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Alkusanat 

• Tehtävänä oli koota Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan liittojen aluerakenteen ja 
aluesuunnittelun kehittämistavoitteet ja -haasteet vuoteen 2025 ja muodostaa niiden pohjalta kartat 
yhteisistä alueellisen kehittämisen linjauksista ja kohteista teemoittain (asuminen, liikenne ja logistiikka, 
elinkeinot sekä matkailu ja virkistys) 

• Työ koostui seuraavista päätyövaiheista 

• Kehittämistavoitteiden kokoaminen 

• Kriteerien määrittely kehittämistavoitteiden yhteisille linjauksille 

• Kehittämistavoitteiden vieminen kartalle 

• Työpaja 

• Karttaluonnokset 

• Kommentointi 

• Valmiit kartat 

• Työ tehtiin Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan liittojen toimeksiannosta  

• Työn ohjausryhmän kuuluivat Ari Pietarinen (pj) ja Irina Niskanen Kymenlaakson liitosta, Riitta Väänänen 
Päijät-Hämeen liitosta, Marjo Wallenius Etelä-Karjalan liitosta sekä Kaarina Rautio ja Riitta Murto-Laitinen 
Uudenmaan liitosta 

• Työstä vastasivat Susanna Harvio ja Kimmo Koski Sweco Ympäristö Oy:stä 
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Kehittämistavoitteiden kokoaminen ja kriteerit 

• Liitot määrittelivät aluksi keskeiset aluekehittämisen tavoitteensa ja konkreettiset kehittämiskohteensa 

 

 

 

 
 

• Kehittämistavoitteiden yhteiseen linjaukseen otettiin mukaan ne, jotka ovat 

• Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita edistäviä 

• Suomen kehityskuvan (ALLI-kartasto) huomioon ottavia 

• Ylimaakunnallisesti merkittäviä 

• Maakuntia yhdistäviä 

• Omaa maakuntaa profiloivia 

• Maankäytön suunnittelun keinoin toteutettavissa olevia 

• Tulevaisuuden huomioivia, mutta realistisia 

• Toiminnallisia kehittämisvyöhykkeitä, verkostoja ja alueita muodostavia 

• Itäisen Suomenlahden maakuntien kaupunkiverkoston kehittymistä tukevia 

• Liikenteessä lisäksi elinkeinotoimintaa edistäviä ja kansainvälisiä yhteyksiä luovia  

• Elinkeinoissa lisäksi logististen solmujen muodostumista edistäviä 

• Matkailussa lisäksi uudet isot avaukset matkailun kehittämishankkeiksi 

 

 

Kehittämistavoite Konkretisointi 

kehittämiskohteina 

Liittyy teemoihin 

Elinkeinoja palvelevat sujuvat kuljetukset E18, Kehä IV Liikenne ja logistiikka, elinkeinot 

jne. jne. jne. 
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Karttaluonnokset 

 Asuminen 

 Liikenne ja logistiikka 

 Elinkeinot 

 Matkailu ja virkistys 
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PALVELUT JA 
ELINKEINOT 
 
 
KYMENLAAKSON LIITON 
MÄÄRITTELEMÄT 
TAVOITTEET 
 

• Vapautuvia rakenteita 
käytetään uudelleen 
luovasti, innovatiivisesti 
ja palveluja tukien 

• Asukkaiden hyvinvointi 
pohjautuu 
monipuoliseen toimiala- 
ja 
työpaikkarakenteeseen, 
toimiviin palveluihin 
sekä viihtyisiin ja 
turvallisiin asuin- ja 
luonnonympäristöihin 

• Elinkeinoja palvelevat 
turvalliset ja sujuvat 
kuljetukset 

• Muuttuvia olosuhteita 
palveleva julkinen ja 
yksityinen 
henkilöliikenne, joka 
palvelee asukkaita ja 
elinkeinoelämää 
suuntautuen 
pääkaupunkiseudulle, 
Pietariin ja naapurimaa-
kuntakeskuksiin 

• Kymenlaakson rakenne 
luo edellytyksiä 
kansainvälisten 
toimijoiden 
sijoittumiselle 
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Valmiit kartat 

 Asuminen 

 Liikenne ja logistiikka 

 Elinkeinot 

 Matkailu ja virkistys 

 



TAVOITTEET 
• Ekotehokas ja hyvinvoiva vuorovaikutusalue 
• Asumiselle muodostetaan painopisteseutuja ja -vyöhykkeitä 
• Kaupunkiseuduille muodostuu omat alueelliset roolinsa vuoteen 2025 mennessä 

KEHITTÄMISMERKINNÄT 

Itäisen Suomenlahden kaupunkiverkosto 

Asumisen painopistevyöhykkeet vuonna 2025 

Kaupunkiseutuja profiloivat tekijät 
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JOKI 

PKS 
Lohja 

Hyvinkää 

Porvoo 

Lahti 

Heinola 

Kouvola 

Kotka- Hamina 

Lappeenranta 

Imatra 

Raasepori 

YMPÄRISTÖ 

KYMIJOKI 

MERI 

SAIMAA 

SAARISTO –JA 
KULTTUURIHISTORIA 

LOHJANJÄRVI 

RATA JA HARJU  

MERI JA 
KULTTUURIHISTORIA 

METROPOLI- 
ALUEEN  
KESKUS 

VAPAA-AIKA 



TAVOITTEET 
 

• Liikenneverkko mahdollistaa turvalliset ja 
sujuvat tavara- ja henkilökuljetukset 

