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Lounaisrannikon vahvuudet
Mitä yhteisiä vahvuuksia Lounaisrannikolla on
aluekehittämisen näkökulmasta?

Lounaisrannikon heikkoudet
Mitä yhteisiä heikkouksia Lounaisrannikolla on
aluekehittämisen näkökulmasta?

•Rikas historia ja perinteikäs kulttuuri
•Lounaisrannikon vahva oma identiteetti
•Lounaisrannikkolaisten menestymishalu ja uudistumiskyky
•Suotuisa sijainti ja hyvät yhteydet
•Suotuisat luonnonolosuhteet
•Merellisyys, saaristo ja merelliset yhteydet
•Monipuolinen elinkeinorakenne ja vahvat elinkeinoalat
•Teollisuuden sijoittumisedellytykset kunnossa (yhteydet,
energia, palvelut, työvoima, kustannustaso, ruuhkattomuus)
•Kattava koulutustarjonta ja korkeatasoinen osaaminen
•Neljän kaupungin sitoutuminen Loura-yhteistyöhön ja
yhteisiin tavoitteisiin
•Alueen sopiva koko kehittämiselle ja kohtuulliset sisäiset
etäisyydet

•Saavutettavuus: erityisesti tie- ja rautatieinfra ja julkinen
liikenne ovat puutteelliset
•Yrityksissä paljon tytäryhtiöitä: päätökset tehdään alueen
ulkopuolella
•Vetovoimaisuuden ja tunnettuuden markkinoinnin puutteet
•Matkailun kausiluontoisuus
•Sisäänpäin kääntyneisyys: ulkopuolisten vaikutteiden
hyödyntäminen on vähäistä
•Osaavan työvoiman saanti (tietyillä toimialoilla)
•Aivovuoto: tutkimus- ja kehitysresurssien alihyödyntäminen
alueellisesti
•Tekniikan alan korkeakoulutukset puute
•Hallinnolliset rajat: maakuntaraja ja pirstaloitunut
kuntarakenne

Lounaisrannikon mahdollisuudet
Mitä mahdollisuuksia toimintaympäristön muutokset
avaavat Lounaisrannikon kehittämiselle?

Lounaisrannikon uhat
Mitä uhkatekijöitä Lounaisrannikon kehittämiselle kohdistuu
toiminta-ympäristöstä?

•Uskallus ja rohkeus Loura-alueen profiilin nostamiseen ja
brändäykseen
•Pitkäjänteinen ja uudenlainen yhteinen kehittämistyö, joka
syntyy koko Louran alueen osaamisen yhdistämisellä
•Elinkeinoelämän rakennemuutoksen ja Loura-yhteistyön
hyödyntäminen,”Loura – Suomen teollinen napa”
•”Ristiinpölytys”: monipuolisen elinkeinorakenteen ja
erilaisen osaamisen innovatiivinen verkottuminen
•Logistisen sijainnin hyödyntäminen ulkomaille: South-West
Finland = Global Gateway, Global Logistical Hub
•Kansainväliset yhteistyöverkostot
•Yhteiset matkailun kehittämismahdollisuudet : tuotteistus
ja paketointi
•Hallinnolliset rajojen purkaminen / madaltaminen

•Yhteisiä priorisoituja tavoitteita ei löydetä tai niihin ei
sitouduta pitkäjänteisesti; hyötyjä ei voida osoittaa
•Vähäiset kehittämisresurssit ja kehittämisen liiallinen
keskittyminen
•Talouden pitkäaikainen huono kehitys ja ennustamattomuus
sekä globaali kilpailu heikentävät Louran päätoimialojen
menestystä
•Ympäristöuhat: Itämeren tila, lämpeneminen, sateet ja
tulvat
•Infrastruktuurin rapistuminen rahoituksen puuttuessa
•Hallinnolliset rajat eivät madallu ja Louran-yhteistyöllä
rakennetaan uusia rajoja
•Loura on alueena liian pieni alueiden välisessä kilpailussa

