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Toimiala (miniklusteri) — Metsäteollisuus 
 
Toimialan kuvaus – Kemiallinen metsäteollisuus  
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan. 
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Toimialan kuvaus – Mekaaninen metsäteollisuus  
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan. 
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Kaluste- 
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Energiapuu 
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Toimialan kehitys  
 
Toimiala on kehittynyt Satakunnassa vuosina 2002–2006  seuraavan taulukon mukai-
sesti. Luvut sisältävät alla olevat Tilastokeskuksen toimialaluokituksen TOL 2002 mu-
kaiset toimialaluokat alaluokkineen.     
 
201 Puun sahaus, höyläys ja kunnostus 
203 Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus 
204 Puupakkausten valmistus 
205 Muiden puutuotteiden sekä korkki- ja punontatuotteiden valmistus 
21 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus  
361Huonekalujen valmistus 
 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 arvio

Toimipaikkojen lkm 234 229 231 232 231 

Työllisten lkm 3256 3243 3255 3239 2993 

Liikevaihto M€ 1496,5 1484 1479,2 1386,1 1578 1768

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimialan toimipaikkojen lukumäärä Satakunnassa 6/2008 on esitetty seuraavassa 
taulukossa henkilömäärän mukaan kokoluokittain. Toimialan aineiston lopussa on tau-
lukko, jossa on listattuna toimialan keskeisimmät yritykset Satakunnassa. 

 

 

alle 10 
henkeä

10–49
henkeä 

50–99
henkeä

100–249 
henkeä 

väh. 250 
henkeä 

Henkilö-
määrä

ei tiedossa
Toimipaikkojen lkm 228 23 4 5 2 4

Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot 

Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 17.6.2008 tilanne 
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Satakunnan visio 2010 – projektissa (3.3.2003) ehdotettujen toi-
menpide-ehdotusten ja suositusten toteutuminen  
 
Seuraavassa on esitetty maaliskuussa 2003 tehty Satakunnan visio 2010 – projektin 
yhteydessä toimialoille määritellyt toimenpide-ehdotukset sekä toteutuneet toimenpi-
teet ja tilanne 2008. 
 

Keskeiset toimenpide-ehdotukset ja suosi-
tukset vuonna 2003 Tilanne vuonna 2008 

 
Kemiallinen metsäteollisuus: 
• Keskeistä on nykyisen osaamistason säi-

lyttäminen korkealla tasolla pitämällä Sa-
takunta ja satakuntalainen metsäteollisuus 
kilpailukykyisenä työpaikkana.  

• Metsäkemian tuotteiden jalostuspotenti-
aalia ja uusien tuotteiden kehittämistä voi-
daan aktivoida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mekaaninen metsäteollisuus:  
• Tehostetaan sahateollisuudessa uusien 

teknologioiden jatkuvaa hyödyntämistä ja 
samalla toiminnan kansainvälistämistä edis-
tetään edelleen.  

• Jatkojalostuksessa verkostoa ja pienyrittä-
jyyttä vahvistetaan veturiyritysten ympärille 
erityisesti koulutuksen ja uusyritystoimintatu-
en avulla. 

 
• Kemiallisessa metsäteollisuudessa oppiso-

pimuskoulutuksen määrä lisääntyy koko ajan 
ja konsernien omat ammattioppilaitokset ovat 
myös siirtyneet oppisopimuskoulutuksen to-
teuttajiksi. Tarvittava yliopistotasoisen koulu-
tuksen saanut henkilökunta tulee muualta. 
Ammattikorkeakoulusta saadaan alalle au-
tomaatio-, logistiikka- ja markkinointiosaajia.  

• Lentoyhteydet Pori-Helsinki välillä toimivat. 
• Keskeistä toimialalle on toimivat liikenneyh-

teydet. Vt 8:lle on tulossa ohituskaistoja 
Rauman ja Laitilan välille. Lisäksi puunhan-
kinnan tukemiseksi parannetaan alemman 
asteen tiestöä (esim. välillä Lappi-Hinnerjoki) 

• Suunnitteilla on Raumalle tulevalla rautatiellä 
akselipainon nosto ja Rauman sataman laa-
jennus ja väylän syvennys. 

• Tampereen teknisen yliopiston hydrauliikan 
yksikkö on tullut alueelle ja palvellut hyvin yri-
tyksiä. 

• Metsäkemian tuotteiden volyymit alueella 
ovat kasvaneet ja uusia tuoteajatuksia on 
olemassa.  

 
• Mekaanisessa metsäteollisuudessa on uusia 

koulutussuunnitelmia olemassa mm. CNC-
koneiden käyttäjien aikuiskoulutusta.   

• Satakuntaan on saatu uutta yritystoimintaa 
alalle erityisesti palvelurakentamisen alalle.  

• Yritysten verkostoituminen on vilkastunut ja 
tärkeät mekaanisen metsäteollisuuden vetu-
riyritykset alueella ovat vahvistaneet asemi-
aan.  

