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Toimialan kuvaus – Muoviteollisuus  
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan. 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muovin 

kierrätys 
 

Sidostahot 
• TE-keskus 
• Finnvera 
• Prizztech 

Puoli-
valmisteiden 
jatkojalostajat 

Alihankkijat 

Muottien, mal-
lien ja työkalu-
jen valmistajat 

Suunnittelijat 
ja muotoilijat 

Raaka-aine- ja 
komponentti-

toimittajat 
(kemian-

teollisuus, 
yksityiset) 

Kumiteollisuus 

Suulakepuris-
tusyritykset 
• Ekstruusio-

tekniikka 
• Kankimaiset 

tuotteet 
• Kalvomaiset 

tuotteet

Kalvon-
valmistajat ja 
jatkojalostajat 

Tyhjiö-
muovaajat 

• Lämpömuovaus 

Ruiskuvalu-
yritykset 

• Tekniset tuotteet 
• Rakennustuotteet 
• Käyttötavarat 

Vaahtomuovin 
valmistajat  

Lujitemuovi-
tuotteiden 
valmistajat 

Kestomuovit Kertamuovit 
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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.   
 
25 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 
 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 arvio
Toimipaikkojen lkm 76 73 75 79 76 

Työllisten lkm 1388 1412 1387 1332 1239 

Liikevaihto M€ 216,8 235,5 243,9 251,0 248,7 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
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 56 12 4 1 1 2

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 

 
• Muoviteollisuudessa keskeisiksi tekijöiksi 

muodostuvat tuotekehitysaktiviteetin nos-
taminen ja uusien, erityisesti tulevaisuuden 
ympäristövaateet täyttävien muovimateriaali-
en ja tuotantoteknologioiden hyödyntäminen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Alan työllisten määrä on laskenut, kun yksi 

merkittävä työllistäjä on lopettanut toimintan-
sa Satakunnassa. 

• Alan yritykset ovat panostaneet tuottavuuden 
sekä tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmien 
kehittämiseen. 

• Alan oppisopimuskoulutusta on vahvistettu 
uuden työvoiman saamiseksi suorittaviin töi-
hin. 

• Muovilaboratorio ei ole toteutunut vuonna 
2003 suunnitellulla tavalla. 
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Toimialan kehitystrendit ja -suuntaukset  
Muoviteollisuus  
 
Yleiset trendit: 
 
1. Muovien kierrätysaste lisääntyy edelleen. Kierrätys aste on 2000-luvulla noin 70 %, 

mikä nousee 2015 mennessä noin 90%:iin.  
2. Muovimateriaalin hyödyntäminen muiden materiaalien osana lisääntyy esim. puu-

muovi. 
3. Öljyn hinnan voimakkaat vaihtelut aiheuttavat raaka-ainehinnoissa suuria vaihtelui-

ta. 
 
4. Business-to-business-asiakkaat siirtävät omaa valmistustaan halvemman kustan-

nustason maihin. Muoviteollisuuden yrityksillä on paine seurata perässä asiakkaan 
valmistuksen lähelle.   

5. Euroopan yhdentyminen helpottaa alan vientiä, kun tuotevaatimukset eri maissa 
yhdentyvät.  

6. Uudet kehittyvät EU-maat luovat alalle kasvumahdollisuuksia.   
7. Venäjän markkinat tarjoavat uusia mahdollisuuksia. Toisaalta venäläiset valmistajat 

tulevat mukaan kilpailuun.  
8. Aasian valmistajien isot volyymit vaikuttavat raaka-ainehintoihin ja vähentävät ma-

teriaalitoimittajien määrää.  
9. Asiakaskanta on monikansallista ja asiakkaat vertaavat helposti hintatasoja eri 

maissa, jolloin hintataso kansainvälistyy. 
 
10. Alan rakennemuutosten johdosta suuret yritykset kasvavat edelleen. Pienet ja jous-

tavat yritykset saavat samalla elintilaa.  
11. Yritysten välinen verkostoituminen lisääntyy ja aktivoi uudenlaista yhteistyötä yri-

tysten välille.   
12. Nopeusvaateisiin vastaamiseksi muotinvalmistajat siirtyvät tekemään myös proto-

tyyppejä, 0-sarjoja ja piensarjoja.  
13. Alalla tarvittavien investointien kertakoko kasvaa ja tehollinen käyttöikä lyhenee 

nopean teknologiakehityksen vuoksi. Uusien laitteiden käyttö vaatii työntekijöiltä 
uudenlaista osaamista ja volyymien kasvaessa yritysten on laajennettava markki-
noita aikaisempien kotimarkkinoiden ulkopuolelle.   