• Liikenneverkko logistisine solmupisteineen 
luo edellytyksiä myös kansainvälisten 
toimijoiden sijoittumiselle 

• Liikennehankkeet painottuvat 
kehittämisvyöhykkeille 

KEHITTÄMISMERKINNÄT 

Merkittävimmät liikenteen 
kehittämisvyöhykkeet (E18, HHT, Etelä-
Karjala, Kehä III, Kehä V, Salpausselkä 
(Lappeenranta-Kouvola-Lahti-
Hämeenlinna-Tampere) 

Kansainväliset logistiikkakeskittymät 

Muut merkittävimmät 
logistiikkasolmut 
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Rajat ylittävän liikenteen yhteystarpeet  

Kansainväliset raideliikenteen  
yhteystarpeet 

Merkittävimmät meriväylät 

Merkittävimmät satamat 

Lentokentät 

Saimaan kanava 

1 

2 

3 

4 

6 

5 

6 

6 

24 

12 

25 

4 

E18 

E18 

E18 



TAVOITTEET 
 

• Verkostoitunut ja kansainvälisesti suuntautunut 
elinkeinoelämä 

• Kehittäminen tukeutuu kaupunkiverkostoon ja 
osaamisen painopisteisiin 

• Kehittäminen tukeutuu liikenteen ja logistiikan 
yhteyksiin 

KEHITTÄMISMERKINNÄT 
 
Itäisen Suomenlahden 
kaupunkiverkosto  

Kansalliset elinkeinoelämän 
merkittävimmät yhteistyöverkostot 

Kansainväliset elinkeinoelämän 
merkittävimmät yhteistyöverkostot 
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Elinkeinoelämän kehittämisvyöhykkeet 

Kansainväliset osaamiskeskittymät 

Lentoasemat 

Rajatoimintojen alueet 

 

 

 

PALVELUT JA 
ELINKEINOT 
 
 
KYMENLAAKSON LIITON 
MÄÄRITTELEMÄT 
TAVOITTEET 
 

• Vapautuvia rakenteita 
käytetään uudelleen 
luovasti, innovatiivisesti 
ja palveluja tukien 

• Asukkaiden hyvinvointi 
pohjautuu 
monipuoliseen toimiala- 
ja 
työpaikkarakenteeseen, 
toimiviin palveluihin 
sekä viihtyisiin ja 
turvallisiin asuin- ja 
luonnonympäristöihin 

• Elinkeinoja palvelevat 
turvalliset ja sujuvat 
kuljetukset 

• Muuttuvia olosuhteita 
palveleva julkinen ja 
yksityinen 
henkilöliikenne, joka 
palvelee asukkaita ja 
elinkeinoelämää 
suuntautuen 
pääkaupunkiseudulle, 
Pietariin ja naapurimaa-
kuntakeskuksiin 

• Kymenlaakson rakenne 
luo edellytyksiä 
kansainvälisten 
toimijoiden 
sijoittumiselle 

 
 

 
 

→ 
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→ 
← 

Viipuri 

Svetogorsk  



TAVOITTEET 
 

 

• Matkailu- ja virkistyspalveluissa on sekä laajoja 
kokonaisuuksia ja yksittäisiä vetovoimakohteita 

• Virkistys- ja luontovyöhykkeet tukevat alueiden 
elinvoimaisuutta 

• Liikenneverkko tukee matkailu- ja 
virkistyspalvelujen kehittymistä 

KEHITTÄMISMERKINNÄT 

Merkittävimmät matkailuvyöhykkeet  
(sisämaa sekä  rannikko ja saaristo ml. 
matkailutiet kuten  Kuninkaantie sekä 
Runon ja rajan tie) 

Pääkaupunkiseudun matkailualue 

Merkittävimmät kehitettävät matkailu- 
ja virkistyskohteet 

Fennoskandian vihreä vyöhyke M
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Kansallispuistot 

Rajatoimintojen alueet ja niihin liittyvät 
palvelut 

Merkittävimmät meriväylät 

Lentokentät 

Matkustajasatamat 
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Jatkotoimenpiteet 

Aluekehittäminen tukeutuu ylimaakunnalliseen vyöhykkeisyyteen ja yhteistyöhön 

• Kaupunkiverkoston sekä liikenteen, elinkeinoelämän ja matkailun kehittämisvyöhykkeiden 
vahvistaminen 

• Yhteishankkeet näillä painopistealueilla 

Tulevan ENI CBC -ohjelman tärkeimmät yhteistyön kohteet 

• Logistiikka-alueiden profiloiminen 

• Matkailuverkoston luominen sekä matkailun yhteismarkkinointi ja brändäys 

• Panostus yhteisiin elinkeinoelämän ja liikenteen kehittämisvyöhykkeisiin 

• Erikoistuminen/profiloituminen toisiaan täydentäen (asuminen, matkailu, elinkeinot) 

Hyödyntäminen  aluekehittämistyössä 

• Viesti/kannanotto ALLI-työhön 

• Maakunnalliset rakennetarkastelut 

• Raportointi liitoittain 

• Tavoitteiden välittäminen eteenpäin 

• Liitoissa käsittelyt kesäkuussa 

• Yhteisen palaverin järjestäminen  elo/syyskuussa (liitot, ELY:t, ympäristöministeriö) 

 

 

 

 

 


