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UUdenmaan eLY-keSkUS  
aktiivinen toimija maaseudulta metropoliin



Visio 2015

Uudenmaan eLY-keskus  
kehittää alueensa  
elinvoimaisuutta  
sekä ihmisten ja  

luonnon hyvinvointia.

Uudenmaan  
eLY-keskuksen arvot

asiakaslähtöisyys

Osaaminen

Yhteistyö

avoimuus
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimintaympäristö on 
Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen. Toiminta-alueemme ulottuu maaseu-
dulta maan ainoaan metropolialueeseen. alueellisena laajan tehtäväkentän 
toimijana otamme huomioon eri alueiden erityis piirteet ja sovimme tavoitteista 
yhteistyössä maakunnan eri toimijoiden kanssa.

Toimeenpanemme valtionhallinnon tehtäviä alueellisen kehittämisen vahvana 
toimijana sekä toteutamme eU:n rakenne- ja aluepolitiikkaa. Tärkeitä yhteistyö-
kumppaneitamme ovat maakunnan liitot, kunnat, ministeriöt, yritykset, yhdis-
tykset, järjestöt, virastot sekä laitokset. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme 
kanssa etsimme ratkaisuja eri alueiden tasapainoiselle kehittymiselle, kestä-
vään kehitykseen perustuvalle hyvinvoinnille sekä taloudelliselle kasvulle.

Strategiamme pääteemat vuosille 2012–2015 ovat Kehittyvä metropolialue 
– elin voimainen maaseutu, Menestyvä elinkeinoelämä sekä Hyvinvoiva väestö. 
Strate giset teemat konkretisoituvat kuuden strategisen kärjen kautta, joita ava-
taan tässä esitteessä. Päämääränämme strategiassa on taloudellisesti, sosi-
aalisesti ja ekologisesti kestävä kehitys alueellamme.

elinkeino
•	 yritysten	rahoitus-	ja	kehittämispalvelut

•	 maaseutuyrittäjyys	ja	maaseudun	
elinvoimaisuus, kalatalous

•	 elinkeinoelämän	ja	
innovaatioympäristön kehittäminen

•	 työmarkkinoiden	toiminta	ja	työllisyys

•	 osaaminen	ja	kulttuuri,	ammatillinen	
koulutus, oppilaitosrakentaminen

•	 kirjasto-,	liikunta-	ja	nuorisotoimi

•	 maahanmuutto,	maahanmuuttajien	
kotouttaminen ja työllistyminen

Liikenne
•	 liikennejärjestelmän	

toimivuus 

•	 liikenneturvallisuus

•	 tie-	ja	liikenneolot

•	 maanteiden	hoito	ja	ylläpito

•	 julkisen	liikenteen	
järjestäminen

•	 liikenteen	lupa-asiat

Uudenmaan eLY-keskuksen tehtävät

Ympäristö
•	 ympäristönsuojelu

•	 alueidenkäyttö,	yhdys	kunta-
rakenne ja rakentamisen 
ohjaus

•	 ympäristövaikutusten	arviointi	
(YVa)

•	 luonnon	monimuotoisuuden	
suojelu ja kestävä käyttö

•	 vesivarojen	käyttö	ja	hoito

•	 ympäristötiedon	tuottaminen	
ja -tietoisuuden edistäminen

Yhteistyöverkostolla  
hyvinvointia ja vaikuttavuutta
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Uudenmaan  
ELY-keskuksen  

strategia  
2012–2015

Strateginen kärkitavoite:

Kohti hiilineutraalia metropolia
Toimimme tavoitteen eteen mm.
•	 edistämällä ilmastostrategiatyötä ja tuottamalla 

tietoa hiilidioksidipäästöistä ja hiilinieluista

•	 edistämällä ja ohjaamalla kaavoitusta ja 
liikenne järjestelmän suunnittelua siten, 
että yhdys kunta rakenne tiivistyy ja liikenne  
vähenee ja ohjautuu kestäviin kulkumuotoihin

•	 ehkäisemällä jätteen syntyä ja edistämällä sen 
hyötykäyttöä alueellisen jätesuunnittelun ja 
ympäristö lupien valvonnan kautta