 
14. Tuotteissa modulointi, tuoteperheet ja standardointi lisääntyvät.  
15. PVC:n käyttö vähenee merkittävästi.  
16. Halvoilla perusmuoveilla ja kierrätysmuoveilla tyydytetään tiettyjen teknisten- ja 

kuluttajatuotteiden sovellustarpeita. 
17. Uusia vaativampia raaka-aineita ja valmistusmenetelmiä tulee käyttöön moniker-

rostekniikassa ja erikoistuotteissa. 
18. Energian hinnan nousun johdosta kustannukset nousevat. 
19. Ympäristöjärjestelmät ja –sertifikaatit tarvitaan kansainvälisten asiakkaiden toimit-

tajaksi pääsemiseksi.  
20. Elinkaariajattelu ja erityisesti kierrätyksen merkitys kasvaa. 
21. Uudet kemikaalimääräykset vaikuttavat alaan.  
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Roadmap – Muoviteollisuus 
 

 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

Tuotanto, valmistus, tuo-
tantopaikka, tuote ja ma-
teriaalit 

• Numeerinen ohjaus 
• Logiikkakäytöt 
• Komposiittimuovit 
• Sähköiset anturit 
• Työsuojelu korostui  

• Muovin kierrätysaste 70% 
• Materiaaleissa käytössä esim. polystyreeni, 

polyeteeni, ABS, nylon, polyesterit, SET, 
akryyli, polykarbonaatti, (PVC:n käyttö vä-
henee) 

• Kappaleenkäsittelyrobotiikka 
• Metalloseenit käyttöön  
• Propeenin käytön kasvu 
• Ruiskuvaluteknologian volyymin lisäänty-

minen 
• Venäjän merkitys raaka-ainetoimittajana 

kasvaa 
• Kansainvälinen omistus lisääntyy  

• Muovin kierrätysaste 90% 
• Älyn lisääminen tuotteissa ja funktionaaliset 

tuotteet (kemialliset ja sähköiset sovelluk-
set) 

• Tuotanto siirtyy halpamaihin 
• Suuremmat tuotantoyksiköt 
• Liittyminen ja integroituminen asiakkaan 

järjestelmiin 
• Teknologiaa kehitetty siten, että samaan 

koneeseen saadaan eri materiaaleja.  
• Sulatus tapahtuu ultraäänellä ja muilla 

aalloilla. 
• Pikamuottitekniikka tulee käyttöön  

(kesto esim. 100000 kpl) 
• Ohuemmat seinämävahvuudet ja tuottei-

den miniatyrisointi lisääntyy 
• Likaantumattomat pinnat tuotteissa ja na-

noteknologian hyödyntäminen tuotannossa 
• Toimivat biohajoavat muovit 
• Tietyt metallit kuten kupari korvaantuu uu-

silla muovimateriaaleilla  

Asiakkaat, markkinat ja 
markkina-alueet 

• Skandinavia kotimarkkina-aluetta 
• IT-sektorin kasvu aktivoi välillistä vientiä 

(voimakas partneroituminen) 

• Aktiivista asiakaskontaktointia verkon kaut-
ta 

• Tukkureiden rooli vähenee ja muuttuu 
 

• Venäjän markkinoiden merkittävä potenti-
aali 

• Kansainvälisyys merkitsee monikansallista 
toimintatapaa 

• eKauppa lisääntyy  
• Toiminta on paikallista eivätkä tuotteet 

kestä kuljetuskustannuksia. 
• Korkea kierrätysaste ja kansallinen kierrä-

tysmateriaali ohjaavat asiakasvalintaa ja 
partneroitumista 
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Satakunnan visio 2015 
Muoviteollisuus 
 
Toimialan kehittyminen Satakunnassa   
 
Yritysedustajien käsityksen mukaan muoviteollisuudessa kehitys Satakunnassa nou-
dattelee alan yleisiä trendejä. Toimiala koostuu Satakunnassa pienistä yrityksistä, mi-
kä lisää visiokaudella painotusta verkostoitumisessa sekä tuottavuuden kehityksessä. 
Alan kehitystä visiokaudella tukee alan yritysten tekemät investoinnit uusiin laitteisiin. 
 