• Yhteisen markkinoinnin osalta ei ole tehty 
merkittäviä toimenpiteitä.  
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Toimialan kehitystrendit ja -suuntaukset  
Metsäteollisuus  
 
Kemiallisen metsäteollisuuden yleiset trendit 
 
1. Paperin jalostus kasvaa erityisesti Aasiassa. Myös Venäjällä paperin kulutus on 

kasvussa.  
2. Sellun valmistus keskittyy lähelle hyviä raaka-ainelähteitä, joita on esimerkiksi Ete-

lä-Amerikassa.  
3. Liiketoimintaympäristön muutokset pakottavat metsäteollisuuskonsernit konsolidoi-

tumaan. Paperiteollisuus on alueellista (Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Kaukoitä) ja 
selluteollisuus globalisoituu voimakkaasti. 

4. Venäjän valtio on ottamassa strategiset luonnonvarat takaisin omaan haltuunsa. 
Venäjän alueelle on suunnitteilla useita kemiallisen metsäteollisuuden teh-
dashankkeita, mutta näiden hankkeiden toteutumiseen liittyy merkittäviä riskejä.  

 
5. Pakkausmateriaalien ja pehmopaperien kulutus kasvavat.  
6. Asiakkaat ostavat paperin halvalla sieltä mistä saavat ja siksi kustannustehokkuus 

paperin valmistuksessa on tärkeää.  
7. Kemiallisessa metsäteollisuudessa selvitetään uusia tuotteita ja liiketoimintamah-

dollisuuksia. 
8. Sellutehtaat ovat olleet ja tulevat olemaan myös tulevaisuudessa merkittäviä bio-

energialaitoksia. 
9. Teollisuusmaihin ei enää tulevaisuudessa rakenneta uusia paperikoneita, mutta 

olemassa olevien koneiden uudistamien lisääntyy  
10. Metsäteollisuuden integraatit, joissa useita metsäteollisuuden tehtaita (esim. sellu-

tehdas, saha, jatkojalostuslaitos) sijaitsee lähellä toisiaan, ovat tulevaisuudessa 
menestyvä toimintamalli. Tehtaiden sijoittuminen lähelle meren rantaa on logisti-
nen etu. 

 
11. Yritykset keskittyvät edelleen omaan ydinosaamiseen ja partnerien käyttö lisään-

tyy. 
12. Ulkoistaminen tulee lisääntymään myös yrityksissä, jotka eivät aikaisemmin ole 

ulkoistaneet toimintojaan. Tyypillisiä ulkoistuskohteita ovat esimerkiksi siivous, 
kunnossapito ja laboratoriopalvelut. Tulevaisuudessa etsitään uusia ja rohkeitakin 
ulkoistuskohteita, mutta kehitys on riippuvainen palveluntuottajien määrästä ja ky-
vystä vastata ulkoistushaasteisiin. 

 
13. Puun tuonti Venäjältä vähenee merkittävästi. Samaan aikaan kotimaan puunhan-

kinta pyritään maksimoimaan ja puun tuonti siirtyy uusille alueille.  
14. Korkea puun hinta heikentää tehtaiden kilpailukykyä merkittävästi.  
15. Entistä tärkeämmäksi tulee tuotantoprosessien energiatehokkuuden parantaminen  
16. Päästökaupan ensimmäinen jakso on jo toteutunut ja toinen jakso on käynnissä. 

Siirryttäessä kolmanteen jaksoon sallitut päästömäärät vähenevät edelleen ja 
päästökauppa alkaa todella vaikuttaa mm. energian hintaan.  

17. EU:n vuodelle 2020 asettamat tavoitteet uusiutuvalle energialle vaikuttavat puun 
saatavuuteen ja hintaan lisäämällä energiakäytön houkuttelevuutta. 
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18. Ympäristönormit (direktiivit) ja vastaava teknologian kehittyminen luovat mahdolli-
suuksia uusille tuotesovelluksille (esim. petrokemian tuotteiden korvaaminen uusil-
la tuoteratkaisuilla).  

19. Sähkökaupan vapautuminen vuonna 2012 Pohjoismaiden ja Euroopan alueella voi 
nostaa sähkön hintaa Suomessa.  

20. Ympäristölupien käsittely on Suomessa keskittymässä Helsinkiin, mikä oletettavas-
ti yhdenmukaistaa käsittelyä. 

 
Mekaanisen metsäteollisuuden yleiset trendit 
 
1. Mekaanisen metsäteollisuuden rakenne muuttuu edelleen niin, että isot yritykset 

kasvavat isommiksi, pienet erikoistuvat ja keskisuurten yritysten määrä vähenee.  
2. Tuottavuuden kasvattaminen nykytasosta on vaikeaa mekaanisessa puunjalostuk-

sessa. 
3. Sahat alkavat pienentyä yksikkökooltaan, kun raaka-aineen kuljetus kallistuu  
4. Sahaamisessa työpaikkojen määrä laskee, kun samalla muussa mekaanisen met-

säteollisuuden toiminnassa (esim. jatkojalostuksessa) työntekijämäärä kasvaa.  
5. Yritysten koon kasvaessa syntyy potentiaalia siirtää tuotantoa pois Suomesta lä-

helle raaka-aineita ja lähelle asiakkaita, esimerkiksi Venäjälle. Yksityisomituksessa 
olevalle sahateollisuus Venäjän riskit ovat kuitenkin liian suuret.   

