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1. Kehittämisen lähtökohtia
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Maakunnan tavoitteita
• Päijät-Hämeessä tavoitteita on asetettu maakuntasuunnitelmissa,
strategioissa ja maakuntakaavassa
• Maakuntasuunnitelman ”Päijät-Häme 2040” strategisissa
painopisteissä kärkiä ovat:
•
•
•
•
•

Ympäristöteknologia
Hyvinvointi- ja terveysteknologia
Metsät, maaperä ja vedet
Biotalous
Erikoistunut elintarviketeollisuus

Päijät-Häme 2040. Päijät-Hämeen liitto A207/2013
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Maakunnan tavoitteita
• Maakuntastrategian strategiset tavoitteet
•
•
•

Alueen vetovoiman lisääminen
Jalostusarvon nostaminen kauttaaltaan
Uusien kasvualojen kokeileminen

• Strategiset painopisteet Päijät-Hämeen
liikennejärjestelmän kehittämiseksi
•
•
•
•

Kestävän liikkumisen edistäminen
Päijät-Hämeen saavutettavuuden parantaminen
Liikenneturvallisuuden selkeä parantaminen
Lahden ydinkeskustan vetovoiman kehittäminen

Päijät-Hämeen maakuntastrategia 2018-2021 ja
Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma
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Maakunnan tavoitteita
Päijät-Hämeen elinkeino- ja kasvulinjaukset 2016−2020 (Päijät-Hämeen liitto)











Uusia teknologioita ja niihin liittyviä toimintamalleja kokeillaan ja otetaan käyttöön.

Maakuntaan luodaan uuden teknologian referenssiympäristöjä. Teknologista
osaamista kehitetään yhdessä alueen TKI-toimijoiden kanssa.

Ammattikorkeakoulu ja alueella toimivat yliopistot tukevat elinkeinotoimijoiden
digitalisaatiota ja muiden teknologioiden soveltamista.

Luodaan lisää arvoa teolliseen toimintaan. Tavaratuotantoon kytkeytyvä
palveluliiketoiminta on ydinasia teollisuuden uudistumisessa.

Avainsanoja: esineiden internet ja kiertotalouden ratkaisut
Markkinalähtöisyys otetaan vakavasti.

Avainsanoja: palvelumuotoilu, käyttäjäkokemuksen painottaminen
Otetaan myös riskejä tarttumalla uusiin mahdollisuuksiin.

Koulutuspoliittisten linjausten mukainen työelämän ja koulujen sidos tuottaa
osaltaan alueelle toimintakulttuurin murroksen, joka nopeuttaa uuden tiedon
jalkauttamista.

Vaikka kasvua rakennetaan olemassa olevien vahvuuksien päälle, tuetaan
riskipitoisia alkuja ja nousevia kykyjä niiden alkutaipaleella.

Avainsanoja: maakunnallinen ennakointitoiminta, muutosjohtaminen, kokeilukulttuuri, start-upit
Ympäristö otetaan huomioon.

Maakunnan talouskasvu rakennetaan luonnonvarojen rajallisuuden ehdoilla, mikä synnyttää ratkaisuja myös kansainvälisille
markkinoille

Avainsanoja: kestävä kehitys, cleantech, biotalous
Yrittäjyydestä ja uusista työn muodoista ratkaisu työllisyysasteen nostoon

Yrittäjyyttä tuetaan voimakkaasti muun muassa kehittämällä olemassa olevia liiketoiminta ekosysteemejä.

Päijät-Häme tarjoaa yrityksille houkuttelevan ympäristön erilaisin eduin ja tukitoimin.

Avainsanoja: kevytyrittäjyys, mikro- ja pienyrittäjyys, ekosysteemit.
Tekemisen henki luo vetovoimaa.

Maakuntaan ja erityisesti sen kaupunkikeskuksiin tuotetaan tapahtumia, jotka lisäävät alueen kiinnostavuutta.

Lahden imagoa kehitetään kiinnostavaksi ja entistäkin urbaanimmaksi.

Myös pienten keskusten vetovoimaa kehitetään niiden vahvuuksien perusteella.