•	 tukemalla energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energia lähteiden käyttöä ohjaamalla 
rakentamista ja kaavoitusta sekä suuntaamalla 
energia- ja yritystukia 
 

Strateginen kärkitavoite:

Itämeren tila paremmaksi
Toimimme tavoitteen eteen mm.
•	 suunnittelemalla vesiensuojelu- ja hoitotoimenpiteet ja 

sopimalla niiden toteuttamisesta sidosryhmien kanssa 
– erityisesti vähennetään maataloudesta, haja-asutuksesta 
ja jätevedenpuhdistamojen ohijuoksutuksista aiheutuvaa 
kuormitusta

•	 suunnittelemalla tulvariskialueiden riskienhallintaa sekä 
Suomenlahden alueen öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaa

•	 hoitamalla kalakantoja ja niiden elinympäristöjä sekä  
ohjaamalla kalastusta

•	 seuraamalla ja arvioimalla vesien ekologisen tilan muutoksia

Strateginen kärkitavoite:

Yritykset kestävään kasvuun
Toimimme tavoitteen eteen mm.
•	 edistämällä yrittäjämyönteistä ilmapiiriä ja elinkelpoisen 

yritystoiminnan syntyä

•	 tukemalla yritysten tervettä kasvua nostamalla työelämän 
laadullisten seikkojen merkitystä yritysten liiketoiminnan ja 
osaamisen kehittämisessä

•	 huomioimalla elinkeinoelämän näkökulman 
liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelussa

•	 tunnistamalla ja tukemalla alueen keskeisiä kasvuklustereita

Strateginen kärkitavoite:

Työllisyysaste korkeammalle
Toimimme tavoitteen eteen mm.
•	 nuorten työllisyyteen panostamalla ja toteuttamalla yhteis kunta-

takuuta nuorten työllistymiseksi ja kouluttautumiseksi uudenlaisten 
palvelumallien ja verkostoyhteistyön avulla

•	 panostamalla työvoimareservien työllistymiseen auttamalla osa työ-
kykyisiä ja rakennetyöttömiä työllistymään avoimille työmarkkinoille 
uusien palvelumallien sekä työnantajien tietouden lisäämisen avulla

•	 parantamalla maassa olevien maahanmuuttajien kotoutumista ja 
työllistymistä mm. koulutuksella ja ohjauksella

•	 ennakoimalla osaamisen tarpeiden muutoksia ja kehittämällä 
työvoiman osaamista sekä tukien ikääntyneiden työssä pysymistä

Strateginen kärkitavoite:

Toimivat ja turvalliset matkat
Toimimme tavoitteen eteen mm.
•	 sovittamalla yhteen maankäyttöä ja liikennesuunnittelua sekä 

ohjaamalla maankäyttöä yhdyskuntarakennetta eheyttävään ja 
tiivistävään suuntaan

•	 varmistamalla tiestön liikennöitävyyden ympäri vuoden ja vuorokauden

•	 huolehtimalla liikenneturvallisuudesta mm. tiestöä ylläpitämällä, 
nopeusrajoituksista päättämällä ja asenteisiin vaikuttamalla

•	 parantamalla matka- ja kuljetusketjujen sujuvuutta ja joukkoliikenteen 
houkuttelevuutta esimerkiksi joukkoliikenteen lipputuella sekä 
osallistumalla joukkoliikenteen palvelujen kehittämiseen

•	 luomalla edellytyksiä kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvulle sekä 
ennakoimalla ja torjumalla liikenteen meluhaittoja

Strateginen kärkitavoite:

Ulkopuolisesta osalliseksi
Toimimme tavoitteen eteen mm.
•	 kehittämällä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumis-

menetelmiä mm. viemällä tietoa, palveluita ja keskustelua verkkoon

•	 ohjaamalla kuntia vuorovaikutuksen lisäämiseen sekä tukemalla 
ympäristökasvatushankkeita ja nuorisoparlamentteja

