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MAAKUNTAKAAVOITUS 2040 JA 
VESILIIKENTEEN TULEVAISUUS

/ Vesitiet – Kestävä reitti maailmalle

Suomen Vesitieyhdistys r.y.:n VESITIEPÄIVÄT 23.1.2019
Maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä-Karjalan liitto



MAAKUNTAKAAVA 

223.1.2018

/ MRL 27§:n mukaisesti: ” Maakunnan liiton tulee 
huolehtia tarpeellisesta maakuntakaavan 
laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan tasalla ja 
sen kehittämisestä.”

/ Maakuntakaavoitusta ohjaa MRL, (MRA) ja 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

/ Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma 
alueiden käytöstä maakunnassa, jossa 
esitetään alueiden käytön ja 
yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä 
osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta 
tarpeellisia alueita. 

/ Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista 
valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset 
alueiden käytön kysymykset.



MAAKUNTAKAAVA 

323.1.2018

/ Maakuntakaavan tehtävä 
kaavajärjestelmässä edellyttää, että 
merkitykseltään maakunnalliset tai 
seudulliset maankäyttöratkaisut tai 
hankkeet osoitetaan jo 
maakuntakaavassa. 

/ Maakuntakaava ohjaa kuntien 
kaavoitusta ja viranomaisten muuta 
alueiden käyttöä koskevaa 
suunnittelua.

/ Maakuntakaavan hyväksyy 
maakuntavaltuusto.



NYKYISET JA 
SUUNNITELLUT 
KANAVAT

423.1.2019



MITEN  KANAVASUUNNITELMAT 
NÄKYVÄT MAAKUNTAKAAVOISSA
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/ Etelä-Karjalan maakuntakaava: Kutilan 
kanava on merkitty kaavaan laivaväylä, 
uusi/kehitettävä -merkinnällä

/ Etelä-Karjalan maakuntakaava: Suvorovin 
kanavareitti on merkitty kaavaan 
kulttuurihistoriallisesti merkittävänä kanavareittinä ja 
Kukonharjun kanavan kohdalla on lisäksi merkintä 
vesiliikenteen yhteystarpeesta.

/ Etelä-Karjalan maakuntakaava: 
Saimaan kanavalla on kaavassa 
oma Saimaan kanava -merkintä



MITEN  KANAVASUUNNITELMAT 
NÄKYVÄT MAAKUNTAKAAVOISSA
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/ Etelä-Savon maakuntakaava: Mäntyharjun kanava Päijänteeltä Saimaalle näkyy uutena 
syväväylämerkintänä (pun. pisteviiva kuvan vasemmasta reunasta oikeaan reunaan).

/ Päijät-Hämeen maakuntakaava: Mäntyharjun kanava Päijänteeltä Saimaalle näkyy 
ohjeellisena uutena syväväylämerkintänä (sinipun. pisteviiva kuvan alareunasta 
oikeaan yläkulmaan).
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MITEN  KANAVASUUNNITELMAT 
NÄKYVÄT MAAKUNTAKAAVOISSA

/ Pohjois-Savon maakuntakaavassa Päijänne - Saimaa 
kanava Konnevedeltä Suonenjoen ja Leppävirran kautta 
näkyy uutena laiva- tai veneväylämerkintänä (pun. 
pisteviiva), sininen pisteviiva olemassa oleva väylä.

/ Kymenlaakson maakuntakaavassa yhteys Päijänteeltä Suomenlahdelle näkyy Heinola – Kuusankoski 
-välillä kanavavarauksena olemassa olevan kanavan uomassa ja Kuusankoski – Suomenlahti -välillä 
on vesiliikenteen yhteystarvemerkintä. 



823.1.2019

SISÄVESILIIKENTEEN 
UUSI TULEMINEN 

LÄHDE: Jorma Mäntynen, johtaja, professori, WSP Finland Oy



923.1.



TOIMINTAYMPÄRISTÖN 
TULEVAISUUS

1023.1.2019



EUROOPPALAINEN 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

1123.1.2019



1223.1.2019



1323.1.2019



MATKAILIJOITA SISÄVESILLE

1423.1.2019



VÄYLÄINVESTOINNEILLA 
VETOA SISÄVESILIIKENTEESEEN

1523.1.2019



SAIMAAN VESILIIKENTEEN
KEHITTÄMISHANKE

/ Etelä-Karjalan liitto on hakenut EAKR-rahoitusta Saimaan vesiliikenteen 
kehittämishankkeelle, jonka tavoitteena on Saimaan vesiliikenteen 
toimintaedellytysten parantaminen lisäämällä tietoisuutta ja  kehittämällä 
yhteistyötä älyliikennettä ja vähähiilisiä ratkaisuja hyödyntäen.

/ Hankkeen tavoitteet tukevat vahvasti Saimaan alueen maakuntien 
vähähiilisyyteen tähtääviä strategioita ja parantavat suuryritysten lisäksi 
myös pk-yritysten toimintaedellytyksiä  vähähiilisyystavoitteiden 
saavuttamiseksi.

/ Hankkeella edistetään myös sellaisten uusien Saimaan kanavaan ja 
syväväylään sekä Saimaan ainutlaatuiseen järviluontoon tukeutuvien 
risteilytuotteiden ja -konseptien kehittämisen edellytyksiä, jotka 
hyödyttävät alueen satamakaupunkien ja koko muun alueen matkailua. 16

23.1.2019



SAIMAAN VESILIIKENTEEN
KEHITTÄMISHANKE

/ Hanke alkaa 1.7.2019 ja jatkuu 31.12.2020 asti.

/ Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö ja osa-aikainen projektisihteeri.

/ Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, jossa on asiantuntijoita Saimaan 
alueen maakuntien liitoista sekä  kaupungeista/satamista ja yrityksistä.

/ Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 450 000 €. EAKR-rahaa haetaan 360 
000 €, minkä lisäksi Etelä- Karjalan liiton omakustannusosuus on 38 000 €. 
Lisäksi Saimaan syväväylän varren  kaupungeilta/kunnilta on haettu rahaa 
yhteensä 45 000 € ja yrityksiltä yhteensä 7 000 €.

1723.1.2019



ITÄ-SUOMEN TAVOITTEET 
HALLITUSOHJELMAAN

1823.1.2019

/ ”Saimaan vesiliikenteen jatkuvuus on turvattava ja Saimaan 
sulkujen pidentäminen sekä veden pinnan nosto toteutettava. 
Vähäpäästöistä sisävesiliikennettä on kehitettävä 
rahtiliikenteen tarpeista lähtien.”

/ ”LIIKENTEEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET:  
Sisävesiliikennehankkeet: 

Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen ja
vedenpinnan nostaminen (toteutusvalmiuden edistäminen). ”



KIITOS MIELENKIINNOSTANNE !

OTA YHTEYTTÄ

Matti Viialainen
maakuntajohtaja
Etelä-Karjalan liitto
matti.viialainen@ekarjala.fi
www.ekarjala.fi
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