VAHVUUDET – käytetään määrätietoisesti hyväksi HEIKKOUDET – pyritään aktiivisesti toimimaan
alueen kehittämisessä
näiden vaikutusten lieventämiseksi
SAAVUTETTAVUUS
● Alueen sijainti ja liikenneyhteydet (valtatiet,
rautatie, lentokenttä, satamat, Oulu)
● Valokuituhankkeet
LUONTO JA LUONNONVARAT
● Luonto ja luonnon läheisyys (kalastus,
metsästys, matkailu)
● Meri, joet, vesistöt, saaristo (Hourunkoski,
Liminganlahti, Haapajärven tekoallas)
● Luonnonvarat (pohjavesi, suot, metsät, kasvit)
VIIHTYISYYS
● Puhtaus (vesi, ilma, luonto, ruoka)
● Turvallinen ja rauhallinen asuinympäristö
(kompakti koko)
● Elämän laatu, viihtyvyys ja hyvinvointi
● Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet
(reitit, ladut, uimarannat, lähiliikuntapaikat,
Rautiperä, Hietamaa, Rantakylä)
● Terveyskeskuspalvelut, uudet
koulurakennukset
KULTTUURIPÄÄOMA
● Kulttuuriympäristöt (Ruukin yrityspuisto, vanha
Liminka, Tyrnävän meijerialue, Puu-Raahe,
Hailuoto, kotiseutumuseot)
● Suuret kulttuuripersoonat (värikäs historia)
● Kulttuuri- ja vapaa-aikatarjontaa paljon
(tapahtumat, museot jne.)
● Kotiseutuidentiteetti (kotiseutumuseot,
perinteet, teolliset perinteet)
IHMISET
● Kausiasukkaat
● Vahvat kylät
● Aktiivinen järjestö- ja yhdistystoiminta
● Paljon lapsia ja nuoria (uudet koulut, kirjastot,
Liminka, Tyrnävä, Lumijoki)
YRITTÄJÄHENKISYYS
● Yrittäjämyönteisyys, nuoria yrittäjiä
● Yritystoiminnan monipuolisuus
● Teolliset perinteet (Rautaruukki, Ruukin
yrityspuisto, kaivostoiminta)
● Hanhikivi-projekti
● Vahva alkutuotanto (lähiruoka, peruna)
LUOVA OSAAMINEN
● Ihmisten osaaminen ja luovuus
● Alueen koulut ja oppilaitokset (Pyhäjoen
yrittäjyyslukio, Limingan taidekoulu,
koulutuskeskus Brahe, Raahen Porvari- ja
kauppakoulu, Ruukin maaseutuopisto,
hevoskeskus, kyläkoulut)
● Tutkimus (Siemenperunakeskus, Luke)

HEIKKENEVÄ PITOVOIMA
● Alhainen työpaikkaomavaraisuus (ei Raahe)
● Palveluiden heikkeneminen ja saavutettavuus
(ostokäyttäytyminen, erikoispalvelut,
viikonloput)
● Heikkenevä kuntatalous
● Keskusta-alueiden näivettyminen (torit,
viihtyvyys, palvelut, mitä tyhjille ikkunoille)
● Poismuutto (ihmiset, yritykset?)
JAKAUTUNEISUUS
● Kuntaliitokset (vanhat kipupisteet)
● Oman alueen arvostuksen puute (vahvuuksia ei
nähdä/hyödynnetä, vaatimattomuus)
● Kateus, muutosvastarinta (poliittinen
jakautuneisuus, uskalluksen puute, pessimismi)
YHTEISTYÖN VÄHYYS
● Yhteistyön puute
● Yhteisten kokoontumistilojen puute
● Yhdistystoimijoiden vähyys ja jaksaminen
(vastuiden lisääntyminen)
● Talkooperinteen hiipuminen
● Tottumattomuus kv-asioihin
YMPÄRISTÖN RAKENTEET
● Infrastruktuurin kunto/puutteet (tiet, pyörätiet,
sisäilmaongelma)
● Alueen sisäinen joukkoliikenteen puutteet
● Hoitamaton ympäristö (luonnon ja rakennettu)
VÄESTÖRAKENTEEN HAASTEET
● Väestön vanheneminen (ja väheneminen)
NUORTEN ERIARVOISUUS
● Paljon nuoria (kohtaamispaikkojen puute)
● Nuorten syrjäytyminen (työttömyys,
osallistumattomuus)
● Nuorten palveluiden saavutettavuus
(liikkuminen harrastuksiin, joukkoliikenne)

