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Satakunnan teollisuusvisio 2015 – tiivistelmä 
 
Satakunnan teollisuuden suunta ja kehitys jatkuvat tasaisena ja muutokset ovat hallittuja. Vahvat, isot 
toimialat teknologiateollisuus ja metsäteollisuus muodostavat alueen elinkeino- ja hyvinvointipohjan ja 
ovat merkittäviä alueen kilpailukyvyn kehittäjiä. Uudet kasvualat, kuten ohjelmistotoimittajat ja tietolii-
kenne sekä automaatio eivät itsellisinä nouse merkittäviksi omiksi toimialoikseen, vaan integroituvat 
päätoimialojen toimintaan. Niiden merkitys kilpailukyvyn kehittäjänä on kuitenkin aivan keskeinen. 
 

Henkilöstömäärän kehitys vuosina 2000 ja 2015: 

 
 
Keskeiset haasteet: 
 

Visiojakson keskeiset haasteet ovat: 
• Kilpailukyvyn lisääminen tuottavuuden kasvun ja innovaatiosovellusten avulla. 
• Eläköitymiskehitys, joka tulee osin ratkaistua tuottavuuden kasvun sekä ulkomaisen työperäisen 

maahanmuuton avulla. 
• Liiketoimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen sekä toimintaympäristön ennakointi. 
• Moniosaajista ja uuden teknologian soveltajista tulee visiojaksolla pula. 
• Ennustettavuus heikkenee ja muutokset ovat entistä nopeampia sekä vaikutukseltaan suurempia. 

Tämä asettaa ketteryyshaasteita yritysjohdolle ja julkisen sektorin päätöksentekijöille. 
 
Tarkasteltujen 11 toimialan kokonaiskehitys: (vuodet 2002-2006 ovat faktatietoja ja vuodet 2010 sekä 2015 ovat ryhmän arvioita) 



SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 
Satakunta – Uuden teknologian soveltaja 

 

Oy Swot Consulting Finland Ltd 5 (196) 1.12.2008 

Satakunnan toimialafokusointi ja avaintoimenpiteet: 
 
Toimialat on segmentoitu kehitystoimenpiteiden kohdentamiseksi seuraavasti: Huomattavaa on, että 
Mahdollistavat toimialat ovat osin ratkaisu Tuottavuushakuisten ja Erillistoimialojen haasteisiin. 
 
Tuottavuushakuiset toimialat 

Toimiala Liikevaihto 
2015 

Työllisten 
määrä 

(henkilöä) 
2015 

Liikevaihto 
per henkilö 

2015 
1000 € / hlö 

Mahdollisuudet ja             
avaintoimenpiteet 

Teknologiateollisuus1 
(koneet ja laitteet) 2200 6500 338 

Merkittävä tuottavuuden kasvu voi- 
daan saavuttaa vain automaation ja 
tietotekniikan lisääntyvällä käytöllä.  
Palveluiden osuus liiketoimintakon-
septeissa tulee lisääntymään. 

Teknologiateollisuus 2 
(raskas metalliteoll. + 
metallin jalostus) 

3000 3700 811 

Alan kasvu perustuu kilpailukykyisiin 
ympäristö- ja energiasovelluksiin. 
Uudet energiatehokkaat ratkaisut ja 
tuotteet korostuvat yritysten menes-
tystekijöinä. Ulkomaisen työvoiman 
määrä tulee lisääntymään. 

Sähkön- ja lämmön-  
tuotanto 1500 1350 1111 

Olkiluodon kolmas yksikkö valmistuu 
vuonna 2012 tuoden 200 - 300 M€ 
lisäliikevaihdon toimialalle. Jaksolla 
tehdään tuulivoimapäätöksiä sekä 
päätös kuudennen ydinvoimalan 
rakentamisesta Suomeen. 

Metsäteollisuus 1700 2600 654 

Kemiallisen puunjalostuksen keskit-
tymän suhteellinen ja kansallinen 
kilpailukyky kasvaa edelleen integ-
raatioasteen sekä maantieteellisen 
sijoittumisen ansiosta. Puuraaka-
aineen saatavuudella ja hinnalla on 
keskeinen merkitys toimialan tule-
vaisuuden kehittymisessä. 

 
 

Mahdollistavat toimialat 

Toimiala Liikevaihto 
2015 

Työllisten 
määrä 

(henkilöä) 
2015 

Liikevaihto 
per henkilö 

2015 
1000 € / hlö 

Mahdollisuudet ja             
avaintoimenpiteet 

Automaatio ja elektro-
niikka 130 750 173 

Teknologioiden kehittyminen esim. 
konenäkö, langattomuus ja plug & 
produce  –sovellukset ohjaavat 
toimialan kehitystä. Energiatehok-
kuus sekä kone- ja laitesovelluksis-
sa että kiinteistöautomaatiossa 
muodostaa keskeisen vaikuttavan 
tekijän. 

Logistiikka 600 4000 150 

Pohjanlahdella kuivabulkin kuljetus-
volyymin uskotaan kasvavan, mikä 
luo Satakunnan satamille merkittä-
vän välillisen mahdollisuuden oman 
volyyminsa kasvattamiseen. Euroo-
pan sisäinen liikenne, erikoisesti 
konttiliikenne kasvaa. Tarjotaan 
palvelupaketteja Keski-Suomen ja 
Pirkanmaan yrityksille. 

