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Johdanto

Seuraavassa esitellään Rauman kauppakamarin johdolla

valmistettua työtä, jossa laadittiin kauppakamarin alueen

elinkeinoelämän toimintaympäristön skenaariot ja

määritettiin elinkeinoelämän kehittämislinjaukset. Alueen

keskeinen kehittämistyö tapahtuu yritysten sisällä mutta

yritysten ulkopuolelta voidaan tukea tätä kehitystä

seuraavassa esitetyillä tavoilla.

Työ tehtiin laajassa yhteistyössä alueen yritysten ja

julkisten toimijoiden kesken. Prosessia ohjasi johtoryhmä,

johon kuului 14 henkilöä alueen keskeisten yritysten

johdosta ja kuntien / kaupungin johtajia. Sisällölliset

linjaukset työstettiin kahdessa työpajassa, joihin osallistui

kaikkiaan noin 70 henkeä yritysten johdosta ja julkiselta

sektorilta. Näkemyksiä alueen kehittämisestä kerättiin

lisäksi 9 haastattelussa ja 129 henkilölle lähetetyllä

kyselyllä, johon vastasi 57 henkilöä (44 %).

Prosessissa laaditut alueen skenaariot pohjautuivat EVAn

globaaleihin skenaarioihin. Skenaarioissa maalattiin neljä

kehityskulkua alueelle ja määritettiin keskeiset vaikutukset

alueen elinkeinoelämälle ja sen kehittämiselle. Lisäksi

prosessissa analysoitiin alueen toimialoja ja tunnistettiin

uusia kasvupotentiaalisia klustereita, joiden yhteistyötä ja

kehittämistä olisi syytä miettiä tarkemmin.

Alueen elinkeinoelämän kehittämislinjaukset on esitetty

matriisissa, jossa on läpäisevät kehittämisteemat sekä

tunnistettujen potentiaalisten klustereiden

kehittämislinjauksia. Läpäisevät kehittämisteemat ovat

alueen vetovoima ja houkuttelevuus, kärkiyritysten

innovointi- ja uusiutumiskyky sekä logistiikka.
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Elinkeinoelämän

strateginen

näkemys ja tahto

Rauman alueen

elinkeinopolitiikan linjaus ja

suositukset
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skenaariot 2020

- muutosten ennakointi
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Strategiaprosessin lähtökohtia | Viitekehys
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epäjatkuvuudet
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SUURIPIENI V A I K U T T A V U U S

Rauman muutostekijät | Vaikuttavuus – epävarmuus -analyysi

Kiinan kehitys         
EU:n kehitys

Internetteknologia

Venäjän kehitys

Terrorismi

Paperinkulutustottumukset muuttuvat              

Energia ja raaka-aineet

Yhteiskunnallisten ja taloudellisten 

uudistusten painopiste maailmassa

Kilpailu osaajista

Japanin kehitys

Ympäristö-

teknologia

Innovaatiot

Lähi-idän kehitys

Latinalaisen Amerikan kehitys

Ilmastonmuutos

Afrikan kehitys
Maailmantalous

Kansainväliset suhteet ja geopolitiikka

Yhdysvaltojen kehitys Muuttoliike ja maahanmuutto         

Arvot, uskonnot ja kulttuurit -

kulutuskäyttäytyminen

Intian kehitys         

Elintarviketuotannon merkitys kasvaa

Väestöräjähdys jatkuu

Kiinan ja Intian painoarvo kasvaa

Turvallisuushakuisuus lisääntyy

Julkisen sektorin ylikuormitus ja 

tehokkuuspaineet kasvavat

Teknologia kehittyy

Liiketoimintamallit uudistuvat

Globalisaatio -

lokalisaatio

Energian tarve kasvaa

Tietoverkkojen ja sosiaalisten yhteisöjen 

merkitys kasvaaEkologisen näkökulman ja ympäristön 

arvostus lisääntyvät

Väestön ikääntyminen

Kilpailu osaajista kiristyy ja 

ulkomainen työvoima lisääntyy

Osaamisen ja innovaatiokyvyn tarve lisääntyy

Alueiden kehitys ja kyky tehdä 

elinkeinopolitiikkaa

Julkiset palvelut ja niiden 

tuotantotavat

EU:n tuet  Suomeen vähentyvät

Maailman logistiikan kehitys

Ydinvoiman rakentaminen 
ja sen palvelut seudulla

Metsäteknologiaosaamisen 
sijainti

Itämeren kehitys

Kansallinen infrastruktuuri

ICT tuottavuuden 
lähtökohta

Vesiteknologia

Tytäryhtiötalous
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Muutosvoimia ja kehitysprosesseja