6. Sahauksen sivutuotteet ovat Satakunnassa helposti hyödynnettävissä. 
 
7. Puuraaka-aineen saatavuutta heikentävät korkea hinta, puun korjuuvaikeudet läm-

piminä talvina, Venäjän tuonnin vaikeutuminen, metsänomistuksen pirstaloitumi-
nen sekä puun energiakäytön lisääminen. 

 
8. Puun ja puutuotteiden ekologisuus on jo brändi. Puun terveellisyys, allergiavapaus, 

ekologisuus ja uusiutuvuus voivat luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia alalle.  
9. Rakennusten energiatehokkuuden kasvattaminen luo mekaaniselle metsäteolli-

suudelle sekä mahdollisuuksia että uhkia.  
 
10. Veturiyritykset vahvistavat asemaansa edelleen. 
11. Verkostoituminen on toimialalla polarisoitunut. Osa yrityksistä lisää verkostoitumis-

ta osana omaa strategiaansa. Osa yrityksistä taas panostaa voimakkaasti toimin-
nan itsenäisyyden lisäämiseen.  

12. Kansainvälisten asiakkaiden partneroitumis- ja sitoutumisaste kasvaa, kun puuta-
varan välivarastoja vähennetään.  

13. Sahojen teknistyminen vaatii uudenlaista teknistä osaamista työntekijöiltä. 
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Kemialliselle metsäteollisuuden teknologiset trendit 
 
1. Pyritään yhä enemmän suljettuihin järjestelmiin ja saamaan yhä vähemmästä yhä 

enemmän irti.  
2. Sellunsäästö on paperinvalmistuksen pysyvä tavoite. 
3. Tuoteturvallisuus korostuu ja vaikuttaa myös logistiikkaan. 
4. Nanoteknologian hyödyntämistä paperinvalmistuksessa kehitetään voimakkaasti.  
5. Energiatehokkuuteen panostetaan ja viimeisistäkin fossiilisista polttoaineista pyri-

tään pääsemään eroon. 
 
Mekaanisen metsäteollisuuden teknologiset trendit 
 
1. Konenäön teknologinen kehitys luo mahdollisuuksia mekaanisessa metsäteolli-

suudessa automaation lisäämiseen ja laadun parantamiseen  
2. Röntgennäön käyttö pyöreän puun käsittelyssä lisääntyy. 
3. Uusia puunkuivausmenetelmiä (mm. ääniaallot) kehitellään ja puunkuivatuksen 

energiatehokkuuteen panostetaan.  
4. Jalostavassa teollisuudessa tuotantoautomaation käyttö ja logistiikan tehokas hoi-

taminen korostuvat.  
5. Erilaiset yhdistemateriaalit (puukuitu yhdistettynä toiseen materiaaliin) ja nanopin-

noitteet lisääntyvät kalusteteollisuudessa.  
6. Erilaiset älytuotteet saatavat yleistyä.
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 Roadmap – Kemiallinen metsäteollisuus 
 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

Tuottajat 
Tuotanto  
Lopputuotteet 
Raaka-aineet  

• Erikoistuminen 
• Kuusen osuus kuitupohjasta kasvoi 
• Suurempia yksiköitä 
• Energian kulutus kasvoi/tuotettu paperi-

tonni  
 

• Paperikoneen nopeus n. 2000 m/min 
• Prosessien koko kasvaa 
• Kolme isoa suomalaista toimijaa  
• Partneroituminen tärkeää 
• Jalostusarvoa nostetaan  
• Valkaistut tuotteet  
• Sellun osuus pienenee 
• Lehtipuumassan käytön kasvu hienopape-

reissa  
• Erikoislehdet lisääntyvät  
• Pigmenttien käyttö 25-35%:iin 

• Paperikoneen nopeus nousee n. 2500 m/min  
• Paperikoneen tuotanto nousee yli 500 000 tn/v 
• Globaalit fuusiot ja kansainvälistyminen lisääntyvät  
• Toimintoja ulkoistetaan hallitusti   
• Tuotantoyksiköt kasvavat edelleen 
• Kevyet ja vaaleat paperit, joissa pintakäsittelyn merkitys 

korostuu 
• Pakkauksissa yleistyvät yhdistelmämateriaalit 
• Selluttomat painopaperit tulevat käyttöön 
• Paperi toimitetaan rulla- ja bulkkitoimituksina lähelle asia-

kasta, jossa tehdään jatkojalostusvaiheet 
• Pigmenttien käyttö lisääntyy 35–37%:iin, nanomateriaalit 

voivat nostaa prosentin vielä korkeammaksi  
• EU:n vaatimukset uusiutuvan energia osuus lisäämiseksi 

vaikuttavat teollisuuteen ja tarvitaan uusia teknologisia 
ratkaisuja.  