Ohjelmisto- ja järjestel-
mätoimittajat sekä tieto-
liikennetekniikka 

80 750 107 

Ala profiloituu ennen kaikkea uuden 
teknologian soveltajaksi ja näin 
kasvualaksi.  Sen rooli muiden 
toimialojen kasvun ja tuottavuuden 
kehittäjänä on aivan keskeinen. Alan 
kehittymisen mahdollistaa teknolo-
giakehitys, kuten esim. RfiD, Open 
Source –software, SaaS, web- ja all-
IP- ratkaisut sekä Symbian/Linux –
ohjelmointi ja vastaavat mobiilin 
ohjelmoinnin teknologiat. Ala integ-
roituu ”päivittäiseksi” osaamisalu-
eeksi muihin toimialoihin. 
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Erillistoimialat 

Toimiala Liikevaihto 
2015 

Työllisten 
määrä 

(henkilöä) 
2015 

Liikevaihto 
per henkilö 

2015 
1000 € / hlö 

Mahdollisuudet ja             
avaintoimenpiteet 

Muoviteollisuus 280 1000 280 

Muutosvoimat ovat: 
• Kierrätysaste muoveissa nousee 

90 %:iin (70 % vuonna 2007).  
• Tekninen kehitys näkyy bioha-

joavissa muovituotteissa, älyn li-
säämisessä muovituotteisiin se-
kä muovin käytössä yhdistelmä-
materiaalina. 

Graafinen teollisuus 110 700 157 

Muutostekijät ovat: 
• Teknologiakehitys, joka näkyy 

digitaalisen painatuksen laajen-
tumisena sekä ”älykkyyden” li-
sääntymisenä pakkauksissa 

• Tilaus-toimitus-prosessin huo-
mattava nopeutuminen 

Tevanake-teollisuus 150 600 250 

Mahdollisuudet ovat:  
• Yksittäistuotteiden valmistukses-

sa Satakunnassa 
• Smart Clothing- ja mukavuus-

tekstiilituotteissa  
• B to B segmentin tuotteissa, 

jotka ovat tyypillisesti teknisiä 
tekstiilejä 

Elintarviketeollisuus 500 2000 250 

Tunnusomaista on: 
• bioteknologian hyödyntäminen 

säilyvyyden lisäämiseksi sekä 
terveyttä edistävien tuotteiden 
kehittäminen  

• Vientitoiminnan ja teknologian 
siirron aktivoituminen 

 
 
 
Seuraavassa kuvassa teollisuustoimialat on esitetty koordinaatiossa liikevaihtotavoitteen ja tuottavuu-
den kasvun suhteen vuonna 2015. Kuvassa eri toimialojen pallojen koko kuvastaa toimialan tavoitelta-
vaa henkilömäärää vuonna 2015. 
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Johdanto 
 
Satakunnan teollisuusvisio 2015 -projektin lähtökohtana oli päivittää vuonna 2003 tehty 
”Satakunnan Visio 2010” –julkaisu. Tässä työssä alueen yritysjohtajat ovat esittäneet näke-
myksiään tulevaisuudesta, tulevista menestystekijöistä ja siitä, millä toimilla eri toimialojen 
yrityksiä voidaan edelleen kehittää. 
 
Satakunnan teollisuusvisio 2015 -projektin tavoitteita olivat: 
 
• Tarkastella Satakunnan teollisuustoimialoilla tapahtuneet muutokset vuoden 2003 jäl-

keen sekä toteutetut toimenpiteet. 
• Käydä seuraavat avainteollisuustoimialat läpi ja luoda niille toimialakohtaiset visiot. 

o Fokus oli seuraavissa seitsemässä toimialassa, joiden yritysjohtajat osallistuivat 
toimialakokouksiin ja vision määrittelyyn: 

 Automaatio ja elektroniikka 
 Elintarviketeollisuus 
 Logistiikka 
 Metsäteollisuus (mekaaninen ja kemiallinen metsäteollisuus)  
 Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat sekä tietoliikennetekniikka 
 Teknologiateollisuus 1 (koneet, laitteet, tuotteet ja partneritoimittajat) 
 Teknologiateollisuus 2 (raskas metalliteollisuus, telakat ja metallurgia) 

o Suppeammalla, yritysjohtajien kommenttikierroksen sisältävällä käsittelyllä läpi-
käytiin seuraavan neljän toimialan visiot: 

 Graafinen teollisuus 
 Muoviteollisuus 
 Sähkön- ja lämmöntuotanto     
 Tevanake-teollisuus 

• Määritellä yhteenvetona uusi Satakunnan teollisuusvisio vuoteen 2015 asti sisältäen 
o Koko Satakunnan teollisuustoimialojen fokuksen, keskeisten päämäärien ja tavoit-

teiden määrittämisen sekä 
o Toimialakohtaisen tavoiteasetannan sekä kehitystoimenpiteet. 

 
Projekti toteutettiin 1.5. - 1.12.2008 välisenä aikana. Toimialakokouksiin ja toimialaraporttien 
työstöön ja kommentointiin osallistui kaikkiaan 80 yritysjohdon edustajaa Satakunnasta. 
Ryhmien kokoonpano on esitetty kunkin toimialaraportin kannessa. Projektin toteutuksesta ja 
tämän raportin laatimisesta ovat vastanneet Oy Swot Consulting Finland Ltd:stä Harri 
Sjöholm, Petri Merisaari ja Saana Ström. 
 
Toimintaa on ohjannut kahdeksan hengen ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut 
vuorineuvos Tauno Matomäki. 
 
Aineiston tulkinnan kannalta on keskeistä huomata, että liikevaihtoennusteluvut eivät huomioi 
mahdollista inflaatiota tai deflaatioita tarkastelujaksolla.  
 
Kiitämme toimialaryhmiin ja kommentointiin osallistuneita yritysjohtajia aktiivisuudesta Sata-
kunnan teollisuusvisio 2015 laatimisessa ja ohjausryhmää koko hankkeen koordinoinnista ja 
ohjauksesta. 
 
  
Jaakko Hirvonsalo  Juhani Saarikoski 
Rauman kauppakamari  Satakunnan kauppakamari 
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Lähtötilanne 
 
Satakunnan teollisuusvisio 2015 on alueen yritysjohtajien yhteinen näkemys teolli-
suustoimialojen kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä seuraavan seitsemän 
vuoden aikana. Toimialojen arvioinnit, näkemykset ja päätelmät on tehty ajankohtana, 
jolloin maailman yleinen talous on kääntymässä pitkästä nousukaudesta taantumaan. 
Pääosa toimialakohtaisesta työstä on tehty ennen lokakuussa 2008 alkanutta talouden 
kriisiä. Toimialaryhmissä on kuitenkin useasti todettu, että vuoteen 2015 mennessä 
taloudellinen kehitys on todennäköisesti saavuttanut uuden nousukauden.   
 