Avainsanoja: kaupunkikulttuuri, tapahtumaliiketoiminta, vetovoima
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Maakunnan tavoitteita
• Päijät-Hämeen matkailu- ja tapahtumastrategian kolme kärkeä:
•

Vahva tapahtumissa
• Päijät-Häme on Suomen kiinnostavin ja mitatusti tunnetuin tapahtumakohde sekä
luotettavaksi tiedetty kokous- ja kongressipalvelujen tarjoaja kotimaassa ja
kansainvälisesti.

•

Liikkeestä liiketoimintaa
• Päijät-Häme on huippuosaaja ja maailman johtava liiketoimintaekosysteemi liikunta- ja urheilumatkailussa.
Lihasvoima ja vihreä energia liikuttavat massoja.
Liikkeellepanijoina ovat urheiluopistot ja niiden alueet.

•

Puhdasta vetovoimaa
• Pohjois-Euroopan saavutettavin järvialue houkuttelee
matkailijoita maailmalta. Puhdas vesi, ilma ja ruoka
yhdistyvät Päijänteen ympärille rakennetuissa
tuotteissa tavalla, joka erottuu muista.

Päijät-Hämeen matkailu- ja tapahtumastrategia
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2. Päijät-Hämeen elinkeinojen nykytilanne
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Päijät-Hämeen elinkeinojen nykytilanne
• Päijät-Hämeen elinkeinoelämän alueiden toimialarakenteen tarkasteluissa
Tilastokeskuksen toimialaluokituksen 22 toimialaa (TOL2008) on
ryhmitelty seitsemään pääluokkaan: alkutuotanto, teollisuus,
rakentaminen, varasto ja logistiikka, liike, toimisto ja palvelut.
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Päijät-Hämeen toimipaikat
• Päijät-Hämeessä ja Iitissä oli yhteensä 14 230 toimipaikkaa
(4 % koko maan toimipaikoista). Toimipaikkojen
henkilöstömäärä oli noin 48 900 henkilöä (3 %) ja
liikevaihto noin 10,5 miljardia euroa (3 %).
• Toimipaikkojen keskikoko: 3,4 henkilöä/toimipaikka ja
liikevaihto 0,7 milj.€/toimipaikka

Tilastokeskus: toimipaikkarekisteri 2016

14.1.2019 Page 10

Päijät-Hämeen työpaikat
• Päijät-Hämeessä ja Iitissä oli 75 910 työpaikkaa
vuonna 2015

• Työpaikoista 66 % oli Lahdessa, 9 % Heinolassa,
8 % Hollolassa ja 6 % Orimattilassa. Muissa
kunnissa työpaikkamäärän osuus vaihteli 1-3
%:n välillä.

Tilastokeskus: työssäkäyntitilasto ja YKR

14.1.2019 Page 11

Päijät-Hämeen työpaikat
• Työpaikkarakenne 2015
•
•
•
•
•
•
•

PALVELUT: 28 %
LIIKE: 20 %
TEOLLISUUS: 19 %
TOIMISTO: 16 %
RAKENTAMINEN: 7 %
VARASTO JA LOGISTIIKKA: 5 %
ALKUTUOTANTO: 3 %

Tilastokeskus: työssäkäyntitilasto
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Päijät-Hämeen työpaikkamäärän kehitys
• Päijät-Hämeen työpaikkamäärä
väheni noin 9 500 työpaikkaa
(-11 %) vuosina 2007-2015
• Eniten vähenivät teollisuuden
työpaikat (noin 7 000
työpaikkaa, -33 %)

• Toimistotyyppiset ja julkisten
palvelujen työpaikat
lisääntyivät

Tilastokeskus: Työssäkäyntitilasto
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Päijät-Hämeen erikoistumisalat
• Päijät-Hämeen erikoistumisalat
•

Teollisuus ja rakentaminen merkitykseltään suuria Päijät-Hämeessä
•

Sijaintiosamäärät toimialaryhmittäin (mikäli luku on >100, alue on erikoistunut ko. toimialaryhmään)

Alueellinen erikoistuminen

•

TEM: Sijaintiosamäärät 2. TOL-tasolla (mikäli luku on >1,
alue on erikoistunut ko. toimialaan)

