
Teknologia & teollisuus (7 yritystä) Lemmikkieläinruokavalmistaja (3 yritystä) Virttaa (12 yritystä). Vastaukset koskevat Virttaata.

Nykyinen Loimaa (profiili) Teollisuus ja teknologia Automaatio, teknologia ja tekninen osaaminen Monimuotoinen 

Tulevaisuuden Loimaa (profiili) Teollisuus ja teknologia Automaatio, isot yritykset, lemmikkieläinruoka-
valmistajat kehittyvät

Monimuotoinen 

Loimaan vahvuudet (yleisesti) Harrastusmahdollisuudet ja sijainti Harrastusmahdollisuudet, logistinen asioiden- 
hoitamisen helppous, kaupungin osallistuminen 
sekä hyvät palvelut ja hyvä palvelu

Ylpeys kotiseutua ja yhteisöä kohtaan

Loimaan vahvuudet (yritystoiminta) Yrityselämän palvelut ja sijainti Logistisesti hyvä sijainti, kaupungin osallistuminen, 
osaajien saatavuus sekä edullinen kustannustaso

Palvelut ja palveluasenne, jota virttaalaiset tarjoavat 
toinen toisilleen

Loimaan heikkoudet (yleisesti) Väestömäärä, palvelut, koulut ja päivähoito, asumin-
en ja hallinto 

Kaupungin viihtyvyys (erityisesti jokirannan hyö-
dyntämättömyys), valmiiden (kohderyhmä varak-
kaat) asuntojen sekä hyvien tonttien puute sekä 
torin ympäristön autioituminen

Kaupungin toimet ja niiden vaikutukset Virttaalle

Loimaan heikkoudet (yritystoiminta) Työvoiman ja osaamisen puute Osaajien, työntekijöiden, asiantuntijoiden sekä 
oppilaitosten vähyys

Kaupungin toimet ja niiden vaikutukset Virttaan 
yritystoiminnalle

Miksi yrityksenne menestyy Loimaalla? Henkilöstö Keskeinen sijainti ja toimiva logistiikka sekä helppo 
virkamiesten lähestyttävyys ja nopeat lupaprosessit 

Hyvä sijainti sekä asiakaskunta

Mitä pitäisi kehittää, että yritysenne 
menestyisi paremmin Loimaalla?

Koulutusta, viestintää sekä kaupungin hallintoa ja 
yrityselämän palvelua

Kaupungin hallintoa, yrityselämän palveluja sekä 
kehittämistyötä 

Virttaan viestintä Loimaan kaupungin toimesta

Uusien Loimaalle sijoittuvien 
kumppanuuksien arvo (€)

6-11,3 mil. €
(tarvittavat kumppanit koontidokumentissa)

0,6 milj. €  
(tarvittavat kumppanit koontidokumentissa)

0,09-0,15 mil. € (tarvittavat kumppanit koonti- 
dokumentissa)

Yritysten tietopankki Yritysten tarvitsemat asiantuntijat- ja palvelutiedot 
eivät ole keskitetysti

Tiedot saa kaupungin yritys- ja kehityspalvelusta 
(yhteyshenkilö tärkeä)

Yritysten tarvitsemat asiantuntijat- ja palvelutiedot 
eivät ole helposti ja selkeästi saatavilla

Miksi Loimaa on hyvä sijoittumiskohde 
yritykselle?

Kumppanuudet, harrastukset, viihtyvyys ja sijainti Sijainti Rakentamisen helppous ja edulliset kustannukset

Mitä pitäisi kehittää, että Loimaa olisi parempi 
sijoittumiskohde yritykselle?

Kaupungin osallistuminen ja kehittäminen, työ- 
voiman saatavuus sekä viestintä 

Kaupungin osallistuminen ja kehittäminen Kyläkoulu takaisin ja Virttaan markkinointi

Mitkä seikat vaikuttavat siihen, että työntekijä 
pysyy Loimaalla?

Työ, harrastukset ja asuinympäristö Asumisen ja harrastukset Ihmiset ja ilmapiiri sekä harrastukset 

Millaisia asioita nostaisitte yrityskiinteistöjen 
markkinoinnissa?

Toimintaympäristö sekä kaupungin tuki ja apu Kaupungin tuki ja apu Hyvä rakennusmaa sekä edulliset rakennuskustan-
nukset

Millaista osaamista/työvoimaa tarvitsette nyt/
tulevaisuudessa?

Akuutti ja laaja tarve uusille työntekijöille (laaja 
listaus eri työtehtävistä)

Useampia työntekijöitä ja osaajia tarvitaan  
(laaja listaus eri työtehtävistä)

Useita ja monipuolisia työtehtäviä tarjolla  
välittömästi (laaja listaus eri työtehtävistä)

Miten osaamisen/työvoiman saatavuus 
varmistetaan tulevaisuudessa?

Oppilaitosyhteistyö Työnantajamielikuva sekä yritysten sisäinen  
koulutus

Aktiivinen keskustelu ja yhteys Novidan kanssa

Millaiset tekijät houkuttelevat työntekijöitä 
Loimaalle?

Työpaikat sekä Loimaalta muualle opiskelemaan 
lähteiden huomioiminen 

Asuinympäristö, harrastukset, työnantajat ja  
koulutus

Hyvät työnantajat ja luonto

Millaiset tekijät houkuttelevat opiskelijoita 
Loimaalle?

Kokonaisuus ja kokonaiskuvan luominen  
opiskelijalle.

Ei vastauksia Koulutussopimukset

Teknologiaklusteri (haastateltujen mielipide 
klusterin kokoonpanosta)

11 yritystä (listaus koontidokumentissa) 8 yritystä (listaus koontidokumentissa) 
Lisäksi mahdollinen lemmikkieläinruokaklusteri 
kehittyy olemassa olevien yritysten myötä.

12 yritystä (listaus koontidokumentissa) 
Lisäksi mahdollinen Virttaa yritysklusteri muodostuu 
matkailu ja hyvinvointi, etäyritysten/pienyritysten 
ympärille tai ollaan osa Loimaan teknologiaklusteria

Odotuksia kaupungin ja yritysten välisestä 
yhteistyöstä

Kaupungilla oltava selkeä näkemys kaupungin tule-
vaisuudesta yritysten näkökulmasta. Näkemyksen 
mahdollistava kumppanuus ja yhteinen tekeminen 
kaupungin ja yritysten välillä

Yritysten kuuleminen, kommunikointi ja arvostuk-
sen osoitus

Yhteydenpito ja aktiivinen viestintä

Tiiviistelmä Win Win -hankkeen yrityshaastattelujen koonneista

LOIMAAN KAUPUNKI WIN WIN -HANKE