Työn aikana onkin noussut esiin kaikkiin yrityksiin tulevaisuudessa vaikuttava ennus-
tettavuuden heikkeneminen. Jatkossa taloudellisen tilanteen muutokset jyrkkene-
vät ja tulevat yritysten eteen entistä nopeammin ja vaikutukseltaan suurempina. 
Tämä tulee vaikeuttamaan yritysten mahdollisuuksia ennustaa tulevaisuutta luotetta-
vasti lyhyelläkään tähtäimellä.  
 
Teollisuus on vuoden 2008 lopussa tilanteessa, jossa yritysten päämarkkina-alueella 
Euroopassa on nähtävissä yleistä ostovoiman ja investointiaktiviteetin taantumaa, jolla 
on suora vaikutus teollisuuden tilan heikkenemiseen koko Euroopan alueella. Sata-
kunnan teollisuus painottuu investointituotteisiin ja reagoi taantumaan herkästi. Toi-
saalta keskittyminen energia- ja ympäristösektoreille vähentää epäsuotuisaa kehitystä. 
Teollisuuden tilanteen kiristyminen nostaa entistä tärkeämpään arvoon tuottavuuden 
kehittämisen, joka on tämän teollisuusvision tärkeimpiä teemoja ja keskeisimpiä haas-
teita. Suomen ja Satakunnan teollisuus voi säilyä kilpailukykyisenä ainoastaan kehit-
tämällä voimakkaasti tuottavuuttaan. Suomessa ainoastaan sähköteknisten tuotteiden 
ja optisten laitteiden valmistuksessa tuottavuutta on pystytty kehittämään riittävissä 
määrin. Muilla aloilla kehitys on ollut vaatimattomampaa, kuten alla oleva kuva esittää 
(ks. Kuva 1).         
 

 
 
 
 

Kuva 1: Työn tuottavuuden kehitys toimialoittain (Työn tuottavuus, 1970 = 100) Lähde: Tilastokeskus 
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4) Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
5) Massan, paperin, paperituot. valmistus, kustannus-

toiminta 

6) Koneiden ja laitteiden valmistus 
7) Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 
8) Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 
9) Kulkuneuvojen valmistus 
10) Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 
11) Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 
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Tuottavuuden kehittämisen lisäksi tässä teollisuusvisiossa tärkeään asemaan nouse-
vat työn aikana ja laajemminkin tunnistetut trendit ja suuntaukset, joiden synnyttämiin 
mahdollisuuksiin ja uhkiin yritysten on visiojaksolla syytä paneutua. Tällaisia yleisiä 
trendejä ovat mm: 
 
• Energian hinta tulee vaihtelemaan voimakkaasti ja nousemaan pitkällä aikavälillä 

johtuen kansainvälisistä ja EU:n ympäristöpäätöksistä sekä yleisestä tavoitteesta 
verottaa energian kulutusta.  

• Koneiden, laitteiden ja prosessien energiatehokkuuden merkitys korostuu. 
• Ympäristötietouden lisääntyminen ja eettiset valinnat korostuvat ihmisten arvoissa 

ja sitä kautta päätöksenteossa.   
• Tuotteiden koko elinkaaren aikaisten kustannusten merkitys kasvaa. 
 
• Raaka-aineiden hintojen toistuva ja usein yllätyksellinen vaihtelu lisääntyy. 
• Ympäristöteknologisilla ratkaisuilla on kasvavat markkinat. 
• Konttiin sopivissa tuotteissa kilpailu kiristyy edelleen. 
• Venäjä tarjoaa suomalaisille yrityksille merkittävän markkinamahdollisuuden. 
 
• Regionaalinen eli maanosakohtainen ajattelu korostuu pitkään jatkuneen globaali-

suusvaiheen jälkeen, mikä näkyy paikallisvalmistuksen lisääntymisenä mm. logis-
tisten kustannusten kasvun ja ympäristöajattelun seurauksena. 

• Koulutetun henkilöstön työvoimapula korostuu. 
• Ulkomaalaistaustaisen, pysyväisluonteisen työvoiman käyttö Suomessa lisääntyy 

ja se keskittyy perheiden muuttoon Suomeen. 
• Digitalisointi lisääntyy ja vaikuttaa kaikkeen liiketoimintaan. 
• Verkostoitumisen ”huuma” on rauhoittunut.  Verkostosta alihankittuja toimintoja 

palautetaan takaisin omaan tuotantoon. Vaikutus näkyy erityisesti ns. superali-
hankkijoiden toiminnassa.  
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Satakunnan teollisuus 2006 
 
Satakunta on teollisuusmaakunta. Vuonna 2006 teollisuustoimialojen osuus oli n. 
25 % koko Satakunnan työllisten määrästä ja 54 % liikevaihdosta. Satakunnan teolli-
suustoimialoista merkittävin on teknologiateollisuus (sis. elektroniikkateollisuus, sähkö-
teollisuus, koneteollisuus, metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus ja telakat) lä-
hes 50 %:n osuudella teollisuuden liikevaihdosta. Yhdessä puu- ja paperiteollisuus 
sekä teknologiateollisuus ovat selvästi maakunnan päätoimialat yli 70 % osuudella 
teollisuustoimialojen kokonaisliikevaihdosta. (ks. Kuva 2)   
 
 
Satakunnan työllisten jakauma: Teollisuustoimialojen liikevaihdon jakauma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teknologiateollisuus sekä kemiallinen metsäteollisuus muodostavatkin Satakunnan 
teollisuustoimialoille merkittävän ”veturiefektin”, eli niiden vaikutus alueen muihin toi-
mialoihin esim. ohjelmisto-, automaatio- ja logistiikkatoimialojen volyymiin ja kehityk-
seen on merkittävä.  
 