•	 sovittamalla yhteen nuorten palveluita yhteiskuntaan kiinnittymistä 
tukeviksi palvelukokonaisuuksiksi

•	 koordinoimalla kuntien ja valtion yhteistyötä maahanmuuttajien 
työllistymisen ja kotoutumisen tukemisessa

•	 torjumalla asuinalueiden sosiaalista eriytymistä ja lisäämällä 
asukkaiden osallistumismahdollisuuksia mm. suuntaamalla 
rakenne rahastojen varoja kaupunkialueiden tukitoimintaan

Uudenmaan ELY-
keskuksen strategiset 
teemat vuosille 
2012–2015 ovat: 
•	Kehittyvä	metropolialue 

– elinvoimainen maaseutu
•	Menestyvä	elinkeinoelämä
•	Hyvinvoiva	väestö

Strategiset teemat konkreti-
soituvat kuuden strategisen 
kärki tavoitteen kautta.
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Strategiamme konkretisoituu käytännön työssä. Tässä 
esimerkkejä siitä, minkälaisissa tilanteissa ja millaisella 
yhteistyöllä toteutamme tavoitteitamme ja tehtäväämme.

milloin olemme onnistuneet?

Itämeren tila paremmaksi 
suojavyöhykkeillä
Viljelijöiden halusta edistää vesiensuojelua viestivät 
vesistöjen varsille perustetut suojavyöhykkeet, jotka 
vähentävät maatalouden kuormitusta pinta- ja pohja-
vesiin. Suojavyöhykkeitä tarvitaan erityisesti kaltevilla, 
tulvivilla ja sortuvilla rantapelloilla sekä valtaojien var-
silla ja pohjavesialueilla. maatalouden ympäristötuen 
erityistuella viljelijät ovat perustaneet suojavyöhykkeitä 
Uudellemaalle jo 1 400 ha. eLY-keskus tekee yhteis-
työssä kuntien ja viljelijöiden kanssa vesistöalueille 
suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmia. Suunnitelmissa 
etsitään ne rantapellot, joilla suojavyöhykkeiden perus-
tamisesta on eniten hyötyä.

kasvua ympäristövastuullisten 
innovaatioiden viennistä
Ympäristöystävälliset ja energiatehokkaat tuotteet 
ja ratkaisut voivat luoda kilpailuetuja kansainväli-
sillä markkinoilla ja tuottaa Suomelle merkittäviä 
kasvu- ja työllisyysmahdollisuuksia. eLY-keskus 
auttaa ympäristö- ja energiateknisesti edistyk-
sellisten innovaatioiden pääsyä kansainvälisille 
markkinoille. Innovaatioiden kaupallistamista ja 
menestymistä tuetaan erilaisilla avustuksilla ja 
kehittämisohjelmilla sekä logistisilla ratkaisuilla.
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nuorelle polku työelämään
eLY-keskus ja Te-toimisto suuntaavat resursseja 
ohjaus- ja neuvontapalveluihin, jotka auttavat nuoria 
työllistymään ja kehittämään osaamistaan. esimerkki 
yhteistyöstä on Vantaalla Uudenmaan suurin nuorille 
suunnattu työllistämisprojekti Petra – nuoret työhön 
ja kouluun. Petran toimintaa rahoittavat euroopan 
sosiaali rahasto, eLY-keskus ja Vantaan kaupunki. 
nuorelle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, 
jonka puitteissa löytyvät jokaiselle oikeat palvelut, 
kuten vaikkapa työelämävalmennusta, työharjoitteluja 
tai ammatin valinnan ohjausta.

Viihtyisä ja toimiva  
ympäristö kuntalaisille
maankäytön suunnittelu on monisyistä työtä, 
josta kunta vastaa. eLY-keskuksen eri asiantunti-
jat tukevat kuntia maankäytön ja liikenteen suun-
nittelun eri vaiheissa. eLY-keskus myöntää myös 
rahoitusta kuntalaisia palveleville hankkeille mm. 
kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimiin. kannus-
tamme kuntia suunnittelemaan niin, että kunta-
laiset pääsevät vaikuttamaan ratkaisuihin ja että 
työn tuloksena heidän arkielämänsä sujuu hyvin. 
Olemme onnistuneet, kun palvelut ovat lähellä, 
joukkoliikenne toimii, kulttuuriympäristöt ja moni-
muotoinen luonto säilyvät eikä melu häiritse. 

