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Elinvoimaohjelman kantavana teemana onkin ollut, että Rauma huokuu
raumalaisille sisältäpäin pitovoimaa, mutta loistaa ja hohkaa Rauman
rajojen ulkopuolelle elinvoimaa. Yhteisöllisellä kaupunkikulttuurilla
osallistetaan kaikki kertomaan koko maailmalle elinvoimaisen ja kehittyvän Rauman tarinaa.

1. Elinvoimaohjelma antaa suunnan
Rauman kehitykselle
Ei elinkeino- vaan elinvoimaohjelma

Kehittämisterveisin
Elinvoimaohjelman laadinnasta vastanneet
Risto Peltonen ja Minna Rautalin Kaupunkikehitys-yksiköstä

Käsissäsi on tuore Rauman kaupungin elinvoimaohjelma. Kyseessä
onkin kokonaisvaltainen Rauman kaupungin elinvoimaohjelma, eikä
pelkkä elinkeino-ohjelma. Elinvoimaohjelma on yksi neljästä Rauman
kaupungin strategiaa tarkentavasta ohjelmasta henkilöstöohjelman,
maapoliittisen ohjelman ja hyvinvointiohjelman ohella. Ohjelman laadinnan tavoitteena on ollut tuottaa elinkeino-ohjelmaa huomattavasti
laajempi, konkreettisia toimenpide-ehdotuksia sisältävä kokonaisuus.
Elinvoimaohjelman toimenpiteillä kehitetään kaupungin palveluja,
parannetaan yritystoiminnan edellytyksiä ja edistetään avoimuutta ja
yhteisöllisyyttä. Vahva imago ja toimivat yhteydet houkuttelevat kaupunkiin yrityksiä, toimijoita ja matkailijoita. Elinvoimaohjelma kattaa
toimenpiteineen laajasti koko Rauman kaupungin, niin maaseudun
kuin ydinkeskustankin. Elinvoimaohjelman koordinoinnista ja
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2. Elinvoimainen Rauma
2.1 Rauman vahvuudet
Rauman elinvoimaisuuden kehittämisessä
hyödynnetään monipuolisesti oman kaupungin
vahvuuksia

Aktiivinen
yrityselämä

Vahva kulttuuriidentiteetti

Hyvä
elämä

- Monien teollisuusklustereiden
kaupunki (metsä, metalli, meri,
cleantech, elintarvike)

- Kaksi Unescon maailmanperintökohdetta:
Vanha Rauma ja Sammallahdenmäki

- Kompakti kaupunkikeskusta ja
lyhyet välimatkat

- Suomen 3. vanhin kaupunki

- Suunnitteilla olevat Karin kampus ja
kauppakeskus

- Satama ja telakka, vahva
laivanrakennusperinne
- Valtakunnallisesti tunnetut yritysbrändit ja tuotteet
- Kaupungin omat yrityspalvelut

- Rauman Giäl
- Ympärivuotinen kulttuuritarjonta, tapahtumatuotanto, ravintolapalvelut ja erityisliikkeet

- Monipuoliset liikuntamahdollisuudet
- Kestävä liikkuminen
- Vireä maaseutu ja aktiiviset kylät
- Selkämeren kansallispuisto ja
saaristo

HINKU-kaupunki
Hiilineutraali kunta vuoteen 2030 mennessä

3

2.2 Mitä elinvoimalla tarkoitetaan
Raumalla
Kehittyvä ja elinvoimainen Rauman kaupunki tarjoaa asukkailleen onnellisen elämän
kivijalan, johon omaa elämää voi turvallisesti
rakentaa.
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3. Rauman elinvoiman avaimet
Rauma on rohkea, avoin ja vetovoimainen kaupunki, jonka
elinvoiman avaimet ovat:
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1

Kehittyvä kaupunki

2

Vireä yrityselämä

3

Vahva Rauma-imago

4

Sujuvat liikenneyhteydet
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Avoimuus ja yhteisöllisyys

3.1. Kehittyvä kaupunki
Ennakoivalla kaavoituksella taataan riittävät
varaukset niin elinkeinoelämän, asumisen,
virkistyksen kuin matkailunkin tarpeisiin.
Rakenteeltaan kaupunki on houkutteleva ja
toimiva. Keskusta-alue pidetään elinvoimaisena ja sitä kehitetään kokonaisuutena. Katuverkosta, vesihuollon toimintavarmuudesta ja
talousveden riittävyydestä pidetään huolta.
Kaupunkiympäristö on viihtyisä, huoliteltu ja
siisti. Kaupunkilaisten hyvinvoinnista huolehditaan. Rauman kaupungin sähköiset asiointipalvelut saatetaan ajan tasalle ja niiden käyttöön
on tarjolla kattavasti opastusta.