Lounaisrannikon vahvuuksien ylläpitäminen ja
vahvistaminen
• Rikas historia ja perinteikäs kulttuuri
 Louran historian kirjoitus ja huomioiminen mm.
opetuksessa, matkailussa ja yrittäjyydessä
• Lounaisrannikon vahva oma identiteetti
 nykyisten asukkaiden sitouttaminen huolehtimalla
mm. palveluista
• Lounaisrannikkolaisten menestymishalu ja
uudistumiskyky
 menestyksestä palkitseminen, ”Loura-kehittäjä –
palkinto”
• Suotuisa sijainti ja hyvät yhteydet
 yhteyksien edelleen kehittäminen: VT 8 (esim.
jälkirahoitusmalli), kaksi lentokenttää, Turpooikorata, Pohjoismaiden suurin satama
• Suotuisa elinympäristö
 monipuolisista asumis- ja yritysmahdollisuuksista
huolehtiminen (tonttitarjonta, yhteydet, palvelut)
sekä ympäristöstä huolehtiminen
• Merellisyys, saaristo ja merelliset yhteydet
 Merituulipuistojen rakentaminen ja tekniikan
kehittäminen, Itämeren suojeluun panostaminen

• Monipuolinen elinkeinorakenne ja vahvat
elinkeinoalat
 Kärkiklustereista ja paikallisista yrityksistä
huolehtiminen, panostaminen nouseviin
toimialoihin (mm. energia, ekotehokkuus)
• Teollisuuden sijoittumisedellytykset
kunnossa (yhteydet, energia, palvelut,
työvoima, kustannustaso, ruuhkattomuus)
 Palvelujen yhteinen kehittäminen, mm. nopean
reagoinnin malli
• Kattava koulutustarjonta ja korkeatasoinen
osaaminen
 Kansainvälisten yhteyksien kehittäminen,
yrittäjyyteen kasvattaminen
• Neljän kaupungin sitoutuminen Lourayhteistyöhön ja yhteisiin tavoitteisiin
 Louran kehittämiskeskus
• Alueen sopiva koko kehittämiselle ja
kohtuulliset sisäiset etäisyydet
 Loura-prosessin ylläpito ja jatkuva kehittäminen

Lounaisrannikon heikkouksien korjaaminen
• Saavutettavuus: erityisesti tie- ja
rautatieinfra ja julkinen liikenne ovat
puutteelliset
 VT 8: liittoutuminen ja lobbaus yhdessä muiden
alueiden kanssa, PPP-malli, ”sähköautoilutie”
• Yrityksissä paljon tytäryhtiöitä: päätökset
tehdään alueen ulkopuolella
 Alueen T&K-panostusten lisääminen,
teollisuustoimialan vahvistaminen luovilla
ratkaisuilla, yritystoiminnan jatkamisen
mahdollistaminen henkilöstön voimin
• Vetovoimaisuuden ja tunnettuuden
markkinoinnin puutteet
 Maabrändi-työryhmän toimenpiteiden toteutus,
huippukoulutukseen ja –osaamiseen
panostaminen siirrä mahdollisuuksiin
• Matkailun kausiluontoisuus
 Uudet yhteiset palvelut ja tuotteet

• Osaavan työvoiman saanti
 Koulutuksen toteuttaminen alueen teollisuuden
tarpeisiin, houkuttelevat isot vuokra-asunnot,
hyvät palvelut, monimuotoiset
työskentelymahdollisuudet, ketterä
muuntokoulutus
• Aivovuoto: tutkimus- ja kehitysresurssien
alihyödyntäminen alueellisesti
 Alueen T&K-panostusten lisääminen
• Tekniikan alan korkeakoulutukset puute
 Liittoutuminen alueen ulkopuolisten
korkeakoulujen kanssa siirrä aivovuodon alle
• Hallinnolliset rajat: maakuntaraja ja
pirstaloitunut kuntarakenne aito heikkous
 Yhteinen tekeminen rajoista piittaamatta, rajojen
madaltaminen ja poistaminen
• Sisäänpäin kääntyneisyys: ulkopuolisten
vaikutteiden hyödyntäminen on vähäistä
 Verkostoituminen kansallisesti ja kansainvälisesti