TEM: Alueiden vahvuuksien analyysi (TEM julkaisuja 24/2017)
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Päijät-Hämeen kuntien erikoistumisalat
• Erikoistumisalat kunnittain (sijaintiosamäärä, indeksi yli 100)
•

Asikkala: alkutuotanto (306), teollisuus (158) ja rakentaminen (110)

•

Hartola: alkutuotanto (467), teollisuus (121) ja rakentaminen (107)

•

Heinola: teollisuus (195) ja kauppa ja yksityiset palvelut (107)

•

Hollola: alkutuotanto (208), teollisuus (143), varasto ja logistiikka (125) ja rakentaminen (123)

•

Iitti: alkutuotanto (335), teollisuus (175), rakentaminen (115) ja varasto ja logistiikka (104)

•

Kärkölä: teollisuus (304), alkutuotanto (255) ja varasto ja logistiikka (109)

•

Lahti: teollisuus (123), rakentaminen (108), kauppa ja yksityiset palvelut (103) ja julkiset palvelut (103)

•

Orimattila: alkutuotanto (290), rakentaminen (223), varasto ja logistiikka (120) ja teollisuus (117)

•

Padasjoki: alkutuotanto (390) ja rakentaminen (159)

•

Sysmä: alkutuotanto (691) ja rakentaminen (144)

Tilastokeskus: Työssäkäyntitilasto
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Matkailun ekosysteemi
• Matkailulla on tärkeä rooli Päijät-Hämeessä
• Päijät-Hämeen matkailun tulo- ja työllisyysselvityksen
mukaan Päijät-Hämeen välitön matkailutulo oli vuonna
2016 noin 368 miljoonaa euroa ja välillinen matkailutulo noin 203 miljoonaa euroa. Matkailun välitön
työllisyysvaikutus oli noin 4 300 henkilötyövuotta ja
välillinen työllisyysvaikutus noin 1 790 henkilötyövuotta.
• Vähittäiskauppa ja polttoainekauppa (43 %) sekä
majoitus- ja ravitsemispalvelut (42 %) hyötyivät
matkailusta eniten
• Välittömästä matkailutulosta kohdistui Lahteen noin 62
%, Heinolaan noin 16 %, Hollolaan noin 8 % ja muihin
kuntiin noin 14 %.
Päijät-Hämeen matkailun tulo- ja työllisyysselvitys
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3. Yritysten sijaintitekijät ja sijoittumislogiikka
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Yritysten sijaintitekijät ja sijoittumislogiikka
• Yritysten sijaintiin ja toimintaedellytyksiin vaikuttavat tekijät vaihtelevat
toimialoittain ja alueittain.

Keskuskauppakamari: Alueiden kilpailukyky 2016
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Yritysten sijaintitekijät ja sijoittumislogiikka
• Yritysten sijoittuminen on kaupunkialueiden kasvun ja maankäytön muutoksen
keskeinen ajuri. Yritysten sijaintipaikan valinta perustuu liiketoiminnan
logiikkaan, jossa tavoitteena on mahdollisimman hyvien toimintaedellytysten
turvaaminen.
• Perinteisistä sijoittumistekijöistä saavutettavuus on yritysten sijoittumisen
kannalta merkittävin. Saavutettavuus voidaan jakaa seuraavasti:
•
•
•
•

kommunikaatiosaavutettavuus (henkilökohtaiset tapaamiset, kommunikaatioteknologia),
asiakassaavutettavuus (mm. kaupan asiakkaat),
logistiikkasaavutettavuus (teollisuuden, rakentamisen ja kaupan tavarankuljetukset) ja
työmatkasaavutettavuus (henkilöstön asuinpaikkojen ja työpaikkojen väliset yhteydet).