Koko Satakunnalle onkin ensiarvoisen tärkeää tulevalla visiokaudella, että teknologia-
teollisuus ja prosessiteollisuus (kemiallinen metsäteollisuus, metsäkemia ja metallin 
jalostus) säilyttävät kilpailukykynsä ja toiminnan volyyminsa. Näillä toimialoilla on mer-
kittäviä veturiyrityksiä, joiden omistus ja päätöksenteko on useissa tapauksissa ulko-
mailla.  Veturiyritysten menestyminen ja kehittyminen on visiojaksolla strategi-
sesti tärkeää. Niiden kilpailukyky on riippuvainen alueen kyvystä tarjota toimiva infra-
struktuuri, jossa yritysten on hyvä toimia. Tämä tarkoittaa mm. toimivien liikenneväyli-
en ylläpitoa ja edelleen kehittämistä, kustannustehokkaan energiansaannin turvaamis-
ta sekä osaavien resurssien saatavuutta.  
 

Kuva 2: Satakunnan toimialojen jakauma työllisten mukaan sekä teollisuuden liikevaihdon jakauma v. 2006 
                Lähde: Tilastokeskus ja TuKKK, Porin yksikkö 2008 



SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 
 

Oy Swot Consulting Finland Ltd 12 (196) 1.12.2008 

Satakunnan visio 2010 – projektissa ehdotetut keskeiset 
toimenpide-ehdotukset ja toteuma 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty Satakunnan visio 2010 – projektissa vuonna 2003 
määritellyt keskeiset toimenpide-ehdotukset sekä toteutuneet toimenpiteet eli tilanne 
vuonna 2008. 
 

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

Koulutus 
 
• Visio 2010 mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

koulutuksen merkitys on ensisijainen ja en-
siarvoinen. Tulevat investoinnit ovat yhä enem-
män osaajasidonnaisia eli ”tuota osaajia riittä-
västi, niin saat investointeja alueelle”. Kaikki 
osaamistasot olisi turvattava. 

• Koulutuksen panokset tulisi ensisijaisesti sijoittaa 
Porin yliopistokeskukseen. Sen rooliksi toivo-
taan yrityslähtöistä perustutkimusta ja sovelta-
vaa tutkimusta painopistealueilla turvaten näin 
kansainvälisen liiketoiminnan osaajien koulutuk-
sen.  

• SAMK:n haasteena on keskittyä toimiala- ja pää-
yrityssidonnaisesti vastaamaan suorittavien ja 
asiantuntijaresurssien koulutuksesta. Porin yli-
opistokeskuksen ja SAMK:n tulisi muodostaa yh-
teisiä 2 - 3 vuoden tutkimusohjelmia, joista saa-
daan toimialoittain perustutkimuksen kautta tuote-
kehitystuloksia suoraan toimialan pääyritysten 
hyödyksi.  

• Yritysten oma koulutus tulee kasvamaan. Siksi 
yrityskohtaista koulutusta uusine yrityslähtöisine 
piirteineen vahvistetaan, jotta pienten toimialojen 
tai erityisosaamistarpeiden pieniä, kohdistettu-
ja koulutusmääriä kyetään toteuttamaan.  

 
 
• Koulutuksen panostuksia on suunnattu Porin  yliopis-

tokeskukseen mm. EU-rahoituksen muodossa. Yli-
opistokeskukseen on  

o keskitetty alueen tietologistiikan koulutus  
o perustettu Raumalle TTY:n hydrauliikan yk-

sikkö, joka on toiminut hyvin yhteistyössä 
yritysten kanssa 

o sijoittunut aikaisempaa vähemmän ohjel-
mistopuolen koulutusta, mutta täydennys-
koulutuksen aktiviteetti on ollut korkea. 

• SAMK on lisännyt yhteistyötään yritysten kanssa. 
SAMKissa on myös 

o aloitettu Raumalla tuotantotekniikan koulu-
tus 

o lisätty automatiikan koulutusta 
o vähennetty ohjelmistopuolen koulutusta 
o käynnistetty mahdollisuus suorittaa ylempi 

amk-tutkinto logistiikassa, automatiikassa ja 
kansainvälisessä liikkeenjohdossa. 

• Yritysten tarvitsema erikoiskoulutus on lisääntynyt 
ainakin muutamilla aloilla (esim. mekaanisen puun 
CNC-koulutukset). Lisäksi oppisopimuskoulutus alu-
eella on lisääntynyt.  

 
 

Elinkeinoelämän kehittämisrakenteet 
 
• Tarkastelujaksolla ennustetaan väestön voimakas-

ta keskittymistä Satakunnan suurimpiin keskuk-
siin, tuntuu luonnolliselta, että Porin ja Rauman 
seudut määrittävät omat alueelliset osaamiskes-
kusohjelmansa sekä niiden sisällöt.  

• Elinkeinoelämä kannustaa yhdistämään kehit-
tämisorganisaatioita. Pyritään tiivistämään ny-
kyisten kehitysorganisaatioiden ja yritysten keski-
näistä yhteistyötä hyödyttämään entistä konkreet-
tisemmin yrityksiä. 

 
 
• Maakunnallisten kehittämisorganisaatioiden yhteis-

työtä on lisätty. 
• Porin seudulla on toteutumassa suunnitelma kehit-

tämisorganisaatioiden toimintojen yhdistämiseksi. 
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Täsmäresurssit 
 

• On tehtävä erityisiä täsmätoimenpiteitä, jotta Sa-
takunta kykenee saamaan huippuyrityksiinsä 
huippuosaajia Suomesta tai maailmalta sekä sel-
laisia investointeja ja uutta yritystoimintaa, jotka 
hyödyntävät ja tarvitsevat huippuosaajia. Erityis-
toimenpiteitä ovat esimerkiksi: 

o alueen imagoon panostaminen ja posi-
tiivisten referenssien esilletuonti 

o uusrekrytoinneissa muuttavien perhei-
den kokonaispalvelu, ei pelkästään yh-
den henkilön rekrytointia. 

 
 
• Satakunnan kiinnostavuus on lisääntynyt. Yrityksillä 

on kokemuksia, että vapaisiin työpaikkoihin tulee ha-
kemuksia laajemmalta alueelta ja tarpeelliset osaajat 
on pystytty rekrytoimaan helposti. 