Maailmantalous Yhdysvaltojen kehitys

EU:n kehitys Venäjän kehitys

Ilmastonmuutos Kiinan kehitys

Energia ja raaka-aineet Itämeren kehitys

Kansainväliset suhteet ja 
geopolitiikka

Latinalaisen Amerikan 
kehitys

Innovaatiot Maailman logistiikan kehitys

Muuttoliike ja 
maahanmuutto

Meriteollisuuden kehitys 
maailmassa

Yhteiskunnallisten ja 
taloudellisten uudistusten 
painopiste

Arvot, uskonnot ja kulttuurit 
– kulutus-käyttäytyminen

Vesiteknologia Internetteknologia

Ympäristö-teknologia
Metsäteknologia-osaamisen 
sijainti

Kilpailu osaajista Tytäryhtiötalous

Julkiset palvelut ja niiden 
tuotantotavat

Alueiden kehitys ja kyky 
tehdä elinkeinopolitiikkaa

Kansallinen infrastruktuuri
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Rauman alueen elinkeinoelämän skenaariot 

SKENAARIO 1

Länsi luo 
nahkansa

SKENAARIO 2

Kiinalaista
kapitalismia

SKENAARIO 3

Blokkien taisto

SKENAARIO 4

Stimulus ja
romahdus

Muutostekijöiden

syy–seuraus -suhteet ja

kokonaisvaikutukset

USA ja EU nousevat nopeasti talouskriisistä. Markkina-
taloutta ja demokratiaa edistetään länsimaiden johdolla.

Tavoitellaan hiilineutraalia yhteiskuntaa. Energiakysymykset 
ratkaistaan ydinvoimalla ja uusiutuvilla energiamuodoilla. 
Suuri kysyntä uudistuneille ja erikoistuneille 
biomassapohjaisille tuotteille, paperin kulutus vähenee. 
Maailman logistinen virta on jatkanut kasvuaan mutta 
Itämerelle on löytynyt kilpailevia reittejä.

Kapitalismia ilman demokratiaa. Taloudellisten uudistusten 
painopiste siirtyy Aasiaan, Lähi-idän OPEC-maille ja 
markkinavetoisille osaamisverkostoille.

Logistiikkavirrat keskittyvät. Energian hintojen noustua 
energiayhtiöt ovat ottaneet haltuunsa suuret puuvirrat. 
Ydinvoiman kansainvälinen merkitys kasvaa. Kiinalaiset 
ostavat myös raumalaista tietotaitoa sekä yrityksiä ja 
uudelleenmäärittelevät toimintatavat. Myös palvelut ja 
suunnittelu siirtyy Aasiaan.

Maailmantalouden kriisi syvenee ja pitkittyy. Alueellisten 
kauppablokkien, protektionismin ja valtiokapitalismin nousu.

Logistiikka erikoistuu ja on pääosin blokin sisäistä. 
Tavaravirrat ovat pienempiä mutta monipuolisempia.  

Suomalaisilla perus- ja pitkälle jalostetuilla elintarvikkeilla 
kasvava kysyntä Venäjän markkinoilla. Perinteinen 
metsäteollisuustuotanto saa jatkoaikaa.

Velan sosialisointi ja elvytystoimet eivät pure. Seuraa 
romahdus ja pitkä alhaisen talouskasvun maailma. 

