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Uudenmaan haasteita... 

• Väestön kasvu ja rakenteen 
hajautuminen  Hajarakentaminen ja 
liikkumisen tarve lisääntynyt 

 

• Kilpailukyvyn haasteet: tarvitaan sekä 
lisää työpaikkoja ja niille tilaa että lisää 
työvoimaa ja sille kohtuuhintaisia asuntoja  

 

• Henkilöautoriippuvuus – kuinka 
saataisiin lisättyä kestävää liikkumista 
(kävely, pyöräily, joukkoliikenne) 
Uudellamaalla 

 

• Suuret globaalit haasteet kuten 
ilmastonmuutos ja ikääntyminen 

 

 

 



 

 

vahvistaminen 

 

3 Nyt voimassa: 
 

 Uudenmaan    

kokonaismaakuntakaava 
 

 Itä-Uudenmaan 

kokonaismaakuntakaava  
 

 Uudenmaan 1. 

vaihemaakuntakaava 

 Uudenmaan 3. 

vaihemaakuntakaava (kun 

kuulutettu) 

 Östersundomin alueella 

voimassa olevat 

maakuntakaavat 

 

 
Vahvistettavana: 
 

  Uudenmaan 2. 

vaihemaakuntakaava 

 

 Käynnistetty: 
 

  Uudenmaan 4. 

vaihemaakuntakaava 

 

Uudenmaan maakuntakaavatilanne 



4. vaihemaakuntakaava: 

tavoitteena kestävää kilpailukykyä ja 

hyvinvointia Uudellemaalle 

• Aikatähtäin vuodessa 2040 

 

• Laaditaan koko maakunnan 

alueelle 

 

• Täydentää ja tarkentaa edellisten 

kaavojen esittämää tulevaisuuden 

kuvaa  

 

• Kaava on tarkoitus hyväksyä 

vuoden 2016 loppuun mennessä 
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Lähtökohtana Uusimaa -ohjelma 
 

• Miten Uusimaa-ohjelman visiota ja 

strategisia tavoitteita voidaan edistää 

aluesuunnittelun keinoin 

 

• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

 

• Jatkaa Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 

maakuntakaavojen yhdenmukaistamista 

 

• Entistä strategisempi kaava, jossa linjataan 

suuret yhteiset kehittämislinjat 

 

• Muodostetaan kuntien yhteinen tahtotila 
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VENÄJÄ/ 

PIETARI 

VIRO/ 

TALLINNA 

UUSIMAA 

HELSINKI 

Häme 

Päijät-Häme 

Pasila 

Viikki 

Biomedicum 

Aviapolis 

Tikkurila 

Otaniemi 

T3 

Kasvun ja yhteistyön kolmiot 

ITÄ-

UUSIMAA 

LÄNSI-

UUSIMAA 

Kymenlaakso 

Espoo – Helsinki – 

Vantaa 

•Pääkaupunkiseudun 

kärkikolmio 

 

Länsi-, Keski- ja Itä-

Uusimaa 

•Uudenmaan 

kasvukolmio 

 

Uusimaa, Häme ja 

Päijät-Häme 

•Etelä-Suomen 

kehityskolmio 

 

Uusimaa, Tallinna ja 

Pietari 

•Suomenlahden 

tulevaisuuskolmio 



 

Ohjelman rakenne ja tavoitteet  

ohjaavat toimeenpanoa 

 
Uusimaa - Itämeren alueen  kärjessä 

Helppo tulla, 

olla ja toimia 

 

Puhdas ja 

kaunis 

Uusimaa 

Kasvun 

mahdollisuudet 
Toimiva arki 

Kestävä 

luonnontalous 

VISIO 

TOIMEENPANO 

STRATEGISET 

TAVOITTEET 

2040 

STRATEGISET 

VALINNAT 

2014-2017 

Älykkään 

kasvun  

kehto 
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4. Vaihemaakuntakaavan sisältö 
 

Elinkeinot ja innovaatiotoiminta 

Logistiikka  

Tuulivoima 

Viherrakenne 

Kulttuuriympäristöt 



Elinkeinot ja innovaatiotoiminta 
 

 

 

Sisältö ja rajaus: 

• Työpaikat  

• Palvelut 

• Innovaatioklusterit 

• Elinkeinoja tukevat toimet 
 

Kärkitavoitteet: 

• Elinkeinojen sijoittuminen tukee monikeskuksista 

aluerakennetta ja toiminnoiltaan sekoittunutta 

yhdyskuntarakennetta, kunkin alueen 

ominaispiirteet huomioiden 

• Uudellamaalla on riittävästi monipuolisia ja 

toteuttamiskelpoisia sijoittumismahdollisuuksia 

elinkeinotoiminnalle  

• Palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien 

saavutettavissa ja sijoittuvat olevia rakenteita 

hyödyntäen sekä ympäristö huomioiden 
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KAAVAN  

TEEMAT 



Logistiikka 

 

 

 

Sisältö ja rajaus: 

• Satamat ja meriväylät 

• Lentokentät 

• Logistiikka-alueet 

• Maaliikenneyhteydet satamiin, lentokentille 

ja logistiikka-alueille 

• Kansainväliset yhteydet 

 

Kärkitavoitteet: 

• Uusimaa on valtakunnallisesti ja 

kansainvälisesti hyvin saavutettavissa 

• Logistiikkaa palvelevien toimintojen 

sijoittumiselle luodaan edellytykset 

• Logistiikkaverkosto on kansainvälisesti 

kilpailukykyinen ja tukeutuu nykyiseen 

liikennejärjestelmään 
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KAAVAN  

TEEMAT 



Työpaikkojen kasvu toimialoittain  
VATTin alustava arvio Uudenmaan toimialakehityksestä 2011-2030  

 
Kasvavia toimialoja (> 1%/v) Vaikuttavia tekijöitä 

 Koulutus  väestönkasvu, elinkeinorakenteen muutos 

 Terveys- ja sosiaalipalvelut väestönkasvu, ikääntyminen, kulutus 

 Liike-elämän palvelut palveluista vientialoja, T&K, uudet alat/tuotteet  

 Informaatiopalvelut palveluvienti, uudet alat/tuotteet , kilpailu 

 Rakentaminen  väestö- ja työpaikkakasvu, peruskorjaus, tuottavuus?  