• Määrättyihin erikoisosaamista vaativiin tehtäviin on 
edelleen vaikeaa saada osaajia.  

• Julkiset toimijat ovat tehneet yhteistyötä perhemuut-
tajien kokonaispalvelun kehittämiseksi.  

 

Logistiikka 
 
• Logistiikan merkitys liiketoiminnan menestyste-

kijänä kasvaa entisestään tarkastelujaksolla 
2003-2010. Työryhmät ehdottavat seuraavia toi-
menpiteitä: 

o Rauman ja Porin yhteyksien turvaaminen 
Helsinkiin ja Turkuun 

o Lentoliikenteen kehittäminen 
o Satakunnan sisäisten yhteyksien, erityi-

sesti Pori-Rauma (valtatie 8) kehittämi-
nen 

o Rauman ja Porin satamayhteyksien kil-
pailukyvyn varmistaminen satamiin johta-
vien rautatie- ja maantieyhteyksien kehit-
tämisen sekä väyläinvestointien myötä. 

• Muut logistiset kehityshankkeet: 
o Väyläinvestoinnit Rauman ja Porin sata-

miin 
o Raideliikenteen akselipainon nostaminen 

25 tonniin 
o Terminaali-investoinnit materiaalien käsit-

telyn automatisointiin ja nopeuttamiseen.  
• Opiskelijoille erittäin edullisia yhteyksiä Porin ja 

Rauman välille helpottamaan opiskelua. 

 
 
• Logististen yhteyksien parantamiseksi on toteutettu 

mm. seuraavia toimenpiteitä: 
o Rauman uuden satamatien valmistuminen 
o Vt 2 remontin valmistuminen 
o Kokemäki-Rauma -radan akselipainon nos-

to 
o Vt 8 ohituskaistat välillä Laitila-Rauma 
o Lentoyhteyksien ylläpitäminen. 

• Edelleen on suunnittelussa merkittäviä logistisia 
hankkeita, jotka sisältyvät pääosin Liikenne- ja vies-
tintäministeriön ns. 2-koriin. Tällaisia ovat mm. 

o Vt 8 kokonaisparannus 
o Tampere-Kokemäki -radan akselipainon 

nosto 
o Satamien väylien syventäminen ja satamien 

laajennushankkeet. 
 

Markkinointi 
 
• ”Kukaan ei voi uskoa Satakuntaan, elleivät 

satakuntalaiset itse usko tulevaisuuteensa.” 
Sen vuoksi tarvitaan merkittävää sisäistä markki-
nointia ja positiivisten uutisten ja referenssien le-
vittämistä sekä Satakunnassa että koko maassa. 

• Pääkaupungille voisi perustaa (tuettuna toiminto-
na) yhteisen toimistohotellin (”SataOffice”), jota 
satakuntalaiset yritykset voisivat pitää tukikohta-
naan pääkaupunkiseudulla.  

• Julkisen hallinnon hajauttamissuunnitelmiin tulisi 
suhtautua aktiivisesti ja aloittaa tarvittava myynti- 
ja lobbaustyö.  

 

 
 
• Erilaista markkinointityötä ja teollisuusalojen houkut-

televuuden lisäämiseen tähtääviä kampanjoita on to-
teutettu.  

 
 
 

Lisäydinvoiman sijoituspäätös 
 
• Lisäydinvoiman positiivinen sijoituspäätös on 

Satakunnalle ennen kaikkea tärkeä psykologinen 
virstanpylväs koko Satakunnan strategisella ke-
hityspolulla.  

 

 
 
• Myönteinen päätös ydinvoiman lisärakentamisesta 

Olkiluotoon on saatu ja uuden ydinvoimalan raken-
taminen on käynnissä. Projekti valmistuu vuonna 
2012. Seuraavan ydinvoimalayksikön rakentamista 
suunnitellaan. 

• Raumalle on valmistunut uusi, suuri biovoimala ja 
vastaava on rakenteilla Poriin. 
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Keskeisiä huomioita 
 
Satakunnan teollisuusvisio 2015 työn yhteydessä eri toimialojen yritysedustajien kes-
keisimmät yhteiset huomiot ja havainnot Satakunnan teollisuuden kehittymisestä vuo-
teen 2015 mennessä on kirjattu seuraavan kahdeksan pääotsikon alle: 
 
1. Teollisuustoimialojen tuottavuuden kehitys 
2. Teollisuustoimialojen keskeiset näkymät ja erityispiirteet  
3. Teollisuuden rakenteen kehitys 
4. Uuden teknologian ja osaamisen soveltaminen  
5. Uudet liiketoimintamahdollisuudet 
6. Liiketoimintaympäristön kehittäminen 
7. Henkilöstö ja alueen vetovoima 
8. Osaaminen ja koulutus  
 
1. Teollisuustoimialojen tuottavuuden kehitys    
 
Satakunnassa teollisuus tulee jatkamaan toimintaansa Satakunnan merkittävämpänä 
liikevaihdon tuojana. Teollisuuden yritysjohtajat eivät usko teollisuudessa tapahtuvan 
toiminnan volyymin laskua vaan liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan. Visiokau-
den aikana toimipaikkojen määrä tulee pysymään 2 500 toimipaikan tasolla ja työllis-
ten määrä laskee vähän alle 25 000 työllisen. Samaan aikaan nähdään tarpeellisek-
si aikaansaada voimakas tuottavuuden kehitys, jossa vuosittaisen liikevaihdon per 
henkilö pitäisi keskimäärin nousta tasosta 300 t€/hlö tasoon yli 400 t€/hlö. Tämä tuot-
tavuuden kehitys mahdollistaa teollisuuden yhteisen liikevaihdon nousemisen Sata-
kunnassa vuoteen 2015 mennessä yli 10 miljardiin €/v.  
 
