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Selvitykset vuosina 2001-2009
Vuosi 2001
•
•
•
•

Aluekeskusohjelmatyö
Selvitys toimenpiteistä kalkin poistamiseksi alueen käyttövedestä
Selvitys teknisten sopimusten käyttöönotto- ja soveltamistilanteesta
Selvitys loppukäyttäjien tarpeista ja vaatimuksista paikallisten ruoka-aineiden kysynnän
lisäämiseksi, Meri-Lapin Herkut

Vuosi 2002
•
•
•
•
•

Kemi-Tornio alueen kuntalogistiikan kehittäminen
Kemi-Tornio alueen liikenne 2020
Osallistuminen Salla-Kantalahti – ratahankkeen kannattavuutta selvittävän työryhmän
työhön
Kysely valtuutettujen mielipiteistä ja ehdotuksista koskien kuntien välistä yhteistyötä
Seutukunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Vuosi 2003
•
•
•
•
•
•

Selvitys ammatti- ja korkeakoulutuksen järjestämisestä Kemi-Tornion ja Länsi-Lapin
alueella
Kemi-Tornio alueen korkeakoulustrategia
Osallistuminen Salla-Kantalahti – ratahankkeen kannattavuutta selvittävän työryhmän
työhön
Ammattikorkeakoulun ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöselvitys
Kemi-Tornio alueen seutusuunnitelma
Kemi-Tornion kulttuuriohjelma 2011

Vuosi 2004
•
•
•
•
•
•

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely
Selvitys liikennöitsijöiden näkemyksistä joukkoliikenteestä ja sen kehittämistarpeista
Selvitys alueen ympäristöterveydenhuollon nykytilasta
Kemi-Tornio-Haaparanta alueen korkeakoulustrategia 2010
Lapin maakuntakorkeakoulun osaamisstrategian Kemi-Tornio aluetta koskeva osio
Selvitys seudullisen elinkeino- ja matkailuorganisaation perustamiseksi
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Vuosi 2005
•
•
•
•
•

Ympäristöterveydenhuollon seudullinen yhteistyömalli
Seudullinen taloushallintoselvitys
Kemi-Tornio alueen kansainvälisen toiminnan strategia
Selvitys kuntakohtaisella kartoituksella seutukunnallisesta toimintamallista sekä tilaajatuottaja-mallista ja yhteisömallista
Digitaalinen kauppakeskus rajalle- hankkeen mahdollisuuksien selvittäminen, Yritykset
rajalla 2010

Vuosi 2006
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tietoliikenteen kehittäminen, ICT- yhtiö
ICT- selvitys
Seudullinen elinkeinotoimen selvitys, Seutuhanke
Seudullisen maankäytön analyysi, Seutuhanke
Teknisen toimialan hankintayhteistyön kartoitus
Kysely erityisvarhaiskasvatuksen resursseista ja tarpeista
Seudullinen erityisvarhaiskasvatuksen strategia
Seutuviestintäkysely
Vt4 Kemin kohta ja sillat- hankkeen vaikutusten arviointiselvitys
Kemi-Tornio alueen kuntien matkapalvelukeskusselvitys
Bussi-informaation kehittäminen, opinnäytetyö, Kemi-Tornion amk

Vuosi 2007
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ICT – yhtiöselvitys, jatkoselvitys, Seutuhanke
Kemi-Tornio alueen kansainvälistymisstrategia, Kemi-Tornion amk:n kanssa
Kemi-Tornio alueen seudullisen maankäytön analyysi
Kemi-Tornio alueen seudullisen maankäytön kehityskuva
Kemi-Tornio alueen seudullisen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys
Seudullinen teknisten palvelujen selvitys
Seudullinen puhelinselvitys
Kartoitukset palvelutarpeista ja -tarjonnasta, jäsennykset lähi- ja seutupalveluista,
seutukunnalliset mallit päihde- ja vammaisten palveluista sekä sairaanhoitopiirissä
toteutettavista vammaisten palveluista, Sateenkaari- hanke
Seudullinen strateginen yleiskaava, Seutuhanke
Aluekehitystyön uudistamisen tarpeiden ja mahdollisuuksien selvitys
Keskeisten toimijoiden aluekehitystyön tiivistämisen edellytysten selvitys
Tarvekartoitus uuden monialaisen hyvinvointi-, teknologia- ja liiketoimintaosaamista
kehittävän innovaatio- ja oppimisympäristön toiminnalle
Vertailu suomalaisten toimijoiden parhaista käytännöistä alueen väestön ja matkailijoiden
tarpeisiin vastaavien hyvinvointipalveluiden kehittämiseksi
”Elävän meren keidas”- palvelukonsepti
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•
•
•
•
•

Kartoitus 40 suomalaisen kylpylän palvelutarjonnasta sekä tulosten tarkastelu Kemi-Tornion
elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvän hyvinvointimatkailun näkökulmasta
Kartoitus ikääntyvien palveluprojektien kokemuksista ja niiden antamasta suunnasta
kehitystyölle
Kalastuspaikkojen kartoitus ja hoitosuunnitelmien teko
Selvitys rahtiliikenteen tarpeista, Kemi-Tornion lentoyhteyksien kehittäminen
Seudullinen viestintäsuunnitelma

Vuosi 2008
•
•
•
•
•
•
•
•

Kemi-Tornio-Haaparanta alueen seudullinen maankäytön kehityskuva
Esiselvitys ympäristötoimialan yritysten kiinnostuksesta yhteistyöhön ja yhteisiin
hankkeisiin Perämerenkaaren alueella, Ympäristökaari
Bothnian Arc Steel esitutkimus, Teräskaari
Tapaustutkimus ”Tuote-, tutkimus- ja kehittämisprosessien käynnistäminen ja tukeminen
yrityksissä osana alueellisen innovaatioympäristön toimintoja Kemi-Tornio alueella”,
opinnäytetyö, Innoventurer- koulutusohjelma
Alueen seudullisen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys
Selvitys
toimenpiteistä
maankäytön,
asumisen
ja
liikenteen
seudullisesta
yhteensovittamisesta erityisesti asumisalueiden ja vapaana olevien rakentamisalueiden
osalta, Maankäytön seudullisen kehityskuvan jatkohanke
Selvitys alueen eri toimijoiden työvoimaan, sen saatavuuteen ja yrittäjyyteen liittyvistä
suunnitelmista sekä yhteisten toimien mahdollisuuksista ja niiden kokoamisesta
kokonaisuuksiksi
Matkailualan palvelu- ja tuotetarjontakartoitus sekä listaus matkailun messu- ja
myyntitapahtumista, Meri-Lapin Matkailu

Vuosi 2009
•
•
•

Kemi-Tornio seutukunnan kirjastoselvitys
Kemi-Tornion logistiikkastrategia
Luovien toimialojen strategia
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