5 Turvattu koulutie
Turvallista koulumatkaa tukee kunnan ja eLY-keskuk-
sen yhdessä tekemä kestävän ja turvallisen liikkumi-
sen suunnitelma. eLY-keskus tukee kunnan liikenne-
turvallisuus ryhmän perustamista ja sen toimintaa. 
keskeistä on kuntalaisten liikenneturvallisuuteen liit-
tyvä kasvatus, valistus ja tiedotus. eLY-keskus myös 
toteuttaa liikenneturvallisuutta edistäviä toimia, kuten 
keskisaarekkeita suojatielle. Saareke mahdollistaa 
kadun ylittämisen kahdessa vaiheessa ja parantaa 
erityisesti lasten ja liikuntarajoitteisten turvallisuutta.
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•	 Elinkeinotoiminnan	ja	työllisyyden	edistäminen

•	 Kirjasto-,	nuoriso-	ja	liikuntatoimi	sekä	
oppilaitosrakentaminen

•	 Maahanmuutto

•	 Liikenne	ja	infrastruktuuri

•	 Ympäristö	ja	luonnonvarat

•	 Kirjasto-,	nuoriso-	ja	liikuntatoimi	sekä	
oppilaitosrakentaminen

•	 Maahanmuutto

•	 Liikenne	ja	infrastruktuuri

•	 Kirjasto-,	nuoriso-	ja	liikuntatoimi	sekä	
oppilaitosrakentaminen

•	 Maahanmuutto

Kanta-Hämeessä	ja	Päijät-Hämeessä	toimii	 
myös	Hämeen	ELY-keskus,	Etelä-Karjalassa	ja	 
kymenlaaksossa kaakkois-Suomen eLY-keskus.

Uudenmaan eLY-keskuksen toiminta-alue

Kanta-Häme	 
ja	Päijät-Häme

etelä-karjala ja 
kymenlaakso

Uusimaa

PL	36,	00521	Helsinki
puh. 0295 021 000
www.ely-keskus.fi/uusimaa

Uudenmaan eLY-keskuksen 
toimintaympäristö lukuina
 Osuus 
 koko 
Uusimaa Suomesta

väestö 1,5 milj. 29 %

väestön kasvuennuste 
vuoteen 2040 mennessä 350 000 hlöä 57 %

ulkomaan kansalaisia 95 000 hlöä 52 %

ruotsinkielisiä 134 000 hlöä 46 %

pinta-ala 9 096 km2 3 %

peltopinta-ala 180 000 ha 8 %

metsäalueet 550 000 ha 2 %

vesialueet 6 961 km2 8 %

rantaviivan pituus 10 500 km 3 %

suojelualueiden maapinta-ala 30 000 ha

työllisten määrä*  793 000 hlöä 32 %

työttömiä* 49 000 hlöä 23 %

työllisyysaste (15–64 v.)* 73,9 %

työttömyysaste* 5,8 %

yritysten toimipaikkoja 98 000 kpl 28 %

korkea-asteen 
koulutuksen suorittaneita 443 000 hlöä 36 %

bruttokansantuote (BkT) 63 000 milj. € 36 % 

*Tilastokeskus, työvoimatutkimus 2011

Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme

maanteitä 9 200 km 12 %

liikennesuorite vuodessa 10 600 milj. autokm 29 %

Uudenmaan eLY-keskuksen 
kautta kanavoituva rahoitus 
(milj.	€	/	vuosi)

työllisyys  112

yrittäjyys  7

liikenne	ja	infrastruktuuri	 	 120

ympäristö ja luonnonvarat  7

maaseutu ja energia  17

viljelijätuet (yht. kuntien ja eLYn kautta)  125

osaaminen ja kulttuuri  23

eU-hankerahoitus  17

yhteensä  428