 
 
 

Kuva 3: Tarkasteltujen 11 toimialan kokonaiskehitys on arvioitu todennäköisen toteutuman eli tavoit- 
             teen mukaisesti. Lisäksi grafiikassa on vaihteluväli rohkean ja taantuvan skenaarion muodossa. 
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Satakunnan teollisuustoimialojen liikevaihdon uskotaan kasvavan vuositasolla keski-
määrin + 3,8 % (inflaatio-/deflaatiovaikutusta ei ole huomioitu). Voimakkainta liikevaih-
don kasvu tulee olemaan:  
 
• teknologiateollisuudessa, jossa uskotaan yritysten menestykseen kansainvälisillä 

markkinoilla sekä voimakkaaseen tuottavuuden kasvuun. 
• automaatio- ja elektroniikka-alalla, jossa alueen yritykset kasvavat automaation 

hyödyntämisen lisääntyessä kaikessa toiminnassa ja kytkeytyessä kiinteäksi osaksi 
muiden toimialojen toimintaa.  

• sähkön- ja lämpötuotannossa, jossa liikevaihtoa visiokaudella lisää pääasiassa 
Olkiluodon kolmannen ydinvoimayksikön käynnistyminen. 

 
Työllisten määrän uskotaan teollisuudessa laskevan noin - 5 % visiokauden aikana 
henkilöstön eläköitymisen ja tuottavuuden kehittymisen seurauksena. Tuottavuuden 
kehityksellä uskotaan pehmennettävän myös henkilöstön eläköitymisen aiheuttamaa 
uhkaa. Työllisten määrän uskotaan kasvavan automatiikassa, elektroniikassa, logistii-
kassa, ohjelmistoalalla sekä sähkön- ja lämmöntuotannossa. Toimipaikkojen määrän 
uskotaan Satakunnassa laskevan visiokaudella kaikkiaan noin - 6 %. Ainoastaan lo-
gistiikassa sekä ohjelmistoalalla uskotaan toimipaikkojen määrän kasvuun. 
 
Tärkeäksi muodostuvan tuottavuuden kehityksen perusteella Satakunnan teolli-
suustoimialat jaettiin tulevalla visiokaudella kolmeen ryhmään:  
 

 
• Tuottavuushakuisiin toimialoihin, joissa tulevaisuuden menestyminen perustuu mer-

kittävästi kilpailukyvyn kasvuun. 
 

• Mahdollistaviin toimialoihin, jotka tukevat omalla toiminnallaan alueen muiden toimi-
alojen kilpailukyvyn ja tuottavuuden kehitystä. Nämä toimialat eivät omissa arvioissaan 
näe suuria mahdollisuuksia omilla toimialoillaan tuottavuuden kasvuun alan työvoimaval-
taisuuden vuoksi.  
  

• Erillistoimialoihin, jotka kehittävät omaa toimintaansa ja kilpailukykyään itsenäisesti 
pääosin omista lähtökohdistaan, hyödyntäen kuitenkin myös mahdollistavien toimialojen 
osaamista.   

 
 
 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty toimialojen jakautuminen edellä esitettyihin ryhmiin 
sekä näiden toimialojen tavoittelema tuottavuusluku (liikevaihto/henkilö) vuonna 2015 
ja sen mukainen ennuste tuottavuuden ennustettu kasvusta vuodesta 2006 lähtien.  
 
Tuottavuushakuiset toimialat: 
 

Toimiala Liikevaihto per henkilö 2015 
1000 € / hlö 

Liikevaihto per henkilö kasvu 
2006-2015 

Teknologiateollisuus 1 
(koneet ja laitteet) 338 + 81% 

Teknologiateollisuus 2 
(raskas metalliteoll. + 
 metallin jalostus) 

811 + 51% 

Sähkön- ja lämmöntuotanto 1111 + 49% 
Metsäteollisuus 654 + 24% 
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Mahdollistavat toimialat: 
 

Toimiala Liikevaihto per henkilö 2015 
1000 € / hlö 

Liikevaihto per henkilö kasvu 
2006-2015 

Automaatio ja elektroniikka 173 + 21% 
Logistiikka 150 + 9% 
Ohjelmisto- ja järjestelmä-
toimittajat sekä tietoliikenne-
tekniikka 

107 + 8% 

 
Erillistoimialat: 
 

Toimiala Liikevaihto per henkilö 2015 
1000 € / hlö 

Liikevaihto per henkilö kasvu 
2006-2015 

Muoviteollisuus 280 + 39% 
Graafinen teollisuus 157 + 23% 
Tevanake-teollisuus 250 + 20% 
Elintarviketeollisuus 250 + 19% 

 
 
 
Seuraavassa kuvassa teollisuustoimialat on esitetty koordinaatiossa liikevaihtotavoit-
teen ja tuottavuusluvun kasvun (liikevaihto per hlö %) suhteen vuonna 2015. Kuvassa 
eri toimialojen pallojen koko kuvastaa toimialan tavoiteltavaa henkilömäärää vuonna 
2015.   

 
 
 
Kuva 4: Satakunnan toimialat vuonna 2015 yritysjohtajien määrittämän tavoitteellisen näkemyksen 
             mukaan. 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenvetona yritysjohtajien näkemys eri toimialo-
jen kehityksestä työllisten ja toimipaikkojen määrän sekä liikevaihdon kehityksen suh-
teen. Liikevaihtoennusteluvut eivät ole inflaatio-/deflaatiokorjattuja.  
 