• Myös yrityksen tilatarpeet ja sijaintiin liittyvät palvelutarpeet vaikuttavat
oleellisesti yritysten sijoittumiseen, jolloin tärkeitä tekijöitä ovat: toimivuus,
joustavuus, teknologinen taso, turvallisuus, laajentumismahdollisuudet ja
sijainnin tai tilojen imago.
mm. Laakso ja Moilanen 2011
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4. Päijät-Hämeen elinkeinoelämän alueet
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Selvityksessä tarkastellut alueet
• Selvityskohteina olivat Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 ja Iitin kunnan
osalta Kymenlaakson maakuntakaavan elinkeinoelämän alueet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keskustatoimintojen alueet (C, c)
Vähittäiskaupan alueet (KM, km, kma)
Palvelujen alueet (P)
Työpaikka-alueet (TP)
Teollisuus- ja varastoalueet (T)
Kehittämisen kohdealueet (kk)
Maaliikenteen alueet (LM)
Lentoliikenteen alueet (LL)
Luonnonvaralogistiikan kehittämisen kohdealueet (llk)
Loma- ja matkailualueet (R)
Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueet (mv)
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Alueiden nykytila
• Alueiden nykytilanteen osalta selvitettiin:
•
•
•
•
•
•
•

Alueen luonne
Sijainti ja saavutettavuus
Maankäytön erityispiirteet, rajoitteet
Pinta-ala ja rakennettu ala
Työpaikkamäärä ja toimialarakenne
Merkitys aluetaloudessa (välillisten
työpaikkojen määrä)
Kaavatilanne

• Kasvualueiksi tunnistetuista alueista ja
vyöhykkeistä on laadittu kohdekortit,
joissa on tiedot alueen nykytilanteesta ja
kehittämispotentiaalista
Esimerkki kohdekortin kartasta:
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Esimerkki
kohdekortista
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5. Arvio tulevaisuuden kehityspotentiaalista
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Kehittämispotentiaali ja tulevaisuuden profiilit
• Alueiden nykytilanteen analyysin jälkeen arvioitiin alueiden tulevaisuuden
profiili sekä laskennallinen täydennysrakentamispotentiaali ja laskennallinen
uusien työpaikkojen määrä

• Laskennallinen täydennysrakentamispotentiaali (k-m2):
= alueen pinta-ala * aluetehokkuus * alueen vapaa pinta-ala
• Laskennallinen uusien työpaikkojen määrä:
Maakuntakaavan alue
Keskustatoimintojen alue

MAKAmerkintä

Alueen vapaa
pinta-ala, %

Aluetehokuus,
k-m 2 /m2

=

Työpaikkaväljyys,
k-m 2 /tp

C

50,00 %

0,5

130

KM

50,00 %

0,5

136

kma

50,00 %

0,5

131

Palvelujen alue

P

50,00 %

0,5

44

Työpaikka-alue

TP

50,00 %

0,5

166

Vähittäiskaupan suuryksiköiden alue
Vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue

Teollisuus- ja varastoalue

täydennysrakentamispotentiaali
Kerrosala/työpaikka

T

50,00 %

0,2

182

Maaliikenteen alue

LM

50,00 %

0,2

2 562

Luonnonvaralogistiikan kehittämisen kohdealue

llk

80,00 %

0,2

598

Loma- ja matkailualue

R

80,00 %

0,3

623
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Kasvualueiksi tunnistetut alueet
• Osa kasvualueiksi tunnistetuista alueista on yhdistetty laajemmiksi
kehittämisvyöhykkeiksi ja luokiteltu profiilin mukaan erityyppisiksi alueiksi
•

•
•

•
•

Profiililtaan monipuoliset alueet:
keskustat ja toimistotyyppisten
toimialojen alueet
Kaupan alueet keskustojen
ulkopuolella
Teollisuus-, varastointi- ja
logistiikka-alueet
Kierrätyspuiston sijaintivaihtoehdot
Matkailun ja vapaa-ajan alueet

• Kasvualueiksi tunnistetuista
alueista ja vyöhykkeistä on
laadittu kohdekortit, joissa on
tiedot alueen nykytilanteesta ja
kehittämispotentiaalista
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Profiililtaan monipuoliset alueet
Profiililtaan monipuoliset
kasvualueet
• Maakunta- ja seutukeskukset

