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VISIO 2020 +++
• Loimaa on sujuvan elämän
kotikaupunki ja yrityksille kasvun
paikan tarjoava asiointi- ja
palvelukeskus keskellä LounaisSuomea.
• Loimaa on jyvällä tulevaisuudesta.
– Sujuva päätöksenteko ja osaava
henkilöstö ovat perustana
palvelujemme uudistamiselle ja
vakaalle taloudelle.
– Luonto ja ympäristö ovat kestävän
kasvumme perustana.
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LOIMAAN LINJA 2013 - 2016
•

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuustokauden
ensimmäisessä kokouksessaan tammikuussa 2013
Loimaan linja -strategian.

•

Siinä päätetyt linjaukset vuosille 2012 – 2016 ovat:

•

Strategiaa lähdettiin
työstämään käytäntöön vuonna
2013 vaikeassa ja vaativassa
tilanteessa.
–

Kansainvälisen epävakauden,
julkisen talouden
kestävyysvajeen sekä väestön
ikääntymisen ja huoltosuhteen
heikkenemisen ohella

– Kasvun paikka yrityksille (elinkeinot ja
yritykset),

–

kuntauudistus sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistus
aiheuttavat epävarmuutta.

– Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea (liikenne,
alue- ja yhdyskuntarakenne,

–

Veropohja ja valtionosuudet
on kapenemassa samalla kun
mm. palvelutarpeet ja
kustannukset kasvavat.

– Ympäristö kestävän kasvun pohjana
(ympäristö- ja energia) sekä

–

Kaupungin oman talouden ja
palvelujen sopeuttamistoimet

– Sujuvan elämän kotikaupunki (asukkaat ja
asiakkaat),

– Jyvällä tulevaisuudesta (talous, organisaatio
ja henkilöstö).
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SIJAINTI JA ALUE
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YLEISTIETOA
Asukkaita
Asuntokuntien lkm
Pinta-ala

16.709 (12 / 2013)
8.224 (31.12.2011)
848 km2

Työpaikkaomavaraisuus on 99,5 %
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita 15
vuotta täyttäneistä on 21 %.

•
•
•
•

Yritystoimipaikkoja (31.12.2010) 1.787
Työpaikkoja (31.12.2010)
7.007
Työvoimaa (31.12.2012)
7.554
Toimialat
–
–
–
–
–
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Metallituotteet
Koneiden valmistus
Julkiset palvelut
Kasvinviljely
Tukku- ja vähittäiskauppa

Kärkiyrityksiä
- Pemamek Oy
- Vallox Oy
- Domus-yhtiöt
- Sallila-yhtiöt
- Vilakone Oy

YRITYSTEN NÄKYMIÄ
Lähde: Kauppalehti 7.3.2013
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Loimaa maaseutukaupunkina
Maataloudella on edelleen
vahva perinne ja asema
alueella.
Loimaa on Varsinais-Suomen
vilja-aittana maakunnan ja koko
maankin vahvinta
maatalousaluetta.
Perinteisen maatalouden
rinnalle alueelle on kehittynyt
lähiruokatuotantoon ja
maaseutumatkailuun
erikoistuneita maatiloja.
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Loimaa on maamme toiseksi (2.) suurin
maatalouspitäjä miltei 80 milj. euron
maatalouden tuloillaan.
- Samassa sarjassa ovat myös Salo ja Seinäjoki.
Vahvasta maatalousperinteestä kertoo
myös se, että valtakunnallinen
maatalouden erikoismuseo Sarka sijaitsee
9-tien varren peltomaisemassa Loimaalla.
Sarka välittää perinnettä sekä tietoa ja
antaa samalla elämyksiä ja avaa näköaloja
alan tulevaisuuteen.

Palloilumenestystä … !
• Loimaa on palloilukaupunki !
• Loimaalle saadaan nauttia todellisesta
palloiluihmeestä.
• Loimaan Bisons voitti vauhdikkailla
peleillään koripallon SM-kullan kaudella
2011 – 2012 ja kaudella 2012 – 2013.
– Pronssia kaudella 2013 - 2014

• Hurrikaani Loimaa puolestaan taisteli
värikkäiden pelien myötä lentopalloliigassa
SM-hopealla keväällä 2012 ja 2013.
• Pronssia kaudella 2013 - 2014
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Strategialinjaukset 2013 - 2016
1.’’Sujuvan elämän kotikaupunki’’

2. ’’Kasvun paikka yrityksille”

Asukas- ja asiakas

Elinkeinot ja yritykset

1.1. Sujuvat ja vaikuttavat palvelut

2.1. Elinkeino- ja yritystoiminta

1.2. Asukkaiden omatoimisuus ja yhteisöllisyys

2.2. Kaavoitus

1.3. Asukkaiden hyvinvoinnin ennakoiva edistäminen

2.3. Osaavan työvoiman tarjonta

3. ’’Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea’’
Liikenne, alue- ja yhdyskuntarakenne

3.1. Liikenneyhteydet
3.2. Kaavoitus ja vesihuolto
3.3. Seudullinen vetovoima

4. ’’Ympäristö kestävän kasvun
pohjana’’ Ympäristö- ja energia
4.1. Ympäristö-, ilmasto- ja energia-ratkaisut
kestävän kasvun vahvistajina
4.2. Ympäristö-, ilmasto- ja energiaratkaisut
yritysten kasvun ja kilpailukyvyn vahvistajina.
4.3. Liikenteen ympäristövaikutukset

5. ’’Jyvällä tulevaisuudesta’’
Talous, organisaatio ja henkilöstö

5.1. Palvelujen uudistaminen ja muutoksen hallinta osana
kuntauudistusta
5.2. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuloksellisuus
5.3. Sujuva päätöksenteko ja vireä viestintä osana kuntakonsernin
tuloksellista johtamista
5.4. Osaava, oikein mitoitettu ja motivoitunut henkilöstö
5.5. Tasapainoinen talous ja riskienhallinta
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Jätehuollon muutos jatkuu …
• Jätehuollon muutos jatkuu …
– Toimintaympäristö, ajattelutavat ja lainsäädäntö ovat
muuttuneet.
• Kuntakenttä on edelleen vahva toimija myös jätehuollossa.
• Yhteinen jätepoliittinen ohjelma valmistumassa
• Yhteistyöllä on kohta 20 vuoden aikana onnistuttu tuottamaan
toimivat jätehuollon palvelut.
– Jätteen kuljetusjärjestelmään liittyvät ongelmat
– Yhteisen uuden jätelautakunnan, omistajakuntien ja
jätehuoltoyhtiön yhteistyö vaatii hiomista
• Tärkeintä on, että asukkaille ja yrityksille tarjotaan jatkossakín
kustannustehokasta hyvää jätehuoltopalvelua.