Asiakkaat ja markkinat 

• Paperin kulutus kasvoi, mutta sanoma-
lehtipaperin käyttö pysyi samalla tasolla 

• Paperituotteiden hinta putoaa jatkuvasti  
• Venäjän markkinat romahtivat  

• Paperin kulutuksen kasvu nopeinta Asia-
Pacific-alueella   

• Asiakkaiden yhdistyminen  
• Paikallisuus merkittävä tekijä, Global-Local 

läsnäolo  
• Sähköiset asiakashallinta- ja ostojärjestelmät 

kehittyvät  

• Painettu ja sähköinen media tukevat toisiaan  
• Venäjän markkinat kasvavat, mutta riskit ovat suuret  
• Isoja globaaleja asiakkaita on vähemmän 
• Paikalliset jalostusyksiköt kehittyvät 
• Pienet ja keskisuuret asiakkuudet hoidetaan paikallisesti 
• Toimitusajat lyhenevät 
• Asiakaskunta paperipuolella sirpaloituu  
• Ympäristöarvot suuntaavat asiakkaiden käyttäytymistä 
• Langattomat seuranta- ja paikannusjärjestelmät tulevat 

käyttöön logistiikassa  

Teknologia ja ympäristöky-
symykset  

• Ympäristökysymysten huomiointi tärke-
äksi  

• Happivalkaisu  
• TCF 
• Kenkäpuristimet 
• Lämmön talteenotto 
• Energian käytön tehostuminen  

• Happikemikaalien käytön lisääntyminen  

• Paperien laadulliset ominaisuudet (esim. lujuus) korostu-
vat   

• Yhä huonommista raaka-aineista pyrittää tekemään laa-
dullisesti hyvää paperia 

• Pinnoittaminen ja erilaiset käsittelyt lisääntyvät  
• Uudet tuotteet lisääntyvät 
• Kulutuspapereiden vaaleus laskee, mutta samaan aikaan 

painopaperit kehittyvät vaaleammiksi ja kiiltävämmiksi  
• Vallalla on yleinen käsitys, että tumma paperi on ympäris-

töystävällisempää. 
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 Roadmap – Mekaaninen metsäteollisuus 
 

 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

Raaka-aine 
• 1. Verouudistus voimaan  
• Kuusen tarjonta liian vähäistä ja mäntyä liikaa 
• Metsänomistuksen rakenne muuttuu  
• Metsälät pirstoutuvat  

• Verouudistuksen vaikutukset jatkuivat 
• Sahatukit ohjautuvat sahateollisuuteen  
• Taimikoiden määrä kasvussa 
• Sahatavaran tuonti lähialueilta lisääntyy. Tuontia 

vaikeuttavat Venäjän tullimääräykset 
• Sahatavaran järeys ja laatu huonontuvat 
• Natura aiheutti lisähakkuita  

• Metsäomistuksen taloudellinen merkitys vähenee 
ja metsänomistajat urbanisoituvat 

• Puuraaka-aineen saatavuus vaikeutuu  
• Venäjällä käyttöön puutullit 
• Syöttötariffit voivat lisätä sahojen tuottaman 

hakkeen käyttöä energialähteenä.  
• Raaka-aineen hinnan joustaminen heikkoa 

Sahaus 

• Sahausyksiköiden koon kasvu 
• Toimihenkilöiden määrän lisääntyminen  
• Investointiaktiivisuus ja pääomasidonnaisuus 

lisääntyivät  
• Kotimainen agenttitoiminta loppui  

• Sahausteknologia kehittyy (konenäkö, röntgen-
näkö)  

• Sahojen omat markkinointi- ja jakelukanavat 
lyhentävät jakeluketjua 

• Tietotekniikka sahoilla lisääntyy 
• Sahaus tehdään asiakastarpeiden mukaisesti ja 

varastoja pienennetään 
• Rekkatoimitukset lisääntyvät  
• Kauppojen koko ja toimituserät pienenevät  

• Euroopassa vain noin 50 sahayhtiötä  
• Itsesäätyvät toimilaitteet sahaukseen  
• Ei suuria muutoksia sahauksen tekniseen kehi-

tykseen, koska tuotekehitys vaatimatonta alhai-
sen investointitason vuoksi. 