• Heinola: Hevossaari-Tähtiniemen
alue ja Suokangas-Vuohkallion
alue
• Hollola: Salpakankaan alue
• Lahti: Hennala-Sopenkorven
alue, Niemen alue ja Lehmuksen
alue
• Orimattila: Sampola-Orivillen
alue
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Kaupan alueet keskustojen ulkopuolella
Kaupan kasvualueet
• Heinola: Tähtiniemen ja
Vuohkallion alueet
• Hollola: Hopeakallion alue
• Lahti: Laune ja
Uudenmaankadun varsi,
Renkomäki, Holma ja uutena
Pekanmäki
• Tähtiniemen ja Vuohkallion
alueet Heinolassa,
Hopeakallion alue Hollolassa ja
Pekanmäen alue Lahdessa ovat
osa laajempaa
kasvuvyöhykettä.
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Teollisuus-, varastointi- ja logistiikka-alueet
Teollisuuden, varastoinnin ja
logistiikan kasvualueet
• Heinola: AsemantausSahanniemi-Rautsalon alue ja
Vierumäen alue
• Hollola: Nostava - VT12
eteläpuoli ja Kukonkoivun alue
• Iitti: Tillolan työpaikka-alue
• Kärkölä: Koskisen ja Taapurin
alueet
• Lahti: Radan varsi Askon
alueelta Kujalaan, Radan varsi
Nastolan puolella, Porosojanmäki ja Ruissuonkallio
• Orimattila: Henna / Tuuliharjan
alue ja Pennalan alue
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Teollisuus-, varastointi- ja
logistiikka-alueet
• Lahden seudun kierrätyspuiston
vaihtoehtoiset sijaintipaikat
•
•

Kierrätyspuiston sijaintivaihtoehdot: yksi
Hollolassa ja kolme Orimattilassa
Vaikka valitaan vain yksi, myös muilla
alueilla kehittämispotentiaalia
Kehätie, Hollola

Loukkaanmäki, Orimattila

Marjasuo, Orimattila

Matomäki, Orimattila

Päijät-Hämeen liitto: Lahden seudun kierrätyspuiston sijoituspaikkaselvitys (8.12.2017)
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Matkailun ja vapaa-ajan alueet
Matkailun ja vapaa-ajan
kasvualueet
• Asikkala: Lahti-Vesivehmaan
lentokenttä
• Heinola: Vierumäen /
Urheiluopiston alue
• Hollola: Messilän alue

• Iitti: Kymiring
• Lahti: Pajulahden alue
• Kasvualueiden rinnalla
matkailussa korostuvat näkyvinä
teemoina erityisesti luontoarvot,
vesistöjen hyödyntäminen ja
veneily, liikunta, talviurheilu
sekä tapahtumamatkailu.
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6. Keskeisten vaikutusten tunnistaminen
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Elinvoimaan ja aluetalouteen kohdistuvat vaikutukset
• Aluetalous
•

•

•

Elinkeinoelämän alueiden kehittäminen lisää työpaikkojen määrää, mistä syntyy
merkittäviä välillisiä vaikutuksia, kunnallisverotuloja ja yritysten toiminnasta
yhteisöverotuloja
Kasvualueiksi tunnistetuilla alueilla on tällä hetkellä noin 40 000 työpaikkaa. Alueiden
yritystoiminta lisää työllisyyttä välillisesti muilla toimialoilla noin 23 000 työpaikkaa.
Toimialojen keskimääräisellä palkkatulolla ja Päijät-Hämeen keskimääräisellä
veroasteella arvioituna välittömien ja välillisten työpaikkojen työntekijät maksavat
kunnallisveroa noin 374 milj.€
Kasvualueiden työpaikat
Työpaikat Laskennalliset Työpaikat
Mikäli kasvualueille arvioitu laskennallinen
2015
uudet työpaikat yhteensä
työpaikkamäärä toteutuisi kokonaisuudessaan
Asikkala
830
2 710
3 540
olisi kasvualueiden uusien työpaikkojen määrä
Heinola
4 530
9 100
13 630
noin 58 000 työpaikkaa alueprofiilien mukaisilla Hollola
3 040
9 400
12 440
Iitti
290
1
420
1 710
toimialoilla ja välillisesti noin 42 000 työpaikkaa
300
800
1 100
muilla toimialoilla. Kunnallisverotulon lisäys olisi Kärkölä
Lahti
28 940
24 200
53 140
yhteensä noin 584 milj.€.
Orimattila
2 040
10 430
12 470
Kasvualueet yhteensä

39 970

58 060

98 030
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Elinvoimaan ja aluetalouteen kohdistuvat vaikutukset
• Aluetalous
•