Ilmastomuutos aiheuttaa laajoja tuhoja ja vesipula on 
maailmassa akuutti. Ruoantuotanto siirtyy pohjoisemmaksi. 
Kuljetuksissa  ja henkilöliikenteessä otetaan enemmän 
huomioon turvallisuus ja taloudelliset reitit. Rauman alueen 
väestötappio kiihtyy. Kuntapalvelut näivettyvät. 
Häiriökäyttäytyminen lisääntyy.
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Välttämättömät toimenpiteet ja skenaariokohtaiset 
varautumissuunnitelmat

Länsi luo nahkansa Kiinalaista kapitalismia

• Valitaan erikoistumisalueet 
logistiikkapalveluiden ja sataman 
osalta

• Ekologisuus ja yhteiskuntavastuu 
huomioitava kaikessa –
panostetaan uusiutuvaan ja 
päästöttömään energian ja 
kierrätysteknologiaan

• Vetovoimaisuuden kehittäminen

Skenaarioista riippumattomat välttämättömät 
toimenpiteet:

Tehostetaan logistiikka ja siihen liittyviä palveluja sekä 
varmistetaan infran hyvä taso

Tehostetaan kuntatalouden kustannusrakenteita

Toiminnan tehostamisosaamisen lisääminen

RFID -sovellukset

Toiminnan tehostaminen tutkimuslaitosten avulla

Isojen projektien johtamisosaamisen hyödyntäminen alueen 
ulkopuolella ja muilla aloilla (ydinvoima, meriteknologia, 
energia- ja ympäristöprojektit jne)

Kehitetään ja tuotteistetaan ydinvoimaosaamista –
pysyvät huolto ja kunnossapitopalvelut

Ympäristöasioiden liiketoimintamahdollisuuksien 
hyödyntäminen

Vesiteknologia

Elintarviketeollisuus

Ympäristöteknologia 

Metsäteollisuuden uudet biotuotteet

Panostetaan alueen vetovoimaisuuteen 

Kauaskantoinen kaavoitus- ja asuntopolitiikka 

Kaupan edellytysten kehittäminen

Matkailu- ja tapahtumapalvelut  

Varmistetaan riittävä osaavan työvoiman saatavuus 

Työperäinen maahanmuutto

Täällä olevan kv –työvoiman ”kotouttaminen”

Kehitetään ja syvennetään sekä alueen sisäistä että alueen 
ulkopuolista yhteistyötä ja panostetaan yritysten edellytyksiin 
verkostoitua uusien toimintatapojen synnyttämiseksi –
yhteinen innovaatio-osakeyhtiö?

• Panostetaan biopohjaiseen 
energiaan (biomassa, turve,
biodiesel/-etanoli)

• Keskitytään teräviin 
osaamiskärkiin, joilla päästään 
aasialaisiin ja muihin 
kansainvälisiin osaamiskeskuksiin

• Vahvistetaan suunnittelu- ja 
tuotekehitysosaamista erityisesti 
teknologiateollisuudessa

Blokkien taisto Stimulus ja romahdus

• Varmistetaan hyvä 
uudistumiskyky, jottei 
elinkeinoelämä yksipuolistu liikaa 
tai jää liiaksi suurteollisuuden 
varaan

• Panostetaan Venäjänkaupan 
edellytyksiin ja hyviin Venäjä-
suhteisiin 

• Panostetaan yhteistyöhön 
elintarvikepuolella, esim. 
funktionaaliset elintarvikkeet ja 
lähiruoka

• Tuetaan pienyrittäjien 
etabloitumista

• Panostetaan turvallisuusalaan 
(esim. RFID-teknologian
turvallisuussovellukset)
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Vesi-, ympäristö ja bioteknologia

• Metsäteollisuus

• Kemianteollisuus (pakkaus ja 

graafinen ala)

• Koneiden ja laitteiden valmistus

• Elintarviketeollisuus

Uusiutuva energia ja ympäristöalat

• Biometsäteollisuus

• Koneiden ja laitteiden valmistus

• Maa- ja metsätalous

Ydinvoimaklusteri

• Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 

(ydinvoima)

• Metsäteollisuus

• Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne

• Metallituotteiden valmistus pl. 

koneet ja laitteet

• Kauppa, majoitus ja 

ravintolatoiminta

• Rahoitus ja liike-

elämän palvelut

Projektiosaaminen

• Kulkuneuvojen valmistus

• Koneiden ja laitteiden valmistus

• Metallituotteiden valmistus pl. 

koneet ja laitteet

Rauman seudun kehittyvät klusterit ja niihin liittyvät 

nykyiset toimialat
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Osaamisalojen strategista ryhmittelyä 2010 | Tilasto 2007

Pallon koko kuvaa työllistävää vaikutusta seudulla (määrä, %-osuus seudun työpaikoista)

KAPEA-ALAINEN KORKEATASOINENSeudun osaaminen

Lähde: Tilastokeskus 2007
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3044

