ALUEANALYYSILIITE
HAILUOTO
asukkaita 949,
Perämeren suurin
saari, koko kunta
kansallismaisemaa
ainoana Suomessa,
paljon taiteilijoita,
saaristolainen
mentaliteetti ja
elämänrytmi,
hiekkadyynit

LIMINKA
asukkaita 10238,
ikäjakaumaltaan Suomen
nuorin kunta, Liminganlahti
kansainvälisesti merkittävä
muuttolintujen levähdys- ja
pesimäalue,
Ruutikankaasta
rakentumassa yksi
Euroopan suurimmista
ampumaurheilukeskuksista

RAAHE
asukkaita 24353, purjelaivaaikakauden historia, Perämeren
vilkkain satama ja suurin
saaristo, Vanha Raahe,
Rautaruukki – nykyinen SSAB
ja sen myötä merkittävä
terästeollisuusklusteri, vanha
Lampinsaaren kaivoskylä

LUMIJOKI
asukkaita 2036, paljon
kausityöntekijöitä
maatiloilla, Varjakan
merellinen
virkistysalue, ainut
lännestä itään virtaava
mereen laskeva joki,
Ruutikankaan
ampumaurheilukeskus
on puoliksi Lumijoella

SIIKAJOKI
asukkaita 5034, PohjoisSuomen vanhin
teollisuuspaikka, Tauvon
hiekkarannat Perämeren
laajimpia lentohietikkoja, Ruukin
luonto- ja hevoskeskus,
Siikajoki (joki)

PYHÄJOKI
asukkaita 3051,
Hanhikiven
ydinvoimalatyömaa,
voimakkaasti
kansainvälistyvä kunta,
arviolta vuonna 2030
täällä tuotetaan 15 %
(ydin- ja tuulivoima)
Suomen sähköstä,
Pyhäjoki ja sen 16
koskea

TYRNÄVÄ
asukkaita 6603, erikoistunut
alkutuotanto, perunapitäjä –
Pohjoismaiden ainoa High
Grade -perunantuotantoalue ja
ilmaperuna, Suomen suurin
yhtenäinen suojeltu lakeusalue

Hanhikiven ydinvoimalahanke: Hanhikivi 1 -ydinvoimalalaitos rakennetaan Pyhäjoelle, suurimpia
yksittäisiä investointeja Suomessa (7 miljardia euroa), työllisyysvaikutus rakentamisen aikana noin
20.000 htv, valmistuttuaan tuottaa noin 10 % Suomen tarvitsemasta sähköstä, voimalan yhteyteen
tulee vierailukeskus, hanke näkyy vahvasti alueen maankäytön suunnittelussa myös kylätasolla ja
vilkkaana yritysrakentamisena, arvioitu valmistuminen 2029
Ruutikankaan ampumaurheilukeskus: yksi Euroopan suurimmista ampumaurheilukeskuksista,
arvioidut aluetaloudelliset vaikutukset elinkeinotoimintaan Raahen ja Oulun talousalueilla on n. 18
miljoonaa euroa/vuosi, alueen keskelle rakentuu myös 30 hehtaarin ympärivuotinen harraste- ja
tapahtuma-alue, arvioitu valmistuminen 2025

Työpaikkojen osuus %, 2018
Alkutuotanto Jalostus
Hailuoto 23,9
10,9
Liminka 5,5
25,0
Lumijoki 17,0
21,9
Pyhäjoki 9,3
36,5
Raahe
2,2
43,0
Siikajoki 20,4
21,3
Tyrnävä 12,9
18,2
Koko
2,7
21,1
maa

Palvelut
64,3
67,9
57,9
52,4
53,7
56,4
66,6
74,8

Osuus väestöstä %, 2020
Alle 15-v
Hailuoto
12,8
Liminka
31,8
Lumijoki
27,0
Pyhäjoki
17,4
Raahe
18,1
Siikajoki
21,2
Tyrnävä
30,8
Koko maa
15,6

Yli 64-v
38,9
10,5
18,6
29,3
25,9
24,7
13,8
22,7
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VAHVUUDET

HEIKKOUDET

LUONTO JA LUONNONVARAT
● Luonto ja luonnon läheisyys (ulkoilu/virkistys,
matkailu, kalastus, metsästys)
● Perämeri, saaristo, joet, muut vesistöt
● Luonnonvarat (erinomainen pohjavesi, suot,
metsät)

HEIKKENEVÄ PITOVOIMA
● Palveluiden heikkeneminen
● Heikkenevä kuntatalous
● Keskusta-alueiden näivettyminen
● Väestön vanheneminen (Hailuoto, Pyhäjoki,
Raahe) ja väheneminen
● oman alueen arvostuksen puute
● Alhainen työpaikkaomavaraisuus (ei Raahe)

