En gemensam finansiering av staten, kommunerna och företagen är ett sätt att snabbare 
genomföra regionens egna investeringar. Under planeringsperioden inleds i Helsingforsregionen en MBT(markanvändning, boende, 
trafik)-projekthelhet i syfte att främja MBT-intentionsavtalsförfarandet. 

Inom området för ELY-centralen i Nyland innehåller utvecklingsprogrammet för trafiknätet 2012–2015 förbättringsprojekt för Ring 
I och Ring III, förnyelse av ledningssystemen för väg-, sjö- och järnvägstrafiken samt spårprojekt som förbättrar mobilitets- och 
transportförhållandena inom verksamhetsområdet för ELY-centralen. Trafikverket svarar för de stora trafikledernas utvecklingsin-
vesteringar. 
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