• Jatkojalostus lisääntyy 

Kalusteteollisuus ja jat-
kojalostus  

• Erikoistuminen  
• Lyhyet asetusajat 
• Teknologia hyödyntäminen ja joustavuus tärkeitä, 

sarjakoon merkitys laski 
• Varastot minimoitiin  
• Kalusteteollisuuden vienti kasvoi  

• Asiakasohjautuva tuotanto yleistyi 
• Varastot pyritään poistamaan  
• Henkilökunnan moniosaaminen lisääntyy 
• Tuotekehityksen, laadun ja ekologisten kysymys-

ten merkitys kasvaa  
• Tietotekniikan hyödyntäminen lisääntyy 

• Puulla uudenlaista imagoarvoa, jota hyödynne-
tään  

• Tuottavuus kehittyy 
• Toimijat profiloituvat ja erikoistuvat edelleen  
• Teknologian merkitys kasvaa (konenäkösovellu-

tukset, laserleikkaus yms.), samalla investoinnit 
kasvavat.  

• Puun pitää olla aitoa, mutta näyttävää, mikä lisää 
pinnoitusten käyttöä  

• Laminaateissa painaminen suoraan puulle li-
sääntyy ja tuotteen ympäristöystävällisyys lisään-
tyy.  

• Puuta viimeistellään aikaisempaa enemmän 
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Satakunnan visio 2015 
Metsäteollisuus 
 
Toimialan kehittyminen Satakunnassa   
 
Toimialaryhmän käsityksen mukaan metsäteollisuudessa tapahtuu Satakunnassa vuo-
teen 2015 mennessä seuraavassa esitettyä kehitystä. 
 
Rakennemuutos  
 
Toimialaryhmä näkee, että tulevaisuudessa Satakunta on edelleen kilpailukykyinen 
metsäteollisuusmaakunta. Maakunnan alueella on edelleen vahvistuva iso metsäteolli-
suuden integroitunut kokonaisuus (sellu- ja paperitehtaat yhdistyvät samalla alueella 
metsäkemiaan), joka antaa tulevaisuudessa eri osilleen lisää kilpailukykyä. Lisäksi 
alueen kemiallinen metsäteollisuus on aktiivisesti panostanut bioenergian käyttöön ja 
energiatehokkuuteen, mikä lisää edelleen yksiköiden kilpailukykyä.  
 
Toimialaryhmä näkee metsäteollisuuden uhkana puuraaka-aineen mahdolliset saanti-
vaikeudet. Alueen metsäteollisuutta helpottaa raaka-aineen saannissa Satakunnan 
suhteellisen hyvä oma puuvaranto, joka pitää ottaa tehokkaaseen käyttöön. Tilannetta 
helpottaa osaltaan myös tehtaiden sijainti meren äärellä, joka mahdollistaa helpommin 
tuontipuun käytön tehtaissa.  
 
Henkilöstö   
 
Yritysten henkilöstön osaaminen on tulevaisuudessa merkittävä kilpailuetu. Metsäteol-
lisuusyrityksissä siirrytään uusien henkilöiden rekrytoinnin sijasta enemmän nykyisen 
henkilöstön lisäkoulutukseen. Alueen yritykset eivät tarvitse tulevaisuudessa paperi-
työntekijöitä ja puuseppiä vaan moniosaajia, jotka kykenevät käyttämään ja kunnossa-
pitämään automaattisia koneita ja prosessilaitteita. Alan koulutusta onkin suunnattava 
vastaamaan monitaitoisuuden ja turvallisuuden asettamiin haasteisiin.   
 
Teknologia  
 
Metsäteollisuudessa tutkitaan uusia tuotteita ja liiketoimintakonsepteja. Näiden kaupal-
listaminen vie kuitenkin aikansa. Edelleen jatketaan nykyisten tuotantoprosessien 
trimmaamista ja nykyisten koneiden ja laitteiden uudistamista. 
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Toimialan mahdolliset kehitysskenaariot  
 
Toimialaryhmä määritteli toimialalle seuraavat mahdolliset kehitysskenaariot 
 

 
 
Säilyttävä skenaario 
 
Säilyttävä skenaario perustuu nykyisten tuotteiden valmistukseen ja toiminnan tehos-
tamiseen olettaen samalla, että puuraaka-ainetta on riittävästi saatavilla. Toiminnan 
tehostaminen tarkoittaa yksiköiden fokusoitumisen ja partneroitumisen lisääntymistä 
sekä alan henkilöstömäärän lievää vähenemistä.  
 
Taantuva skenaario 
 
Taantuvaan skenaarioon metsäteollisuus Satakunnassa joutuu, jos puuraaka-aineen 
saatavuus heikkenee ja hinta kohoaa merkittävästi. Tämä on mahdollista, jos kotimai-
sen puun saatavuus ei parane, raakapuun hinta muodostuu liian kalliiksi, puuta käyte-
tään nykyistä enemmän energian tuotantoon ja metsät varataan Suomessa kasvavas-
sa määrin virkistyskäyttöön.  
 