Toimialan mahdolliset kehitysskenaariot  
 
Toimialalle määriteltiin seuraavanlaiset mahdolliset kehitysskenaariot 
 

 
 
Taantuva skenaario 
 
Taantuvassa skenaariossa Satakunnasta lopetetaan tai vähennetään merkittävästi 
tuotantoa muovialan rakennejärjestelyjen tuloksena ja toimintaa siirretään pois maa-
kunnan alueelta ulkomaille tai muualle Suomeen. Negatiivista kehitystä lisää se, että 
90 % toimialan yrityksistä on pieniä alle 10 hengen yrityksiä, joita poistuu toisaalta 
omistajien eläköitymisen ja toisaalta raaka-aineiden hinnanvaihteluiden aiheuttamien 
kannattavuusongelmien vuoksi.  
 
Rohkea skenaario  
 
Rohkeassa skenaariossa nykyiset avaintoimijat löytävät uusia teknisiä sovelluksia, 
hyödyntävät markkinatrendejä esimerkiksi kierrätysmuovin osalta ja kasvattavat näin 
toiminnan volyymia Satakunnassa. Uusien tuotantoteknologioiden hyödyntäminen luo 
kustannustehokkuutta, mikä tasapainottaa raaka-aineiden hintojen nousun kustannus-
vaikutusta. Tämä luo alueen toimijoille uutta kilpailukykyä, joka mahdollistaa kasvun. 
Yritysten tuottavuuden kehittäminen on edelleen keskeinen kehitysalue.  

  2006*
uusi visio 

2010
Taantuva

2015
Rohkea 

2015 
Visio 2015

Toimipaikkojen lkm 76 75 70 80 75

Työllisten lkm 1239 1100 1000 1200 1000

Liikevaihto M€ 248,7 250 220 300 280

*Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot 
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Toimialan toimenpide-ehdotukset ja suositukset 2008–2015 
 
Yritysten edustajat tekivät seuraavat toimenpidesuositukset ja ehdotukset positiivisen 
vision toteutumisen varmistamiseksi  
 

1. Kehitetään yritysten kilpailukykyä edelleen kehittämällä tuotteita ja uusimalla 
konekantaa. 

 
2. Tuetaan Satakunnan pieniä muovialan yrityksiä verkostoitumisen lisäämises-

sä ja tuottavuuden kehittämisessä. Julkiset toimijat (mm. TE-keskus) voi edis-
tää tätä toimenpidettä aktiivisella kehitystoiminnan tukemisella.  

 
3. Luodaan Satakunnan alueelle positiivinen toimintaympäristö kuntien ja kau-

punkien toimesta, joka varmistaa yrityksille paremmat mahdollisuudet saada 
osaavaa työvoimaa sekä hyödyntää kilpailukykyistä infrastruktuuria (mm. toi-
mitilat, palvelut).  
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Keskeiset yritykset segmentoituna — Muoviteollisuus 
 
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 

AMCOR FLEXIBLES FINLAND OY KAUTTUAN PAKKAUSTEH-
DAS Muovipakkausten valmistus 250   - 499 20 000 000 - 

L&T MUOVIPORTTI MERIKARVIA Muovien uusiointi 45 8000 
MERISER OY MWRIKARVIA Rakentajain muovituotteiden valmistus 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 
MUOVITEKNIIKKA OY EUROPLAST NAKKILA Muiden muovituotteiden valmistus 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 

OY KWH PIPE AB ULVILA FABRIK Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien 
valmistus 50   -    99 tieto puuttuu 

RAUMAN METALPLAST OY RAUMA Muiden muovituotteiden valmistus 10   -    19 400 000    -      999 999 
RISTEPAK OY SIIKAINEN Muovipakkausten valmistus 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 

ROSENLEW RKW FINLAND OY PORI Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien 
valmistus 100   - 249 20 000 000 - 