•

Välillisten työllisyysvaikutusten määrä ja sitä kautta kunnallisverotulojen määrä
vaihtelee eri toimialoilla. Toimialaryhmittäin tarkasteltuna yhden työpaikan
verotulovaikutus, kun otetaan huomioon suorat ja välilliset työpaikat, on suurin
TEOLLISUUS - toimialaryhmässä (noin 12 920 €/tp) ja pienin LIIKE toimialaryhmässä (7 460 €/tp)
Myös kasvualueiden alueprofiili / toimialarakenne vaikuttaa välillisten vaikutusten
määrään ja kunnallisverotuloon. Määritellyillä alueprofiileilla kunnallisverotulo yhtä
työpaikkaa (suorat ja välilliset) kohti on seuraava:
•

Kierrätyspuiston vaihtoehtoisilla sijaintipaikoilla

12 920 €/tp

•

Teollisuuteen, varastointiin ja logistiikkaan painottuvilla alueilla

11 250 €/tp

•

Rakenteeltaan monipuolisilla työpaikka-alueilla

10 240 €/tp

•

Keskustatoimintojen alueilla

8 810 €/tp

•

Kauppaan painottuvilla alueilla

8 290 €/tp

•

Matkailualueilla

7 760 €/tp

14.1.2019 Page 34

Elinvoimaan ja aluetalouteen kohdistuvat vaikutukset
• Alueiden tuottavuus
•
•

•

Alueiden ja toimialojen tuottavuus heijastuu suoraan yritysten liikevaihtoon ja sitä
kautta kuntien yhteisöverotuloihin
Tuottavuutta voidaan lisätä mm. seuraavilla toimenpiteillä
•

Lisäämällä yritysten tilatarjontaa korkean tuottavuuden alueilla (keskustoissa ja niiden lähialueilla) ja tilojen joustavuutta,

•

Tiivistämällä olemassa olevia alueita ja nostamalla rakentamistehokkuutta erityisesti korkean
tuottavuuden alueilla, keskustoissa ja rakenteeltaan monipuolisilla alueilla,

•

Turvaamalla asuntotarjonta, jotta hintataso voidaan pitää kohtuullisena ja sitä kautta työvoiman
saatavuus hyvänä ja työvoiman hinta kohtuullisena,

•

Turvaamalla ja parantamalla yritysalueen liikenteellinen saavutettavuus, jotta varmistetaan
työvoiman hyvä saatavuus koko seudulliselta työmarkkina-alueelta.

Päijät-Hämeessä korkean tuottavuuden alueita ovat ainakin maakuntakeskus ja
seutukeskukset sekä niiden läheisyydessä olevat rakenteeltaan monipuoliset tai
sellaisiksi kehittyvät alueet kuten esim. Niemen alue Lahdessa.
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Elinvoimaan ja aluetalouteen kohdistuvat vaikutukset
• Yritysalueiden liiketoimintaekosysteemit ja synrgiaedut
•

•

•

Yritysalueiden ekosysteemien keskeinen tavoite on luoda yritysten ja muiden
toimijoiden vuorovaikutuksella lisäarvoa kaikille osapuolille.
Lisäarvon tuottaminen voi tapahtua erilaisten prosessien ja toimintamallien kautta.
•

Synergiaetuja voidaan saavuttaa logistiikassa, materiaalivirtojen hallinnassa, hankintatoimessa,
alihankinnassa ja liiketoiminnan tukitoiminnoissa.

•

Palveluekosysteemeissä tulee huomioida asiakasvirtojen synergiat, kun taas tuotannollisen
teollisuuden ekosysteemeissä materiaalivirtojen kiertokulku toimijoiden välillä on keskeinen
ekosysteemin menestystä määrittävä tekijä.

Päijät-Hämeessä potentiaalisimmat liiketoimintaekosysteemit ovat teollisuus,
logistiikka, kiertotalous ja kauppa.
•

Teollisuuden liiketoimintaekosysteemin kannalta keskeisiä alueita ovat Asemantaus-SahanniemiRautsalo Heinolassa sekä Koskisen ja Taapurin alueet Kärkölässä.

