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UUDENMAAN ELY-KESKUS 
Yhteistyötä ja vaikuttavuuttaPL 36, 00521 Helsinki

puh. 0295 021 000
www.ely-keskus.fi/uusimaa

• Elinkeinotoiminnan  
ja työllisyyden edistäminen

• Kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatoimi  
sekä oppilaitosrakentaminen

• Maahanmuutto

• Liikenne ja infrastruktuuri

• Ympäristö ja luonnonvarat

Uudenmaan ELY-keskuksen toiminta-alue

Kanta-Häme  
ja Päijät-Häme

Etelä-Karjala ja 
Kymenlaakso

Uusimaa

• 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.



 

Aktiivinen    
  toimija maaseudulta 
                       metropoliin

Toimeenpanemme valtionhallinnon tehtä-
viä vahvana alueellisena kehittäjänä sekä 
toteutamme EU:n rakenne- ja aluepolitiik-
kaa. Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat 
maakuntien liitot, kunnat, ministeriöt, virastot, 
laitokset, yritykset, yhdistykset ja järjestöt.
Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa 
etsimme ratkaisuja eri alueiden tasapainoi- 
selle kehittymiselle, kestävään kehitykseen 
perustuvalle hyvinvoinnille sekä taloudelliselle 
kasvulle.

Liikenneasioita hoidamme Uudenmaan lisäk-
si Kanta- ja Päijät-Hämeen alueilla. Kirjasto-, 
nuoriso- ja liikuntatoimen, oppilaitosrakenta-

misen ja maahanmuuttoasioiden toimialue 
kattaa Uudenmaan, Kanta- ja Päijät-Hämeen 
sekä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson.

Tehtävämme on vaalia yleistä etua katsomalla 
laajoja kokonaisuuksia eri vastuualueiden ja 
toimijoiden yhteistyönä. Käytännössä tämä 
näkyy esimerkiksi maankäytön ja liikenteen 
infrastruktuurin suunnittelussa, joissa on huo-
mioitava niin valtakunnalliset alueiden käytön 
tavoitteet ja ympäristöarvot kuin energiapoliit-
tiset tai rakennushistoriallisetkin näkökulmat.

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

 
 

●	Viljelijätuet (yht. kuntien ja ELYn kautta) 

●	Liikenne ja infrastruktuuri

●	Työllisyys

●	Osaaminen ja kulttuuri

●	Maaseutu ja energia

●	EU-hankerahoitus

●	Yrittäjyys

●	Ympäristö ja luonnonvarat

Uudenmaan ELY-keskuksen tehtävät
7

125

120

112

23

7 7
17

17

Yhteensä 
428 M€/vuosi

Liikenne
• liikennejärjestelmän 

toimivuus 

• liikenneturvallisuus

• tie- ja liikenneolot

• maanteiden hoito  
ja ylläpito

• julkisen liikenteen 
järjestäminen

• liikenteen lupa-asiat 
 

Ympäristö
• ympäristönsuojelu

• alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja 
rakentamisen ohjaus

• ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

• luonnon monimuotoisuuden suojelu ja 
kestävä käyttö

• vesivarojen käyttö ja hoito

• ympäristötiedon tuottaminen ja  
-tietoisuuden edistäminen 
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Kuva: ELVI - ELY-keskuksen viestintäpalvelut

Kuva: Station MIR



Merkittävä osa koko Suomen rakentamises-
ta ja liikenteestä keskittyy Uudellemaalle. 
Ohjaamme ja tuemme kuntien maankäytön 
suunnittelua ja rakentamista Uudellamaalla 
sekä liikenneasioiden osalta myös Kanta- ja 
Päijät-Hämeessä.

Tavoitteena on hyvä elinympäristö sekä toi-
miva ja eheä yhdyskuntarakenne niin met-
ropolialueen kunnissa kuin maaseudulla. 
Ohjauksessa otamme huomioon, että valta-
kunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja lain-
säädäntöä noudatetaan. ELY-keskus edis-
tää myös arvokkaiden kulttuuriympäristöjen 
ja rakennusperintökohteiden säilymistä.

Teemme kuntien lisäksi yhteistyötä alueen 
muiden toimijoiden, kuten maakuntien liit-
tojen sekä eri viranomaisten ja asukkaiden 
kanssa.

Kaavoitus konkretisoi alueen  
kehittämistavoitteita

Ohjaamme kuntien yleis- ja asemakaavoitusta 
ja neuvomme kuntia maankäytön ja liikenteen 
suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Osal-
listumisemme kaavatyöhön varhaisessa vai-
heessa mahdollistaa sen, että eri näkökulmat 
otetaan ajoissa huomioon.

Uudenmaan ELY-keskus käy kuntien kanssa 
vuosittain keskustelun alueiden käytön suun-
nittelusta ja kehittämisestä, vireillä olevista 
kaava-asioista sekä kunnan ja ELY-keskuksen 
yhteistyöhön liittyvistä muista kysymyksistä.

Maakuntakaavatyössä ELY-keskuksen teh-
tävänä on edistää valtakunnallisia alueiden-
käyttötavoitteita sekä huolehtia maakunnan 
elinvoimaisuudesta ja ihmisten ja luonnon 
hyvinvoinnista. Maakuntakaavojen valmiste-
lusta vastaavat maakuntien liitot, ja ympäris-
töministeriö vahvistaa ne.

