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LAUSUNTO KESKI-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIAAN 2040
JA MAAKUNTAOHJELMAN 2014–2017 LUONNOKSEEN

Keski-Suomen Piraatit kiittää mahdollisuudesta lausua Keski-Suomen strategiasta 2040 ja esittää 
seuraavia parannusehdotuksia. Keskitymme lausunnossamme erityisesti aluerakenteeseen ja 
liikenneyhteyksiin sekä digitaloutta koskevaan osioon.

Aluerakenne ja liikenneyhteydet

Strategiassa tähyillään perinteiseen tapaan pääkaupunkiseudulle ja Pietariin. Kun strategian 
pääkohteiksi on kuitenkin nostettu bio- ja digitalous sekä hyvinvointi, kansainvälisten yhteyksien 
lisäksi luonnollisia kumppaneita olisivat pohjoisen Euroopan ICT-keskittymä Oulu sekä hyvinvointi- ja 
ympäristöteknologiaosaamiseen keskittyvä Kuopio. Valtatie 4:n kehittäminen toki tukee yhteyksiä 
pohjoiseen, mutta myös Haapajärven suunnan raideliikenteen kehittämistä tulisi harkita. Strategiassa 
on asetettu junaliikenteelle tavoiteaika Jyväskylästä Helsinkiin, mutta Kuopion suuntaa ei ole 
suunniteltu kehitettävän.

Junaliikenteen matka-ajan lyhentäminen kahteen tuntiin ja 15 minuuttiin ei tule tapahtumaan ilman 
oikorataa Lahteen, mitä ei kuitenkaan strategiassa mainita. Aluerakennekarttaan on sentään piirretty 
kaksi reittivaihtoehtoa oikoradalle. Rautatieliikenteen parempi hyödyntäminen myös maakunnan 
sisällä, etenkin Jyväskylän lähialueilla, vähentäisi painetta tieinvestointeihin. 2010 toteutetussa 
paikallisjunaliikenneselvityksessä todetaan myös positiiviset ilmastovaikutukset, joskin siinä esitetyt 
mallit olivat yhteiskunnalle kalliita. Kuitenkin jo hallitusohjelmatasolla ilmastonmuutoksen hillintä 
on nostettu keskeiseksi haasteeksi. Tätä voidaan tukea myös edistämällä kävelyä ja pyöräilyä 
kuntakeskuksissa, mikä parantaa myös ihmisten terveyttä.

Digitalous

Olemme tyytyväisiä tavoitteeseen nopean laajakaistaverkon rakentamisesta koko maakuntaan. Avoin 
tieto ja kulttuuri tulevat lähivuosina kasvamaan vielä suuremmaksi markkinaksi perinteisten 
teollisuusalojen murroksessa. Valtion, kuntien ja yksityisten yritysten tuottama tieto saattaa toimia 
pohjana täysin uudenlaisille palveluille. Hyvät tietoliikenneyhteydet kattavan laajakaistaverkon 
myötä ovat välttämättömiä ICT-palveluiden tuottamiseksi.

Strategiassa olisi tärkeää mainita myös tietoliikenneyhteydet muualle Suomeen ja maailmalle. 
Toivottavaa olisi, että verkkoyhteyksien häiriöherkkyys olisi minimoitu kahdennuksin ja 
vaihtoehtoisin reitein. Kyberturvallisuutta ajatellen Keski-Suomen Liiton tulisi edistää pikimmiten 
Itämeren merikaapeliyhteyttä Keski-Eurooppaan. Sen avulla suomalaiset Internet-käyttäjät voivat 
kiertää ruotsalaisviranomaisten FRA-lain puitteissa suorittaman salakuuntelun. Myös muita 
runkoverkkohankkeita tulisi mahdollisuuksien mukaan harkita.

Avoimen tiedon edistämistä varten esitämme lukuun 3.3. digitalouden yhdeksi mittariksi avoimien 
datasettien määrää Keski-Suomen kunnissa.
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