 
 

Työllisten määrä 
(henkilöä) 

Toimipaikkojen 
määrä 
(kpl) 

Liikevaihto 
(M€) Toimialat 

2006 2015 2008 2015 2006 2015 
Teknologiateollisuus 1 
(koneet ja laitteet) 6760 6500 739 650 1264 2200 

Teknologiateollisuus2 
(raskas metalliteoll. +  
metallin jalostus 

4088 3700 58 50 2199 3000 

Sähkön- ja lämmön- 
tuotanto* 1269 1350 78 70 950 1500 

Metsäteollisuus 2993 2600 266 240 1578 1700 
 

Automaatio ja 
elektroniikka 624 750 58 55 90 130 

Logistiikka 3758 4000 741 750 517 600 

Ohjelmisto- ja järjestelmä-
toimittajat sekä tietoliiken-
netekniikka 

719 750 232 280 84 80 

 
Muoviteollisuus 1239 1000 112 75 249 280 
Graafinen teollisuus  760 700 76 80 98 110 
Tevanake-teollisuus 714 600 200 160 148 150 
Elintarviketeollisuus 2264 2000 110 100 476 500 

YHTEENSÄ 25188 23950 2670 2510 7653 10250 

Muutos - 5 % - 6 % +34 % 
(keskim. +3,8 %/vuosi)

 
*) Sähkön- ja lämmöntuotannon liikevaihtoarvossa on huomioitava se, että TVO  
   laskuttaa tuottamansa sähkön omakustannusperiaatteella (eli ilman katetta). 

Taulukko 1: Toimialojen kehitys 2006-2015 %-määräisesti 
eniten kasvua 
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Taulukossa 2 on lisäksi esitetty yhteenvetona eri toimialojen arvioimat taantuvat ja 
rohkeat skenaariot, joiden väliin ennustettu visio asettuu. Tärkein huomio on se, että 
teknologiateollisuusalojen (1 ja 2) merkittävä vaihteluväli muuttaa koko Satakunnan 
tilannetta, kuten Taulukon 2 yhteenvedossa todetaan. Koska monet muut teollisuuden 
toimialat (esim. mahdollistajatoimialat) ovat vahvasti sidoksissa ja riippuvaisia teknolo-
giateollisuudesta, vaikuttaa sen kehitys merkittävästi koko Satakunnan teollisuuden 
kehitykseen. Siksi tuottavuushakuisiin toimialoihin kannattaa panostaa ja kohdis-
taa elinkeinotoiminnan kehittämisfokus niihin. 
 
 
 

Työllisten määrä 
(henkilöä) 

Toimipaikkojen 
määrä 
(kpl) 

Liikevaihto 
(M€) 

Toimialat 
Taantuva 
skenaario 

2015 

Rohkea 
skenaario  

2015 

Taantuva 
skenaario 

2015 

Rohkea 
skenaario 

2015 

Taantuva 
skenaario 

2015 

Rohkea 
skenaario 

2015 
Teknologiateollisuus 1 
(koneet ja laitteet) 5400 6700 500 700 1500 2500 

Teknologiateollisuus 2 
(raskas metalliteoll. + 
 metallin jalostus) 

2000 4100 25 55 1600 3500 

Sähkön- ja lämmön-
tuotanto 1300 1500 65 75 1100 1600 

Metsäteollisuus 2500 2800 230 250 1500 1800 
 

Automaatio ja elektroniik-
ka 550 1000 45 60 80 200 

Logistiikka 3200 4200 600 780 480 600 

Ohjelmisto- ja järjestelmä-
toimittajat sekä tietoliiken-
netekniikka 

350 950 200 300 40 120 

 
Muoviteollisuus 1000 1200 70 80 220 300 
Graafinen teollisuus 600 750 80 90 90 120 
Tevanake-teollisuus 400 700 130 180 90 160 
Elintarviketeollisuus 1800 2300 85 110 350 550 

YHTEENSÄ 19100 26200 2030 2680 7050 11450 
Ero + 37 % + 31 % + 61 % 

 
 

Taulukko 2: Toimialojen ”taantuvat” ja ”rohkeat” skenaariot 
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Teknologiateollisuuden (metalliteollisuuden) merkitys työllistävänä toimialana on erit-
täin merkittävä. Sen kehitys koko Satakunnalle ja sen hyvinvoinnille on keskeinen. 
Oheisista kaavioista näkyy 15 vuoden kehityssuunta, mikä antaa hyvän kuvan koko-
naiskehityksestä. Muutokset ovat pienehköjä ja siten hallittavissa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 5: Toimialojen suhteellinen koko työllisten määrän mukaan vuosina 2000, 2006 ja 2015 

2006 

2015 

2000 
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2. Teollisuustoimialojen keskeiset näkymät ja erityispiirteet  
 
Oheisessa yhteenvedossa on esitetty eri toimialojen osalta toimialatyöskentelyssä 
tunnistetut keskeisimmät näkymät ja erityispiirteet.  
 

Tuottavuushakuiset toimialat 

Teknologiateollisuus 1 
(koneet ja laitteet) 

Kone- ja laiteteollisuuden tavoitteena on kasvaa ja hyödyntää Eu-
roopan sisämarkkinoiden ja Venäjän markkinoiden potentiaalia.  
Toimialalla on kasvava fokus energia- ja ympäristösektorin tuotteis-
sa. Merkittävä tuottavuuden kasvu voidaan saavuttaa vain auto-
maation ja tietotekniikan lisääntyvällä käytöllä. Investointiaktiivisuus 
näillä osa-alueilla on viime vuosina ollut melko alhainen. 
Palveluiden osuus liiketoimintakonsepteissa tulee lisääntymään.  
Toimiala arvioi yli 70 % liikevaihdon kasvua tarkastelujaksolla. 

Teknologiateollisuus 2 
(raskas metalliteoll. ja 
metallin jalostus) 

Raskas metalliteollisuus ja metallien jalostaminen muodostaa jat-
kossakin Satakunnan liikevaihdoltaan suurimman toimialasegmen-
tin työllistäen visiojakson lopussa noin 3700 työllistä. Huomattavaa 
on, että toimipaikkojen määrä on vain n. 50, joten kehitysarvio sisäl-
tää riskitekijän, mikäli yksi suuri yritys esimerkiksi lopettaisi toimin-
tansa Satakunnassa. Alan kasvu perustuu kilpailukykyisiin ympäris-
tö- ja energiasovelluksiin. Uudet energiatehokkaat ratkaisut ja tuot-
teet korostuvat yritysten menestystekijöinä.  
Ulkomaisen työvoiman määrä tulee lisääntymään. Liikevaihdon 
kasvun arvioidaan olevan noin 35 % tarkastelujaksolla, mikä vaatii 
huomattavaa tuottavuuden kasvua (yli 50 %).  