Turvaamme teiden päivittäisen liikennöitä-
vyyden ja luomme edellytykset turvalliselle 
liikkumiselle. Pidämme kunnossa n. 9 000  
kilometrin maantieverkkoa sekä siihen liit-
tyviä rakenteita, laitteita ja tieympäristöä, 
kuten siltoja, linja-autopysäkkejä ja tie- 
valaistusta.

Käytämme perustienpidon rahoituksesta 
suurimman osan päivittäiseen teiden hoi-
toon sekä teiden kuntoa parantaviin perus-
korjauksiin kuten rakenteiden parantami-
seen ja päällysteiden uusimiseen, siltojen 
peruskorjauksiin ja sorateiden kelirikkokor-
jauksiin. Hankimme teiden kunnossapidon 
avoimilla markkinoilla toimivilta tuottajilta 
kilpailuttamalla.

Tienpidon  
painopiste on  
kunnossapidossa

Edistämme liikenneturvallisuutta monipuo-
lisella liikennesuunnittelulla ja rakentamis-
ta ohjaamalla. Turvallisuutta parantavia 
ratkaisuja ovat esimerkiksi automaattisen 
nopeusvalvonnan lisääminen, täristävät 
keski- ja reunaviivat sekä teiden reuna- ja 
keskikaiteet. Pyöräteiden rakentaminen lisää 
liikkumisen ja liikunnan vaihtoehtoja ja tekee 
liikenteestä turvallisempaa.

Ohjaamme, valvomme ja rahoitamme liikun-
tapaikkainvestointeja, kuten kuntoreitistöjen 
tai monitoimihallien rakentamista. Liikunta-
paikka-avustusten jaossa on viime vuosina 
korostettu erityisesti lähiliikuntapaikkojen 
merkitystä.

Sujuvaa ja 
turvallista 
liikkumista

Edistämme toimivaa 
alueiden käyttöä ja rakentamista
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Meillä on merkittävä rooli Uudenmaan, Kan-
ta-Hämeen ja Päijät-Hämeen koko liikenne-
järjestelmän kehittämisessä.

Kasvavien kaupunkiseutujen liikennejärjes-
telmät asettavat haasteita liikennesuunnit-
telulle. Niihin voidaan vastata esimerkiksi 
ottamalla aluekehityksen näkökulma mu-
kaan suunnitteluun, painottamalla liiken-
nejärjestelmän ja maankäytön suunnittelun 
samanaikaisuuden tärkeyttä sekä panos-
tamalla niin joukko- kuin kevyen liikenteen 
kehittämiseen.

Liikennejärjestelmän kehittäminen 
vaatii laajaa yhteistyötä

Liikennejärjestelmätyö on

• liikennejärjestelmän suunnittelua

• maankäytön ja joukkoliikenteen 
suunnittelua

• liikenneturvallisuusyhteistyötä

• ympäristövaikutusten arviointia

• kuntien ja muiden tahojen kanssa 
laadittavia yhteisiä esisuunnitelmia ja 
-selvityksiä

• liikennejärjestelmää koskevien tietojen 
kokoamista eri tahojen käyttöön

Neuvomme ja ohjaamme vesistöjen kunnos-
tuksessa ja hoidossa. Toteutamme kunnos-
tuksia sekä itse että yhteistyökumppanina. 
Valvomme ja annamme asiantuntija-apua 
vesirakentamista koskevissa asioissa. Vesi-
rakentamishankkeiden luvan tarve tulee var-
mistaa aina ennen hankkeen käynnistämistä.

Edistämme vedenhankintaa ja -jakelua, vie-
märöintiä ja jätevesien käsittelyä antamalla 
asiantuntijaohjausta ja osallistumalla vesi-
huollon suunnitteluun yhteistyössä maakun-
tien liittojen, kuntien ja vesihuoltolaitosten 
kanssa. Teetämme valtion vesihuoltotöitä ja 
myönnämme avustuksia esimerkiksi jäteve-
sijärjestelmien rakentamiseen. Kartoitamme 
tulvariskit ja laadimme merkittäville tulvaris-
kialueille riskien hallintasuunnitelmat. Akuu-
teissa tulvatilanteissa toimimme asiantunti-
jana ja tiedottajana.

Suunnittelemme 
ja valvomme 
vesivarojen käyttöä 

Tavoitteemme on alue- ja yhdyskuntara-
kenne, jossa liikennetarve vähenee ja oh-
jautuu kestäviin kulkumuotoihin. Tuemme 
uusiutuvien energianlähteiden käyttöönot-
toa ja siihen tähtääviä investointeja, kuten  
maalämpöhankkeita tai bioenergialaaja-
kaistahankkeita. Investointituet uusiutuvalle 
energialle ovat keskeisiä välineitä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää alan 
innovatiivista teknologiaa. Energiatehok-
kuuden lisäämiseen tähtäävät osaltaan 
erilaiset yritystuet energiakatselmuksiin ja 
-selvityksiin. Uusiutuvien energialähteiden 
käytön lisäämiseksi maatiloille voidaan 
myöntää maatalouden investointitukea.

Energian säästöön ja ympäristöystävällisyy-
teen kiinnitämme huomiota myös vaikkapa 
tievalaistuksen suunnittelussa tai teiden 
päällysteen valinnassa.

Energiatehokkuus  
ja ympäristö- 
vastuullisuus 
ohjenuorina

LiiKenne-
infrastruKtuuri

LiiKenne-
paLveLut

LiiKenne-
järjesteLmä

HenKiLö-
ja tavaraLiiKenne
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