•

Logistiikan liiketoimintaekosysteemin kannalta keskeisiä alueita ovat Kehätien vaikutuspiirissä
olevat alueet Kujala, Pennala, Nostava ja Kukonkoivu.

•

Kaupan kannalta keskeisiä alueita ovat keskustatoimintojen alueet, nykyiset kaupan alueet
(Lahdessa Laune ja Uudenmaankadun varsi, Renkomäki ja Holma, Heinolassa Tähtiniemi ja
Vuohkallio) sekä uusina Pekanmäki Lahdessa ja Hopeakallio Hollolassa.
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Tekninen toteutettavuus ja paineet
liikenneverkon kehittämiseen

• Sijainti yhdyskuntarakenteessa
•

•

•

Yritysten sijaintipaikan valinta perustuu liiketoiminnan logiikkaan, jossa tavoitteena
on mahdollisimman hyvien toimintaedellytysten turvaaminen yritykselle.
Toimintaedellytysten kannalta elinkeinoelämän alueiden sijainti ja saavutettavuus
ovat yritysten sijoittumisen kannalta merkittäviä. Välillisesti ne vaikuttavat myös
työvoiman saatavuuteen, joka on yritysten sijoittumistekijöistä tällä hetkellä
tärkein.
Valtaosa kasvualueiksi tunnistetuista Päijät-Hämeen elinkeinoelämän alueista
sijaitsee joko kokonaan tai osittain YKR-taajama-alueen sisällä.
•

Kokonaan YKR-taajama-alueen sisällä olevia alueita ovat keskustatoimintojen alueet,
rakenteeltaan monipuolisista alueista Salpakankaan alue Hollolassa, Hennala-Sopenkorven ja
Niemen alueet Lahdessa, kaupan alueista Tähtiniemen alue Heinolassa, Hopeakallion alue
Hollolassa sekä Launeen, Uudenmaankadun varren ja Holman alueet Lahdessa.

•

YKR-taajama-alueen sisällä olevat alueet ovat hyvin saavutettavissa henkilöauton lisäksi myös
kävellen ja polkupyörällä ja usein myös joukkoliikenteellä.

Keskeisesti taajamarakenteessa sijaitsevilla alueilla kävelyn ja pyöräilyn osuus
kulkutapajakautumassa on yleensä suuri.
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Kasvualueiden kulkutapajakautuma
• Kävelyn osuus kulkutapajakautumassa on:
•
•
•
•
•
•

Keskustatoimintojen alueilla noin 23 %
Rakenteeltaan monipuolisilla työpaikka-alueilla noin 14 %,
Kaupan alueilla noin 9 %,
Teollisuus-, varastointi- ja logistiikka-alueilla noin 9 %,
Matkailu- ja virkistysalueilla noin 5 %,
Kierrätyspuiston vaihtoehtoisilla sijaintialueilla 0 %.
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Kasvualueiden kulkutapajakautuma
• Polkupyörän osuus kulkutapajakautumassa on:
•
•
•
•
•
•

Keskustatoimintojen alueilla noin 9 %
Rakenteeltaan monipuolisilla työpaikka-alueilla noin 8 %,
Kaupan alueilla noin 6 %,
Teollisuus-, varastointi- ja logistiikka-alueilla noin 6 %,
Matkailu- ja virkistysalueilla noin 4 %,
Kierrätyspuiston vaihtoehtoisilla sijaintialueilla 1 %.
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Kasvualueiden kulkutapajakautuma
• Joukkoliikenteen osuus kulkutapajakautumassa on:
•
•
•
•
•
•

Keskustatoimintojen alueilla noin 4 %
Rakenteeltaan monipuolisilla työpaikka-alueilla noin 3 %,
Kaupan alueilla noin 2 %,
Teollisuus-, varastointi- ja logistiikka-alueilla noin 2 %,
Matkailu- ja virkistysalueilla noin 3 %,
Kierrätyspuiston vaihtoehtoisilla sijaintialueilla 0 %.