MAHDOLLISUUDET – edistetään mahdollisuuksia UHKAT – toimitaan verkostoissa näiden asioiden
ja ratkaisuja näiden hyödyntämiseen
lieventämiseksi
UUDET TOIMINTAMALLIT
● Uudet yhteisöllisyyden muodot
(järjestäytymätön kansalaistoiminta, kv, some)
● Verkostoyhteistyön vahvistuminen
● Lähialue yhteistyö ja kumppanuus
(yhteishankkeet, kunnat-yritykset-yhdistykset,
markkinointi, matkailu)
● Yrittäjyyden uudet muodot (yhdistykset,
yritysryhmät, pop-up, osa-aikaisuus,
osuuskunta, ei-paikkasidonnaisuus)
● Kansainvälistyminen
SLOW-LIFE (HIDASTAMINEN)
● Slow-life arvostuksen kasvu (etätyö, hyvinvointi)
● Lähi- ja luomuruoan kysynnän lisääntyminen
(puhtaus)
● Maaseudun arvostuksen kasvu (lähellä, aitous,
puhtaus, turvallisuus, pienimuotoisuus)
● Lähimatkailun kysynnän kasvu (luonto-,
kulttuuri-, hyvinvointi-, teollisuusmatkailu,
saaristo, meri, lakeus, vastuullisuus ja kestävä
kehitys, kulttuurisektori)
RESURSSIVIISAUS
● Uudet ympäristöteknologian innovaatiot (hightech, biotalous, vety)
● Kiertotalous (infra, jäte, energia), kestävä
kehitys, green deal
● Rakennusten uudet käyttömuodot ja
energiaratkaisut
MONIPAIKKAISUUS
● Digitalisaation arkipäiväistyminen ja valokuitu
(työn muuttuminen - etätyö, sähköiset palvelut,
osallistuminen)
● Uudet liikkumisratkaisut (alueen sisäinen
liikkuminen, kimppakyydit)
● Kakkosasumisen mahdollisuudet (kesämökit,
etätyö, palvelut, citymaalaiset)
● Kuntien ja alueiden erilaisuus (erilaiset
mahdollisuudet, täydentävyys)
ELÄMYSHAKUISUUS
● Elämyksellisyyden arvostuksen kasvu
(Kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksien
kehittäminen, tapahtumat, liikunta ja vapaaaika, matkailun, kulttuurisektorin kehittäminen)
● Tarinalllisuuden ja visuaalisuuden korostuminen
tiedon rinnalla = historian ja perinteiden
hyödyntäminen (tarinat, tuotteet)
● Luovien alojen arvostuksen vahvistuminen
(taide, kulttuuri, käsityöläisyys, nuoret)
SUURHANKKEET
● Hanhikivi-projekti
● Isot kehittämishankkeet (Ruutikangas,
Hailuodon pengertie, kaksoisraide, satamatoiminta)

ERIARVOISTUMINEN
● Keskittymiskehitys (raha, palvelut, väestö)
● Kiristyvä kuntatalous
● Ihmisten ja alueiden eriarvoistuminen
● Lähipalveluiden vähentyminen ja
saavutettavuus
OSALLISTUMATTOMUUS
● Osallistumattomuus (ei mahdollisuuksia
osallistua, asia ei kiinnosta)
● Yhdistystoiminnan murros (talkoohenki, ei uusia
toimijoita, palveluiden tuottamisen vaatimus)
ELINKEINORAKENTEEN MUUTTUMINEN
● Alkutuotannon ja omavaraisuuden
heikentyminen
● Osaavan työvoiman saanti
(pitovoima/vetovoima)
MUUTOSVAUHTI
● Muutosten nopeus ja vaikea ennakointi
● Uudistumiskyvyn ja yhteistyön puute
● Ympäristön ja ilmaston muutos
● Globaalin talouden ennakoimattomuus
● Globaalit pandemiat (valmiuskyky/aste)
SUURHANKKEET
● Negatiiviset vaikutukset (sosiaaliset, ekologiset)
● Projektien viivästyminen (valokuitu, Hankikivi,
Ruutikangas, pergertie)