10 %

Rahoitus ja liike-

elämän palvelut

725

2 %

Kemianteollisuus 

(pakkaus ja graafinen ala)

3258

11 %

Kauppa, majoitus 

ja ravintolatoiminta

2237

8 %

Kuljetus, varastointi 

ja tietoliikene

1188

4 %
Kulkuneuvojen 

valmistus

1241

4 %

Maa- ja metsätalous

2261

8 %

Rakentaminen

1265

4 %

Elintarviketeollisuus

1947

7 %

Koneiden ja 

laitteiden 

valmistus

1673

6 %

Metsäteollisuus

1222

4 %
Metallituotteiden valmistus 

pl. koneet ja laitteet

905

3 %

Sähkö-, kaasu- ja 

vesihuolto (ydinvoima)

Vesi-, ympäristö ja 

bioteknologia

Uusiutuva energia 

ja ympäristöalat
Ydinvoimaklusteri Projektiosaaminen
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Ydinvoimaklusteri Logistiikka

Ympäristöliiketoiminta Teknologiateollisuus - koneet ja laitteet

Potentiaali

Merkitys alueen 
muulle kehittymiselle

Julkisten kehittämis-
toimien vaikuttavuus

Potentiaali

Merkitys alueen 
muulle kehittymiselle

Julkisten kehittämis-
toimien vaikuttavuus

Potentiaali

Merkitys alueen 
muulle kehittymiselle

Julkisten kehittämis-
toimien vaikuttavuus

Potentiaali

Kuinka potentiaalinen toimiala on kehittymään?   

Kuinka merkittävä toimialan kehitys on alueen muulle kehittymiselle?   

Kuinka suuri vaikuttavuus julkisilla kehittämistoimilla voidaan saada toimialalle?

Asteikko:
5 = Suuri potentiaali / 

merkitys / vaikuttavuus
4 3 2

1 = Pieni potentiaali / 

merkitys / vaikuttavuus

Alueen toimialat | Kehittämispotentiaali

Merkitys alueen 
muulle kehittymiselle

Julkisten kehittämis-
toimien vaikuttavuus
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Alueen kilpailukyky | Kilpailukyvyn elementtien vahvuus
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Inhimillinen pääoma: 
Osaava, innovatiivinen ja 
kouluttautunut työvoima

Kehittämiskyky ja 
innovatiivisuus

Sijainti, keskittyminen ja 
infrastruktuuri

Elinkeinojen ja yritysten 
kilpailukyky

Instituutiot ja 
kehitysorganisaatiot

Elin- ja asuinympäristön 
laatu

Yritysten ja julkisten 
organisaatioiden verkostot ja 

yhteistyö

Alueen imago

(Asteikko 1-5:  1 = heikko, 5 = 

erinomainen)

Kaaviossa esitetty vastausten keskiarvot
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Alueen sisäisen ja alueen ulkopuolisen yhteistyön ja 
yritysten verkostoitumisen tukeminen

Kuntatalouden kustannusrakenteiden tehostaminen

Metsäteollisuuden uusien tuotteiden kehittäminen

Yritysten innovointi- ja uusiutumiskyvyn kehittäminen

Ydinvoimaosaamisen kehittäminen ja tuotteistaminen

Osaajarekrytointi ja osaamisen varmistaminen

Kauaskantoinen kaavoitus- ja asuntopolitiikka

Kasvukykyisten yritysten ja kasvuhakuisten yrittäjien ja 
muiden avaintoimijoiden tunnistaminen ja tukeminen

Logistiikan ja siihen liittyvien palvelujen kehittäminen sekä 
infran hyvän tason varmistaminen

Alueen vetovoimaisuuden kehittäminen

Kehittämislinjaukset alueelle | 10 tärkeintä linjausta

Vastaajat ovat valinneet  7 

tärkeintä kehittämis-

linjausta ja asettaneet ne 

tärkeysjärjestykseen.

Vastaukset on pisteytetty 

niin että 1. sija antaa 7 

pistettä, 2. sija antaa 6 

pistettä, jne.

43 % vastaajista piti 

alueen 

vetovoimaisuuden 

kehittämistä kaikkein 

tärkeimpänä 

kehittämislinjauksena.

