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Maakuntakaava 

Maakuntastrategia ja ohjelma 

Aluekehittäjän näkökulma 
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SISÄLTÖ 

 

Katsaus valtakunnan tason kehitykseen (isoon kuvaan) ja omaan tekemiseen 

 

Pääviesti: Taajamien (solmupisteiden) suunnittelu edunvalvonnan ykköskoriin 

 

 Vaikka Valtatie 5 olisi miten hyvässä kunnossa, se ei yksin riitä Etelä-Savon 

kilpailukyvyn turvaamiseksi. 

 Koska jäämme kehityksen päävirran ulkopuolelle, maakunnan eri toimijoiden 

oma tekeminen, osaaminen ja omat alueelliset konseptit korostuvat.  

 Haasteellinen yhtälö. Rantatontti on hyvä tuote ja sillä tuntuu olevan jatkuvasti 

kysyntää, mutta mistä resurssit edes olemassa olevan yhdyskuntarakenteen ja 

infrastruktuurin ylläpitoon ja kuinka parantaa myös taajamien vetovoimaisuutta. 



Itä-Suomi 

logistisena 

toimintaympäristönä 

Lähde: Logistiikkaselvitys 2010 
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Aluekehitystä ja 

aluepolitiikkaa 1950-2010 
 

Saavutettuna etuna hyvinvointi Suomen 

yhdyskuntarakenne ja liikenneyhteydet. 

 

Alueellisesti hyvin erilaiset markkinat, 

kehityksen veturit ja volyymit. 

+ 400 000 as (2035) 

+ 200 000 tp (2035) 

- 10 000 as (2020) 

1950 luku 
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Viitosväylän helminauha 

Liikennejärjestelmän 

solmupisteet , kaupunki- ja 

solmupistelogistiikka oleellinen 

osa alueen kilpailukykyä 
 
Alueellinen kilpailukyky edellyttää hyvien 

liikenneyhteyksien lisäksi huipputason kaupunki- ja 

solmupistelogistiikan ja palvelukonseptit. 

 

Vaikka tonttitarjonta ja Valtatie 5 olisivat Etelä-

Savossa miten hyvässä kunnossa, se ei yksin riitä 

ellei myös kaupunki- ja solmupistelogistiikka 

(sujuva arki) ole riittävän kilpailukykyinen. 

 



Lähde: Liikenteen suunta 4/2011 



1. Palvelutasoajattelun kirkastaminen tavoitekarttojen avulla 

2. Palvelutasoajattelun sovellusopas esisuunnitteluun 

3. Pitkänmatkaisen liikenteen palvelutasotavoitteet ja 

palvelutasomittareiden täsmentäminen 

1. Matka-ajan ennakoitavuus ja täsmällisyys- 

tunnusluvut + LJ:n kriittiset ominaisuudet 

2. Palvelutasotarkastelut alueellisissa  

LJS:ssa ja yhteysväliselvityksissä 

3. Menettelytapa palvelutasotavoitteiden 

määrittämiseksi 

Palvelutasohanke – missä mennään? 

15.4.2013 Anu Kruth 
8 

1. Matkojen ja kuljetusten ryhmittelyt 

2. Keskeiset palvelutasotekijät 

3. LJ:n kriittiset ominaisuudet 

pt-tekijöiden näkökulmasta 

4. LJ:n tyypilliset puutteet  

pt-tekijöiden näkökulmasta 

5. Kuvaus palvelu-

tasotarkastelujen 

hyödyntämisestä 

yhteysvälin 

esisuunnittelussa 

Tku- 

Tre 
Vaasa 

Oulu 

Savonlinna LJS 

Kanta-Häme 

LJS 

2011 

ULP 

 

ALLI 

 

Liikenne-

verkkojen 

luokittelu 

 

Esisuunnittelun 

kehittäminen 

Pitkänmatkainen 

liikenne 

Päijät-Häme LJS 

E-Pohjanmaa LJS 

Länsi-Uusimaa LJS 

2012 

Vt 13 

2013 

2014 

Uudelleen-

arvioitavat 

yhteysväli-

hankkeet 

Turun LJS 
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Liikennestrategian toimeenpano 

 
1. Seudulliset 

liikennejärjestelmäsuunnitelmat ja 

aiesopimukset 

2. Maakuntaohjelma ja – kaavoitus (MAL) 

3. Liikennestrategian toimintasuunnitelma 

- Jl ja kl ja laatukäytävät 

- Metsä ja bioenergiakuljetukset 

- Matkailun liikennetarpeet 
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Liikennejärjestelmäsuunnittelun ja 

yhdyskuntasuunnittelun uusi liitto (MAL) 

Case Savonlinna rama ja ljs 

Samaan 

aikaan 

tekeminen ja 

yhteen 

sovittaminen 
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Liikennesuunnittelun ja 

kaavoituksen uusi liitto 

(MAL) 

 

Yritysten ja ihmisten sujuva 

(kilpailukykyinen) arki 

yhteisenä tavoitteena 

 

Sujuvaa arkea tavoitellaan 

sekä kaavoituksen että 

liikennesuunnittelun 

työkaluilla esim. 

seudullisissa rakennemalli- 

ja ljs-töissä. 



16.5.2013 12 

5 

1 

2 

3 

4 

Taajaman sisäinen uusiutumis-  

ja investointipotentiaali 

?????????? 

Tiedon valta 
jatkuvan kasvukeskusajattelun ylivalta 

ja kaavoituksen jumit? 
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Uusiutuvat keskukset ja solmupisteet uusiutuvan Etelä-

Savon vetureina 

www.kaupunkikeskustat.fi  

http://www.kaupunkikeskustat.fi/