•

Työpaikkamäärän lisääntyessä joukkoliikenteen
käyttöpotentiaali kasvaa. Joukkoliikenteen kilpailukyky
edellyttää kuitenkin myös toimivia matkaketjuja.
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Kasvualueiden kulkutapajakautuma
• Henkilöauton (kuljettajana ja matkustajana) osuus
kulkutapajakautumassa on:
•
•
•
•
•
•

Keskustatoimintojen alueilla noin 65 %
Rakenteeltaan monipuolisilla työpaikka-alueilla noin 75 %,
Kaupan alueilla noin 83 %,
Teollisuus-, varastointi- ja logistiikka-alueilla noin 83 %,
Matkailu- ja virkistysalueilla noin 89 %,
Kierrätyspuiston vaihtoehtoisilla sijaintialueilla 99 %.
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Kasvualueiden kulkutapajakautuma
• Henkilöautoilun osalta on laskettu henkilöauton kulkutapa-osuuden ja
matkanpituuden tulona alueiden ”hyvyyttä” kuvaava luku, joka kuvaa alueiden
suhteellisia eroja liikenteen hiilidioksidipäästöjen kannalta: mitä pienempi luku
sitä pienemmät päästöt alueelle tehtyä matkaa kohden. Luku on
•
•
•
•
•
•

Keskustatoimintojen alueilla noin 5,03,
Rakenteeltaan monipuolisilla työpaikka-alueilla noin 8,25,
Kaupan alueilla noin 8,83,
Teollisuus-, varastointi- ja logistiikka-alueilla noin 10,05,
Matkailu- ja virkistysalueilla noin 13,60,
Kierrätyspuiston vaihtoehtoisilla sijaintipaikoilla noin 13,20.
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Tekninen toteutettavuus
ja paineet liikenneverkon
kehittämiseen
• Raskaan liikenteen tarkastelussa
on osoitettu alueiden tuottaman
liikenteen aiheuttama
lisäkuormitus liikenneverkolle.
• Raskaan liikenteen kannalta haastavia
ovat alueet, joilta matka alempaa
verkkoa pitkin pääteille on pitkä, ja
joille joudutaan ajamaan taajamaalueiden läpi.
• Raskasta liikennettä paljon tuottavien
toimintojen kannalta parhaita alueita
ovat Nostavan alueet, jotka sijaitsevat
keskeisesti ja saadaan helposti
kytkettyä verkkoon ilman nykyisen
maankäytön läpiajoa.
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7. Suosituksia kehittämistoimenpiteistä
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Suosituksia kehittämistoimenpiteistä
• Tulevaisuuden kunnan rooli on muuttumassa palvelujen järjestäjästä yhä vahvemmin
elinvoiman, työllisyyden ja yrittäjyyden edistäjäksi. Kuntien kilpailukyky riippuu
ratkaisevasti siitä, miten ne onnistuvat luomaan yritysten sijaintitekijöiden näkökulmista
vetovoimaisia, kestäviä ja yritysprofiililtaan mielenkiintoisia alueita.
• Vastaaminen erikokoisten ja eri toimialalla toimivien yritysten tarpeisiin vaikuttaa
mielikuviin alueen yritysystävällisyydestä.
• Maankäytöllä, kaavoituksella ja elinkeinoelämällä on oltava yhteiset tavoitteet. Kuntien ja
kaupunkiseutujen on tunnistettava omat alueelliset vahvuutensa sekä seudun kokonaisetu.

• Kaupunkien kasvu ja kehittyminen ovat sidoksissa ensisijaisesti taloudelliseen kasvuun,
jonka edellytyksenä on yritysten sijoittuminen ja syntyminen seudulle.
• Toimintaympäristön muutoksiin voidaan parhaiten varautua joustavalla maankäytön
suunnittelulla. Joustavan maankäytön suunnittelun kautta voidaan myös mini-moida
kaavamuutosten tarpeita tulevaisuudessa, ja näin nopeuttaa kuntien reagointikykyä
yritysten tarpeisiin.
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Keskeisiä kehittämistoimenpiteitä
• Yhteistyö maakunnallisessa / seudullisessa markkinoinnissa
• Alueiden klusteri- ja toimialabrändäys / alueiden profilointi
• Joustava ja ketterä maankäytön suunnittelu ja infran rakentaminen
• Liikenneyhteyksien ja saavutettavuuden parantaminen
• Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen
• Keskusta-alueiden kehittäminen
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