Muita taantuvaan skenaarioon ohjaavia tekijöitä voisivat olla paperinkulutuksen voima-
kas väheneminen Euroopassa (esim. nuoriso ”unohtaa” paperiset kirjat ja lehdet ja 
käyttävät pelkästään sähköistä mediaa). Taantuvaan kehitykseen vie myös energian 
hinnan voimakas nousu tai uudet EU-määräykset ja lait. Taantumaan vaikuttavien teki-
jöiden vaikutuksesta Satakunnassa kemiallisen metsäteollisuuden käyttöasteet laskisi-
vat, mikä vähentäisi suorana seurausvaikutuksena myös alueen metsäkemian teolli-
suuden tuotantoa.  
 
Mekaanisen metsäteollisuuden osalta raaka-aineen saatavuuden ja hinnan ohella 
taantuvaan skenaarioon ajavia tekijöitä olisivat yleinen taantuma ja erikoisesti raken-
tamisen volyymin lasku.  
 

  2006*
uusi visio 

2010
Säilyttävä

2015
Taantuva 

2015 
Rohkea 

2015 

Visio 2015
(ryhmän 
yhteinen 

näkemys)
Toimipaikkojen lkm 231 230 240 230 250 240

Työllisten lkm 2993  2800 2600 2500 2800 2600

Liikevaihto M€ 1578  1600 1600 1500 1800 1700

Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot 
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Rohkea skenaario  
 
Rohkea skenaario perustuu alueen metsäteollisuuden tuotekehitykseen ja jalostusas-
teen nostoon. Löydetään uusia läpimurtotuotteita, joiden pohjana on puukuitu ja joiden 
vaikutuksesta yrityksiin saadaan voimakasta kasvua. Erikoisesti metsäkemian alalla 
on hyvät mahdollisuudet löytää tällaisia pidemmälle jalostettuja tuotteita. Mekaanisen 
metsäteollisuuden puolella puun arvostuksen lisääntyminen luonnollisena ja ekologi-
sena materiaalina luo mahdollisuuksia uusille liiketoimintaideoille (mm. näyttävien puu-
tuotteiden valmistaminen). 
 
Toinen rohkeaa skenaariota tukeva tekijä on raaka-aineen saatavuuden varmistami-
nen satakuntalaisille tehtaille. Jos raaka-aineen saanti voidaan varmistaa, on satakun-
talaisilla metsäteollisuuden yksiköillä hyvät mahdollisuudet pärjätä ja ottaa jopa nykyis-
tä merkittävämpää roolia metsäteollisuuden uusjaossa vahvoina ja lähellä hyviä sata-
mia toimivina yksiköinä.  
 
Toimialan toimenpide-ehdotukset ja suositukset 2008–2015 
 
Toimialaryhmä teki seuraavat toimenpidesuositukset ja ehdotukset positiivisen vision 
toteutumisen vahvistamiseksi 
 

1. Muutetaan alan perinteisiä koulutussuuntia ja -sisältöjä nopeasti, jotta alan 
oppilaitoksista saadaan tulevaisuudessa yritysten tarvitsemia osaajia. Koulu-
tuksessa on kaikilla tasoilla painotettava moniosaamista ja erityisesti auto-
maatiota ja kunnossapitoa sekä ammattikorkeakoulun valmiuksia kouluttaa 
henkilöitä alan työnjohtotehtäviin. Yritysten on tehtävä oppilaitosten kanssa 
tiivistä yhteistyötä ja tarjottava opiskelijoille mahdollisuuksia käytännön harjoit-
teluun alan yrityksissä.   

 
2. Panostetaan veturiyrityksissä tuotekehitykseen. Kehitetään uusia tuotteita ja 

liiketoimintamalleja yhdistämällä alueelliset voimat tutkimuslaitosten ja Sata-
kunnan ulkopuolisten osaajien kanssa. Suurissa konserneissa satakuntalais-
ten yksiköiden aktiivisuutta uusien tuotteiden kehittämisessä ja pilotoinneissa 
on ylläpidettävä ja lisättävä.   

 
3. Vaikutetaan jatkuvasti satakuntalaisiin metsäomistajiin, jotta nämä myyvät 

puuta alueen tehtaille. Erityisesti on korostettava metsätalouden ja -
teollisuuden kokoa ja merkitystä Satakunnan elinkeinoelämälle.  

 
4. Vaikutetaan Satakunnan teollisuudelle tärkeiden infrastruktuurihankkeiden to-

teutumiseen. Tällaisia metsäteollisuuden kannalta tärkeitä hankkeita ovat rau-
tateiden akselipainon nosto välillä Kokemäki-Tampere, Rauman ja Porin sa-
tamien laajennus ja väylien syventäminen sekä Vt 8 perusparannus välillä 
Rauma-Pori.   