Vähän kasvavia toimialoja (<1%/v)  

 Taiteet, viihde, virkistys väestönkasvu, vapaa-aika, kulutus 

 Majoitus ja ravitsemisala matkailu, vapaa-aika, kulutus 

 Kauppa  väestönkasvu, kulutus, nettikauppa 

 Kuljetus ja varastointi teollisuus, kauppa, logistiikan muutos, nettikauppa 

 Elintarviketeollisuus kysynnän painopiste, logistiikka 

Supistuvia toimialoja 

 Julkinen hallinto  säästöt, tuottavuus 

 Teknologiateollisuus kansainvälinen kysyntä, tuotannon sijainti, tuottavuus 

 Kemian teollisuus  öljynjalostus, bio-tuotteet, tuottavuus 

 Energia- ja vesihuolto  energia-alan kehitys, tuottavuus 

 



Työllisyyden muutos (% vuodessa) 

toimialoittain Uusimaa 2011-2030 (VATT 

2014) 

-2 -1 0 1 2 3 

Alkutuotanto ja kaivannaisala 

Elintarviketeollisuus 

Metsä- ja puuteollisuus 

Kemian teollisuus 

Sähkö- ja … 

Metalliteollisuus 

Muu teollisuus 

Energia- ja vesihuolto 

Rakentaminen 

Kauppa 

Majoitus ja ravitsemisala 

Kuljetus ja varastointi 

Informaatiopalvelut 

Rahoitustoiminta 

Liike-elämän palvelut 

Julkinen hallinto 

Koulutus 

Terveys- ja sosiaalipalvelut 

Taiteet, viihde ja virkistys 

Kaikki toimialat 

% vuodessa 



Logistiikan 4 skenaariota 

• Pääkaupunkiseudulle sijoittunutta 

logistiikkaa hakeutuu maan hinnan nousun 

ja ruuhkautumisen vuoksi edullisemmille 

alueille 

 

• Yritysten logistiikkakeskusverkko muuttuu 

keskittyneemmäksi, mikä lisää alueen 

houkuttelevuutta sijaintipaikkana ja 

suurentaa keskittymien kokoa 

 

• Suomi pyrkii aktiivisesti hyötymään 

Venäjän suunnalle menevistä 

kuljetusvirroista 
 

 



Neljä erilaista skenaariota 

1. Nykyinen hajautuva kehitys jatkuu 
• Kuntien välinen  kilpailu logistiikkakeskuksista jatkuu 

 

2. Kehä V – väylä rakentuu logistiikan ympärille 
• Teollisuudella on vahva rooli Suomen elinkeinorakenteessa 

• Konttiliikenne keskittyy Etelä-Suomen satamiin 

• Logistiikkakeskusten automaatio lisääntyy – nykyistä vähäisempi 

työvoimantarve 

• Kehä III vyöhykkeen houkuttelevuus heikkenee – ruuhkautuminen - 

hintataso 

 

3. Kehä III – logistiikka pyrkii pysymään lähellä 

pääkaupunkiseutua 
• Logistiikan painopiste on yhä enemmän kulutustavaroissa 

• Yhteiskunta rajoittaa hakeutumista ulommille alueille 

 

4. Uusimaa varautuu raideliikenteen mahdollisuuksiin 
• Tiekuljetusten kustannukset pitkillä matkoilla nousevat merkittävästi 

• Säädetään nykyistä tiukempia ajo- ja lepoaika tms. määräyksiä 

• Säädetään päästörajoituksia, jotka ohjaavat raideliikenteen käyttöön 
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Kaavaa laaditaan yhteistyössä 

Suunnitteluyhteistyö 
• KUNNAT (Omistajat) 

− Yhteistyö prosessin aikana, kuntaneuvottelut, yhteistyöryhmät, 
viralliset lausunnot 

− Yhteistyö virkamiesten ja päättäjien kanssa,  

• VALTIO (mm. Liikennevirasto ja ELY) 
• ASIANTUNTIJARYHMÄT  

− Täydentävät liiton asiantuntemusta. Mm. Elinkeinojen asiantuntijaryhmä 

 

Uudet näkökulmat, aineistot, arviointi  
• Muut viranomaiset, järjestöt, yliopisto 

− Mielipiteet ja kommentointi (mm. netissä), Työpajat 

• Kansalaiset ja muut osalliset 
− Viralliset mielipiteet ja muistutukset 

 

Prosessin ohjaus ja päätöksenteko 
• Maakuntahallitus 

• Maakuntavaltuusto 

 

Lainmukaisuus ja vahvistaminen 
• Ympäristöministeriö 
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Näin voit seurata 

• Internet 
www.uudenmaanliitto.fi/4vaihemaakuntakaava 

• Maakuntakaavoituksen 

sähköinen uutiskirje 
 maakuntakaavoitus@uudenmaanliitto.fi 

• Muut sähköiset kanavat 

• Karttapalvelu 

• Uudenmaan liiton fb 

• Perinteiset  

• Nähtävilläolojen lehtikuulutukset 

ja kuntien ilmoitustaulut 
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