Lounaisrannikon mahdollisuuksien hyödyntäminen
• Uskallus ja rohkeus Loura-alueen profiilin
nostamiseen ja brändäykseen
 Henkisen tulpan poistaminen, yhteisen sävelen
löytäminen, uudet yhteistyömuodot ja -kohteet,
Louran saavutusten aktiivinen esilläpito
• Pitkäjänteinen ja uudenlainen yhteinen
kehittämistyö, joka syntyy koko Louran
alueen osaamisen yhdistämisellä
 Pitkän aikavälin tavoitteiden ja mahdollisuuksien
kirkastaminen, yhteisen hyödyn
konkretisoiminen, yhteistyöstä yhteiseen työhön:
Loura-kehittämiskeskus
• Elinkeinoelämän rakennemuutoksen ja
Loura-yhteistyön hyödyntäminen, ”Loura –
Suomen teollinen napa”
 Uudenlaiset ja yhteiset tavoitteet, yhteiset
valinnat ja priorisoinnit, toimintatavat ja työnjako
elinkeinojen kehittämisessä.
• ”Ristiinpölytys”: monipuolisen
elinkeinorakenteen ja erilaisen osaamisen
innovatiivinen verkottuminen
 Alueen monitoimialaisuuden hyödyntäminen, eri
alojen yhteistyö, epätodennäköisten
yhteistyökokoonpanojen yhteen saattaminen

• Logistisen sijainnin hyödyntäminen
ulkomaille: South-West Finland = Global
Gateway, Global Logistical Hub
 Meriteollisuuteen panostaminen, yhteinen
satama, maa- ja lentoliikenneyhteydet
• Kansainvälisten yhteistyöverkostot
 Monipuolisten verkostojen yhteinen
hyödyntäminen, päällekkäisyykien poistaminen,
työnjako ja yhteinen näkyminen ulkomailla
• Yhteiset matkailun
kehittämismahdollisuudet
 Yhteinen brändäys, yhteiset
palvelukokonaisuudet, yhteinen markkinointi
yksittäisten palvelujen ketjuttaminen ja
verkostoiminen asiakaslähtöisiksi
palvelukokonaisuuksiksi
• Hallinnolliset rajojen purkaminen /
madaltaminen
 Yhteistyön syventäminen jo ennen hallinnollisten
rajojen purkamista, oma aktiivisuus ja omista
tarpeista ja lähtökohdista lähtevät
rakenneratkaisut

Lounaisrannikon uhkien torjuminen
• Yhteisiä priorisoituja tavoitteita ei löydetä
tai niihin ei sitouduta pitkäjänteisesti;
hyötyjä ei voida osoittaa
 Loura-prosessin pitäminen joustavana ja
avoimena, eri osapuolten tavoitteisen
huomioiminen, Louran uusi edunvalvontamalli
(julkisen sektorin, yrityselämän, oppilaitosten ja
kansalaisjärjestöjen välille)
• Vähäiset kehittämisresurssit ja
kehittämisen liiallinen keskittyminen
 uusien aluekehittämisresurssien ja
rahoitusvälineiden hyödyntäminen, omien
yhteisten panostusten lisääminen
• Talouden pitkäaikainen huono kehitys ja
ennustamattomuus sekä globaali kilpailu
heikentävät Louran päätoimialojen
menestystä
 Onnistuneet yhteiset valinnat: elinkeinoelämän
kehittämispanokset kohdistetaan kasvaville
markkinoille (esim. BRICS-maihin), säilytetään
vahva osaamisperusta, yrityselämäsuhteita
vahvistetaan, huolehditaan alueellisesta
tuottavuudesta

• Ympäristöuhat: Itämeren tila,
lämpeneminen, sateet ja tulvat
 Itämeren tilan aktiivinen huomioiminen
kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa
• Infrastruktuurin rapistuminen rahoituksen
puuttuessa
 Uudet rahoitusmallit rakentamisessa ja
älyliikenneratkaisut paikallisessa kehittämisessä
• Hallinnolliset rajat eivät madallu ja Louranyhteistyöllä rakennetaan uusia rajoja
 Joustavat ja läpinäkyvät yhteistyörakenteen ja –
tavoitteet, alueen oma aktiivisuus rajojen
madaltamisessa ja poistamisessa, innovatiiviset
ratkaisut julkisten palvelujen kehittämisessä
• Loura on alueena liian pieni alueiden
välisessä kilpailussa
 Hyvällä taloudenpidolla, strategisella
johtamisella, ennakkoluulottomalla
asumismuotojen kehittämisellä, innovatiivisella
asukkaiden hyvinvointiin panostamisella alueesta
tehdään entistä houkuttelevampi elin- ja
yrittämisympäristö