SATATUOTE OY RAUMA Muovipakkausten valmistus 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 
SAUPLAST OY SIIKAINEN Muovipakkausten valmistus 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 

SCANDINAVIAN CABLE SERVICE OY EURA Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien 
valmistus 10   -    19 2 000 000    -    9 999 999 

SEAPACK OY MERIKARVIA Muovipakkausten valmistus 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 

SPU SYSTEMS OY KANKAANPÄÄ Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien 
valmistus 50   -    99 10 000 000    -  19 999 999 

SUOMEN EUROMASTER OY PORIN PINNOITTAMO Renkaiden pinnoitus 20   -    49 tieto puuttuu 
SUPERFOS PORI OY PORI Muovipakkausten valmistus 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 

SUPERLON OY RAUMA Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien 
valmistus 50   -    99 tieto puuttuu 

TRIGONOX OY KOKEMÄKI   Muovipakkausten valmistus 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 

WIPAK AVANS OY EURA Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien 
valmistus 50   -    99 10 000 000    -  19 999 999 

WM-PLAST OY KANKAANPÄÄ Muiden muovituotteiden valmistus 10   -    19 tieto puuttuu 
 
 

 
 
Seuraavassa taulukossa on esitelty lisäksi muita toimialaryhmän esiin nostamia merkittäviä klusteri yrityksiä Satakunnassa. 

 

Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti Henkilökunnan 
suuruusluokka

Liikevaihdon suuruus-
luokka 

L&T MUOVIPORTTI MERIKARVIA Muovien uusiointi 45 8000 000 

Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 23.6.2008 tilanne 
*Koko Suomi 
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Yhteenveto – Muoviteollisuus 
  
 
 Toimialan päätrendit 

 
 

2006 2010 2015 

Tilanne 2006
 
• 76 toimipaikkaa  
• 1239  työllistä 
• 248,7 M€ liikevaihto   
• 200 t€/hlö tuottavuus-

luku 
 

Keskeiset toimenpide-ehdotukset ja suositukset  
 
• Tuetaan Satakunnan pieniä muovialan yrityksiä verkostoitumisen lisäämisessä ja tuottavuuden kehittämisessä. 
• Edistetään kierrätysmuovin jatkojalostusta ja uustuotekehitystä. 
• Luodaan Satakunnan alueelle kuntien ja kaupunkien toimesta positiivinen toimintaympäristö, joka helpottaa yritysten sijoittumista ja pysymistä alueella. 

Rohkea-skenaario:  
Satakunnan muovialan avaintoimijat löytävät uusia teknisiä sovelluksia ja pystyvät 
hyödyntämään esimerkiksi kierrätysmuovin lisääntyvän käytön. Lisäksi tuotantotek-
nologian kehittäminen lisää alan kilpailukykyä ja mahdollistaa kasvun.   

Visio 2015 (=tavoite) 
• 75 toimipaikkaa 
• 1000 työllistä 
• 280 M€/v liikevaihto  
• 280 t€/hlö tuottavuus-

luku  

Taantuva-skenaario:  
Satakunnasta lopetetaan tai vähennetään muovialan tuotantoa rakennejärjestelyjen 
tuloksena. Lisäksi pieniä alan yrityksiä lopetetaan omistajien eläköitymisen tai kan-
nattavuusongelmien vuoksi. 

Valittu skenaario
• Nykyiset avaintoimijat 

säilyvät Satakunnassa  
• Löydetään uusia teknisiä 

sovellutuksia ja tuotanto-
teknologiaa kehitetään, 
millä säilytetään yritysten 
kilpailukyky 

• Lisääntyvä automaatio ja 
tuottavuuden kehittyminen 
vähentää edelleen alan 
työllisten määrää 

• Muovin kierrätysaste nousee edelleen  
• Venäjän markkinat kasvavat ja luovat hyvän mahdollisuuden 
• Älyn lisääminen muovituotteisiin lisääntyy  
 

 

• Muovimateriaalin hyödyntäminen muiden materiaalien osana lisääntyy 
esim. puumuovi 

• Biohajoavat muovit kehittyvät ja käyttö lisääntyy  
• Tiettyjen metallien kuten kuparin korvaaminen muoveilla lisääntyy  


	Sähkönkulutus