Keskeiset toimenpiteet
• Kehitetään keskustaa
kokonaisuutena
• Varmistetaan riittävä tonttitarjonta
• Mahdollistetaan
tietoliikenneyhteyksien kehittyminen
(5G, valokuitu)
• Opastetaan kaupungin sähköisten
asiointipalvelujen käytössä
• Toteutetaan hyvinvointi- ja
maapoliittista ohjelmaa

”Kaupunkiympäristö on viihtyisä, huoliteltu ja siisti.
Kaupunkilaisten hyvinvoinnista huolehditaan.”
6

3.2 Vireä yrityselämä
Alueen elinvoimaisuutta edistetään varmistamalla suotuisat edellytykset yritystoiminnalle
ja tukemalla uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä.
Yrityksille tarjotaan asiantuntevaa opastusta
sekä ohjataan aktiivisesti kehittämisrahoituksen hyödyntämiseen. Yrityksiä tuetaan uuden
työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Työllisyydenhoito on vaikuttavaa.
Raumalta ja Rauman ulkopuolelta korkeakouluista valmistuvia opiskelijoita innostetaan
jäämään ja muuttamaan Raumalle.

Keskeiset toimenpiteet:
• Laaditaan Raumalle sijoittuvan yrityksen tietopaketti verkkoon
• Ylläpidetään Rauman sähköistä yritys- ja palveluhakemistoa
• Tehdään yhteismarkkinointia, toteutetaan kampanjoita ja osallistutaan
messuille osaavan työvoiman saamiseksi
• Houkutellaan alueella jo olevaa kv-työvoimaa jäämään seudulle
• Turvataan oppilaitosten toiminta Raumalla
• Ollaan aktiivisia työllisyyden hoidossa
• Järjestetään opiskelijoille tilaisuuksia ja aktiviteetteja
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3.3 Vahva Rauma-imago
Rauma on omaleimainen merenrantakaupunki, jonka ylivoimaisena vetovoimatekijänä ovat
kaksi Unescon maailmanperintökohdetta.
Rauman imagoa vahvistetaan entisestään
elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Maailmanperintökohteille tarvitaan helposti saavutettava vierailukeskus ja omat tuotteet sekä
maailmanperintölogo. Tapahtumia on tarjolla
vuoden ympäri. Tapahtumatuotantoa ohjaa
tapahtumakoordinaattori apunaan tapahtumantuottajan käsikirja.
Merellisyyttä tuodaan esille suunnitelmallisesti hyödyntäen myös kanalin ympäristö. Kiertotalous ja kestävä kaupunkikehitys nostetaan
vetovoimatekijöiksi.

Keskeiset toimenpiteet:
• Tarkennetaan Rauman imagolliset
tavoitteet
• Tehdään suunnitelma
maailmanperinnön
vierailukeskuksen toteuttamiseksi
• Tuotteistetaan maailmanperintö
ja otetaan käyttöön Rauman oma
maailmanperintötunnus
• Laaditaan verkkoon
tapahtumantuottajan käsikirja
• Laaditaan toimenpidesuunnitelma
merellisyyden esille tuomiseksi
sekä määritellään tavoitteet
merellisyyden ja saariston
kehittämiselle
• Toteutetaan Sustainable Travel
Finland –ohjelmaa
• Toteutetaan Rauman kestävän
kehityksen toimenpideohjelmaa
• Hyödynnetään HINKU-statusta
kaupungin imagon kehittämisessä
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3.4 Sujuvat liikenneyhteydet
Liikenneyhteyksien toimivuutta parannetaan
edistämällä edunvalvonnan kärkihankkeita eli
henkilöjunaliikenteen käynnistämistä ja VT8:n
kehittämistä.
Liikenteen vaihtoehtoisille käyttövoimille ja
ympärivuotiselle pyöräilylle pyritään luomaan
hyvät edellytykset. Keskustaan luodaan lisää
viihtyisyyttä, kun kevyestä liikenteestä tehdään
pääkulkumuoto.
Paikallisliikenne pyritään muuttamaan lähes
kokonaan kutsuohjatuksi. Paikallisliikenne ja
kestävä liikkuminen brändätään ilmeeltään
yhteneväiseksi.

”Liikenteen vaihtoehtoisille käyttövoimille ja pyöräilylle
pyritään luomaan hyvät edellytykset.”
Keskeiset toimenpiteet
• Brändätään joukkoliikenne ja liikkuminen houkuttelevaksi
• Kehitetään pyöräilyverkkoa ja edistetään ympärivuotista pyöräilyä.
• Muutetaan kaupunkiliikenne lähes kokonaan kutsuohjatuksi
• Toteutetaan autottoman keskustan pilotteja
• Luodaan edellytyksiä liikenteen vaihtoehtoisille käyttövoimille, mm.
kaasu ja sähköautoille.
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3.5 Avoin ja yhteisöllinen kaupunki
Rauma huokuu raumalaisille sisältäpäin
pitovoimaa, mutta loistaa ja hohkaa Rauman
rajojen ulkopuolelle elinvoimaa. Yhteisöllisellä kaupunkikulttuurilla osallistetaan kaikki
kertomaan koko maailmalle elinvoimaisen ja
kehittyvän Rauman tarinaa.

Keskeiset toimenpiteet:
• Lisätään Rauman näkyvyyttä somessa
• Toteutetaan edunvalvontaa
• Hyödynnetään kirjastoautoa palvelujen tuomisessa kyliin ja kaupunginosiin
• Tehdään näkyvämmäksi viranhaltijat ja luottamushenkilöt
• Ylläpidetään kaupungin ja 3. sektorin sekä 3. sektorin keskinäistä yhteistyötä
• Järjestetään avoimia ovia toimialojen kesken
• Valmistetaan henkilöstön käyttöön viestintämateriaalia Rauman kaupungin ja
organisaation esittelemiseksi
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