VIIHTYISYYS
● Puhtaus (vesi, ilma, luonto, ruoka)
● Turvallinen ja rauhallinen asuinympäristö
● Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet
● Terveyskeskuspalvelut, uudet
koulurakennukset
SAAVUTETTAVUUS
● Oulun läheisyys
● Alueen sijainti ja liikenneyhteydet (valtatiet,
rautatie, lentokenttä, satamat)
● Valokuitu
KULTTUURIPÄÄOMA
● Kulttuuriympäristöt (Hailuoto, Wanha Raahe,
Vanha Liminka, Ruukin yrityspuisto, Tyrnävän
meijerialue)
● Kulttuuri- ja vapaa-aikatarjontaa paljon
(tapahtumat, museot, teatterit)
● Kotiseutuidentiteetti ja teolliset perinteet
● Suuret kulttuuripersoonat (värikäs historia)
IHMISET
● Vahvat kylät
● Aktiivinen järjestö- ja yhdistystoiminta
● Paljon lapsia ja nuoria (Liminka, Tyrnävä,
Lumijoki)
YRITTÄJÄHENKISYYS
● Yrittäjämyönteisyys, nuoria yrittäjiä
● Yritystoiminnan monipuolisuus
● Teolliset perinteet (Rautaruukki, Ruukin
yrityspuisto, kaivostoiminta)
● Vahva alkutuotanto (maito, naudanliha, peruna)
LUOVA OSAAMINEN
● Ihmisten osaaminen ja luovuus
● Alueen koulut ja oppilaitokset
● Tutkimus (Siemenperunakeskus, Luke)

YMPÄRISTÖN RAKENTEET
● Pitkät välimatkat
● Infrastruktuurin puutteet (tiet, pyörätiet,
sisäilmaongelmat)
● Alueen sisäisen joukkoliikenteen puutteet
● Hoitamaton ympäristö (luonnon ja rakennettu)
YHTEISTYÖN VÄHYYS
● Verkostojen yksipuolisuus
● Yhdistystoimijoiden vähentyminen ja
väsyminen
● Talkooperinteen hiipuminen
● Yhteisten kokoontumistilojen puute
JAKAUTUNEISUUS
● Kuntaliitokset (vanhat kipupisteet)
● Eriytyneet yhteisöt
● Kateus ja muutosvastarinta
NUORTEN ERIARVOISUUS
● Nuorten palveluiden saavutettavuus (tilojen
puute, liikkuminen harrastuksiin)
● Nuorten syrjäytyminen (työttömyys,
osallistumattomuus)
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MAHDOLLISUUDET

UHKAT

LÄHIALUEIDEN ARVOSTUS
● Lähimatkailun lisääntyminen
● Lähi- ja luomuruoan lisääntyvä kysyntä
● Maaseudun arvostuksen kasvu
● Slow-life elämäntyyli

ERIARVOISTUMINEN
● Keskittymiskehitys
● Ihmisten ja alueiden eriarvoistuminen
● Lähipalveluiden vähentyminen

MONIPAIKKAISUUS
● Digitalisaation arkipäiväistyminen (etätyö,
sähköiset palvelut, osallistuminen)
● Kakkosasumisen mahdollisuudet
● Kuntien ja alueiden erilaisuus (erilaiset
mahdollisuudet, täydentävät toisiaan)
RESURSSIVIISAUS
● Ympäristöteknologian innovaatiot (biotalous,
vety)
● Kiertotalous ja kestävä kehitys
● Uudet liikkumisratkaisut (alueen sisäinen
liikkuminen)
● Rakennusten uudet käyttömuodot ja
energiaratkaisut
UUDET TOIMINTAMALLIT
● Vastuullisuus
● Uudet yhteisöllisyyden muodot (4. sektori,
some)
● Monialainen verkostoyhteistyö
● Alueellinen yhteistyö (markkinointi, matkailu,
kestävä kehitys)
● Yrittäjyyden uudet muodot
● Kansainvälistyminen
ELÄMYSHAKUISUUS
● Elämyksellisyyden arvostuksen kasvu
● Tarinallisuuden ja visuaalisuuden korostuminen
● Itse tekemisen ja kokemisen kulttuuri
SUURHANKKEET
● Hanhikivi-ydinvoimala
● Isot kehittämishankkeet (Ruutikankaan
ampumaurheilukeskus, Hailuodon pengertie,
kaksoisraide, Raahen satama)

YHTEISÖLLISYYDEN VÄHENTYMINEN
● Osallistumattomuus
● Yhdistystoiminnan murros (talkoohengen
hiipuminen, ei uusia toimijoita, aktiivit väsyvät)
ELINKEINORAKENTEEN MUUTTUMINEN
● Alkutuotannon ja omavaraisuuden
heikentyminen
● Osaavan työvoiman saamisen ongelmat
MUUTOSVAUHTI
● Muutosten nopeus ja vaikea ennakointi
● Ympäristön ja ilmaston muutos
● Globaalin talouden ennakoimattomuus
● Globaalit pandemiat
SUURHANKKEET
● Negatiiviset vaikutukset (sosiaaliset, ekologiset)
● Projektien viivästyminen
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