 
Toimenpide-ehdotusten toteuttamisen vastuuorganisaatioiksi ehdotetaan oppilaitosyh-
teistyöhön ja infrastruktuurihankkeisiin vaikuttamisen osalta alueen kauppakamareja ja 
Satakuntaliittoa. Muiden toimenpiteiden osalta toteuttamisvastuu jää alueen veturiyri-
tysten vastuulle.
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Keskeiset yritykset segmentoituna — Metsäteollisuus 
 
Seuraavassa taulukossa on esitelty toimialan keskeisimmät yritykset Satakunnassa. Peruskriteerinä on ollut valita ne yritykset, joiden henki-
löstömäärä ylittää 10 henkeä. Listan yritykset on luokiteltu aakkosjärjestyksessä. 

Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti Henkilökunnan 
suuruusluokka

Liikevaihdon suuruus-
luokka 

AHLSTROM TAMPERE OY KAUTTUA, KAUTTUA PK 4 Paperin ja kartongin valmistus 20   -    49 tieto puuttuu 
AROLAN HÖYLÄÄMÖ OY  VAMPULA Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 10   -    19 2 000 000    -    9 999 999 

CORENSO UNITED OY LTD PORI, HYLSYTEHDAS 
PORI 

Muiden paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 
Paperin ja kartongin valmistus 

20   -    49 
100   - 249 

tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

ESAN LEVYKALUSTE OY  NIINISALO Muiden keittiökalusteiden valmistus 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
EURACON OY LAPPI TL, TEHDAS Muiden paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 50   -    99 20 000 000 - 
EURAN ERIKOISPAPERIT OY  EURA Muiden paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
HIETAKULMA OY  KANKAANPÄÄ Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 
KAMPIN SAHA KY  LAVIA Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 10   -    19 2 000 000    -    9 999 999 
KARVIA GROUP OY  KARVIA Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 
KATVE SOLUTIONS OY  HARJAVALTA Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
KAUTTUA PAPER MILL OY  KAUTTUA Paperin ja kartongin valmistus 100   - 249 20 000 000 - 
KEITTIÖ-KARTANO OY  PORI Muiden keittiökalusteiden valmistus 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
LUVIAN SAHA OY  LUVIA Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 100   - 249 20 000 000 - 
MERI-PORIN KUORMAUS OY LUVIA Puupakkausten valmistus 10   -    19 tieto puuttuu 
MERI-PORIN SAHA OY  POIR Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
MESSIN OY  PORI Muiden huonekalujen valmistus 20   -    49 1 000 000    -    1 999 999 
METSÄLIITTO OSUUSKUNTA MERIKARVIAN SAHA Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 50   -    99 tieto puuttuu 
NOORMARKUN SAHA OY  NOORMARKKU Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 10   -    19 2 000 000    -    9 999 999 
OJAKORVEN PUUTYÖ OY  HONKAKOSKI Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus 10   -    19 200 000    -      -199 99999 999 
OY FIBLON AB  PORI Paperisten talous- ja hygieniatarvikkeiden valmistus 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 

OY LARDELLA AB  NAKKILA 
HORMISTO Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 10   -    19* 

10   -    19 
10 000 000    -  19 999 999* 

tieto puuttuu 
OY METSÄ-BOTNIA AB RAUMA, RAUMAN TEHDAS Massan valmistus 100   - 249 tieto puuttuu 
PIHLAVAN SAHA OY  PORI Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 50   -    99 20 000 000 - 
PINTOPUU OY  EURA Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 10   -    19 2 000 000    -    9 999 999 
PUUSTELLI GROUP OY  HARJAVALTA Muiden keittiökalusteiden valmistus 250   - 499 20 000 000 - 
RAUMA-KALUSTE OY  RAUMA Muiden toimisto- ja myymäläkalusteiden valmistus 50   -    99 2 000 000    -    9 999 999 
SAN-META OY  NAKKILA Muiden toimisto- ja myymäläkalusteiden valmistus 10   -    19 tieto puuttuu 
TAMMISTON PUU OY  HINNERJOKI Puupakkausten valmistus 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 

TEMAL OY NAKKILA, NAKKILAN KALUSTE-
TEHDAS Muiden huonekalujen valmistus 10   -    19 

 
tieto puuttuu 

 
TYKE OY PORI, SOSIAALITILAKALUSTEET Muiden toimisto- ja myymäläkalusteiden valmistus 10   -    19 tieto puuttuu 

UPM-KYMMENE OYJ RAUMA, RAUMACELL 
RAUMA, RAUMAN PAPERI 

Massan valmistus 
Paperin ja kartongin valmistus 

20   -    49 
500   - 999 

tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

Å & R CARTON OY KAUTTUA, KAUTTUAN TEHDAS Aaltopahvin sekä muiden paperi- ja kartonkipakkausten 
valmistus 100   - 249 20 000 000 - 

 Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 23.6.2008 tilanne 
*Koko Suomi 
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Seuraavassa taulukossa on esitelty lisäksi muita toimialaryhmän esiin nostamia merkittäviä klusterin yrityksiä Satakunnassa. 
 

Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti Henkilökunnan 
suuruusluokka

Liikevaihdon suuruus-
luokka 

SPU SYSTEMS OY KANKAANPÄÄ Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja –profiilien 
valmistus 70 18000 000 

CASATINO OY KANKAANPÄÄ Yleiset talonrakennustyöt sekä maa- ja vesiraken-
nustyöt 30 7000 000 

JUJO THERMAL OY EURA Paperin ja kartongin valmistus 100   - 249** 20 000 000 - ** 

PROFIL-LISTA OY RAKENNUSTUOTE NIEMI OY 
(MERIITTI-HALLIT) 

JÄMIJÄRVI 
 
HARJAVALTA 

Puun, rakennusmateriaalien ja kylpyhuonekalustei-
den tukkukauppa 
Tekninen palvelu 

10 
 

20 

1000 000 
 

tieto puuttuu 

TILAMARI OY HONKAJOKI Yleiset talonrakennustyöt sekä maa- ja vesiraken-
nustyöt 10 600 000 

TRAPIOL OY 
EURA PRODUCTION OY KIUKAINEN Yleiset talonrakennustyöt sekä maa- ja vesiraken-

nustyöt 50 4000 000 

TYKE OY KESÄKALUSTEET 
TYKE OY 

KANKAANPÄÄ 
ULVILA 

Kesäkalusteet 
Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä ortope-
diavälineiden valmistus 

100* 6000 000* 

 
 
 
 

*Koko Suomi 
**Yrityksen oma ilmoitus 
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Yhteenveto – Metsäteollisuus 
 
 
 

Avainteknologiat ja -osaamiset 
 

 • Prosessien ja valmistuksen energiatehokkuus 
• Automaation hyväksikäyttö 
• Komposiittimateriaalit 

Toimialan päätrendit 
 

 

Tilanne 2006
 
• 231 toimipaikkaa  
• 2993 työllistä 
• 1578 M€/v liikevaihto 
• 527 t€/v tuottavuusluku  

Keskeiset toimenpide-ehdotukset ja suositukset  
• Muutetaan perinteisiä koulutussuuntia ja –sisältöjä ”moniosaaja”-suuntaan sekä lisätään automaation ja kunnossapidon koulutusta.  
• Panostetaan veturiyrityksissä tuotekehitykseen  
• Vaikutetaan satakuntalaisiin metsäomistajiin puunsaannin varmistamiseksi ja päättäjiin teollisuuden kannalta tärkeiden infrastruktuurihankkeiden toteuttamiseksi.    

Säilyttävä-skenaario: Nykyisten tuotteiden valmistus jatkuu ja tehtaiden toimintaa 
tehostetaan. Yksiköt fokusoituvat ja partneroituvat. Henkilöstö vähenee ja osa siirtyy 
toisiin tehtäviin yritysten välillä.    

Rohkea-skenaario: Löydetään kasvua tuotekehityksen ja jalostusasteen noston 
kautta. Hyödynnetään metsäteollisuuden rakennemuutoksessa satakuntalaiset kilpai-
lukykyiset, vahvat ja lähellä satamia toimivat yksiköt.     

Visio 2015 (=tavoite) 
• 240 toimipaikkaa 
• 2600 työllistä 
• 1700 M€/v liikevaihto 
• 653 t€/v tuottavuus-

luku 

2006 2010 2015 

Taantuva-skenaario: Puuraaka-aineen saatavuus heikkenee ja hinta kohoaa. Pape-
rinkulutus laskee voimakkaasti. Energian hinta nousee ja rakentamisen volyymi las-
kee. Tekijöiden vaikutuksesta alueen tehtaiden käyttöasteet laskevat koko ketjussa. 

Valittu skenaario
• Puuraaka-aineen saata-

vuus ja kohtuuhintaisuus 
pystytään säilyttämään. 

• Satakunnan metsäteolli-
suuden integraatti säilyttää 
kilpailukykynsä 

• Löydetään uusia tuotteita 
ja tuoteratkaisuja, joista 
alkaa kehittyä tulevaisuu-
den läpimurtotuotteita.      

• Hallittu ulkoistaminen 
• Uusiutuvan energian käyttö 
• Nanoteknologiat  
 

• Puun tuonti Venäjältä vähenee ja kotimaan puunhankinta pyritään mak-
simoimaan  

• Paperin kulutuksen kasvu tapahtuu lähinnä Aasissa ja Venäjällä 
• Sellun valmistus siirtyy lähelle hyviä raaka-ainelähteitä 
• Paperin valmistus muuttuu regionaaliseksi toiminnaksi 

• Energiapolitiikan muutos saattaa siirtää osan saatavasta puusta energia-
puuksi  

• Puun ekologisuuden merkitys kasvaa 
• Metsäteollisuuden isot integraatit ovat menestyvä toimintamalli 
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