(pistettä)

11



1215.11.2010

Vesi-, ympäristö ja 

bioteknologia

Uusiutuva energia 

ja ympäristöalat
Ydinvoimaklusteri Projektiosaaminen

Alueen 

vetovoima ja 

houkuttelevuus

Asumisesta alueen vetovoimatekijä

• Merellisten asumis- ja virkistysmahdollisuuksien rakentaminen

• Korkeatasoisia asuntoja (myös vuokra) ja tontteja kansainvälisille ja suomalaisille osaajille

• Rauman seudun markkinointi asumispaikkana

Raumasta alueen vetovoimainen kaupallinen keskus

• Nykyaikaisten kauppa- ja viihdekeskusten luominen ja kaupallisen keskustan laajentaminen

Seudulla osaamista ja mahdollisuudet järjestää isompia tapahtumia

Vanhan Rauman hyvän maineen hyödyntäminen

Alueen monipuolisen työpaikkatarjonnan turvaaminen

Yritysten investoinneille mahdollinen ja houkutteleva alue

Kärkiyritysten 

innovointi- ja 

uusiutumiskyky

Tutkimuksellisen panoksen lisääminen seudulla

• Tutkimusyksikköjen lisääminen: Elinkeinoelämän tarpeiden selvittäminen ja  yhteydet korkeakouluihin

Hallitustyöskentelyn osaamisen kasvattaminen pk-yrityksissä

Alueellisen riskirahoittajayhteisön perustaminen

Logistiikka

Paketoidaan Loura hankkeen avulla Turku-Rauma-Pori, selkärankana Valtatie 8

Raumalle johtaa normaalinopeudella ajettava 25 t akselipainon rautatie ja kulkusyvyydeltään 12 metrin meriväylä

Rauman sataman ylivoimatekijöiden kirkastaminen 

Logististen väylien varrella riittävien alueiden varaaminen kaavoituksella

Rauman talousalueen elinkeinoelämän kehittäminen
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Vesi-, ympäristö ja 

bioteknologia*

Uusiutuva energia 

ja ympäristöalat
Ydinvoimaklusteri Projektiosaaminen

Alueen 

vetovoima ja 

houkuttelevuus

Kärkiyritysten 

innovointi- ja 

uusiutumiskyky

Logistiikka

Rauman seudun elinkeinoelämän kehittäminen

Tutkimus-

toiminnan 

hyödyntäminen ja 

lisääminen

• Ympäristöteknologia-

osaamisklusterin 

perustaminen 

seudulle

• Valtakunnallisiin 

osaamiskeskuksiin 

liittyminen 

• Yliopistoyhteistyön 

lisääminen 

tuotekehityksessä

• Opinnäytetöiden 

hyödyntäminen

*Esimerkiksi saastuneiden 

luonnonvarojen 

puhdistusteknologia, 

metsäteollisuuden ja 

elintarviketeollisuuden 

uudet biotuotteet jne.

Tutkimustoimin-

nan hyödyntämi-

nen ja lisääminen

• Alueen 

kansainvälisen 

projekti- ja verkosto-

osaamisen ja 

johtamisosaamisen 

hyödyntäminen 

alueen ulkopuolella ja 

muilla aloilla

• Alan tutkimus- ja 

koulutustoiminnan 

lisääminen 

korkeakouluyhteis-

työn avulla 

• Verkostoissa 

tapahtuvan 

innovoinnin 

lisääminen 

Verkoston 

vahvistaminen ja 

liiketoimintamah-

dollisuuksien

hyödyntäminen

• Ydinvoimaosaamis-

klusterin 

perustaminen 

seudulle 

• Ydinvoimateolli-

suuden huolto ja 

kunnossapitopal-

velujen

varmistaminen ja 

tuotteistaminen

• Jätteen loppusijoitus-

osaamisen 

hyödyntäminen

• Alan liiketoiminta-

osaamisen ja 

yrittäjyyden 

lisääminen viennin 

kasvattamiseksi

Vaikuttaminen

• Bioenergia-

osaamisklusterin 

perustaminen 

seudulle

• Panostus 

biopolttoaineiden 

tuotantolaitosten 

saamiseksi alueelle

• Energia- ja 

ympäristöpoliittis-iin 

päätöksiin 

vaikuttaminen ja 

niiden ennakointi

• Osaamisen ja raaka-

aineen saatavuuden 

turvaaminen
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