Sähkön- ja lämmöntuotanto 

Tarkastelujaksolla Olkiluodon kolmas yksikkö valmistuu vuonna 
2012 tuoden 200 - 300 M€ lisäliikevaihdon toimialalle. Sähkön- ja 
lämmöntuotannon liikevaihtoarvossa on huomioitava se, että TVO 
laskuttaa tuottamansa sähkön omakustannusperiaatteella (eli ilman 
katetta). 
Jaksolla tehdään tuulivoimapäätöksiä sekä päätös kuudennen ydin-
voimalan rakentamisesta Suomeen. Toimialan liikevaihdon odote-
taan puolitoistakertaistuvan Satakunnassa visiokauden aikana.    

Metsäteollisuus 

Satakunnassa on kilpailukykyinen kemiallisen puunjalostuksen kes-
kittymä, jonka suhteellinen, kansallinen kilpailukyky kasvaa edelleen 
integraatioasteen sekä maantieteellisen sijoittumisen ansiosta. 
Mekaanisen metsäteollisuuden osalta sahateollisuus kärsii tulevista 
suhdannenäkymistä. Puuraaka-aineen saatavuudella ja hinnalla on 
keskeinen merkitys toimialan tulevaisuuden kehittymisessä. Toimi-
alan liikevaihdon uskotaan kasvavan vajaa 10 % tarkastelujaksolla.  

Mahdollistavat toimialat 

Automatiikka ja 
elektroniikka  

Automaatio ja elektroniikka tulevat osaksi kaikkia tuotteita, mikä 
mahdollistaa alan voimakkaan kasvun. Teknologioiden kehittyminen 
esim. konenäkö, langattomuus ja plug & produce –sovellukset oh-
jaavat toimialan kehitystä. Energiatehokkuus sekä kone- ja laiteso-
velluksissa että kiinteistöautomaatiossa muodostaa keskeisen vai-
kuttavan tekijän. Ala arvioi kasvavansa noin 45 % saavuttaen yh-
teensä n. 130 M€ vuosiliikevaihdon visiokauden lopulla. Toimialan 
merkitys on sen mahdollistajaroolissa, joka tukee mm. tuotta-
vuushakuisten toimialojen kasvua ja kehittymistä 
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Logistiikka  

Pohjanlahdella kuivabulkin kuljetusvolyymin uskotaan kasvavan, 
mikä luo Satakunnan satamille merkittävän välillisen mahdollisuu-
den oman volyyminsa kasvattamiseen. Energian hinnannousu sekä 
globaalisti kiristyvät turvamääräykset ja tarkastukset vaikuttavat 
kansainvälisiin kuljetuksiin. Euroopan sisäinen liikenne, erikoisesti 
konttiliikenne kasvaa. Tarjotaan palvelupaketteja Keski-Suomen ja 
Pirkanmaan yrityksille. 
Logistiikan ulkoistus lisääntyy edelleen. Toimialan tuottavuusluku 
(liikevaihto/henkilö) - noin 150 t€/henkilö - kuvastaa alan työvoima-
valtaisuutta. Tuottavuuden uskotaan kasvavan ainoastaan n. 7 % 
tarkastelujaksolla.  

Ohjelmisto- ja järjestelmä-
toimittajat ja tietoliikenne 

Ala profiloituu ennen kaikkea uuden teknologian soveltajaksi ja näin 
kasvualaksi.  Sen rooli muiden toimialojen kasvun ja tuottavuuden 
kehittäjänä on aivan keskeinen. Alan kehittymisen mahdollistaa 
teknologiakehitys, kuten esim. RfiD, Open Source –software, SaaS, 
web- ja all-IP- ratkaisut sekä Symbian/Linux –ohjelmointi ja vastaa-
vat mobiilin ohjelmoinnin teknologiat. Ala integroituu ”päivittäiseksi” 
osaamisalueeksi muihin toimialoihin. Alalla uskotaan tapahtuvan 
edelleen keskittymistä, mikä johtuu melko alhaisesta tuottavuudes-
ta. Tuottavuusluku (liikevaihto per henkilö) on noin 100 t€/henkilö, 
mikä kuvastaa alan ”käsityöluonnetta” ja ohjaa isompien yksiköiden 
synnyttämiseen. 

Erillistoimialat 

Muoviteollisuus 

Alan tärkeimmät muutosvoimat ovat: 
• Kierrätysaste muoveissa nousee 90 %:iin (70 % vuonna 2007)  
• Tekninen kehitys näkyy biohajoavissa muovituotteissa, älyn 

lisäämisessä muovituotteisiin sekä muovin käytössä yhdistema-
teriaalina 

Satakunnan nykyiset toimijat ja hyvä sijainti mahdollistavat kasvua 
muovin kierrätyksessä. Työllisten määrän kehitys laskee 
- 20 % tarkastelujaksolla. 

Graafinen teollisuus 

Toimialan tärkeimmät muutostekijät ovat: 
• Teknologiakehitys, joka näkyy digitaalisen painatuksen laajen-

tumisena sekä ”älykkyyden” lisääntymisenä pakkauksissa 
• Internetin roolin korostuminen graafisen ja verkkoviestinnän 

yhdistymisessä 
• Flexo-painatuksessa on selviä kasvumahdollisuuksia. 
• Tilaus-toimitus-prosessin huomattava nopeutuminen 
Ala menettää vajaa 10 % työllisistään visiokaudella.   

Tevanake-teollisuus 

Alan mahdollisuudet ovat:  
• Aasiassa teetettävillä kuluttajatuotteilla, joiden suunnittelu, osto-

toiminta ja logistiikan hallinta ovat Satakunnan alueella. 
• Yksittäistuotteiden valmistuksessa Satakunnassa 
• Smart Clothing- ja mukavuustekstiilituotteissa  
• B to B segmentin tuotteissa, jotka ovat tyypillisesti teknisiä teks-

tiilejä 
Alan henkilöstömäärä laskee visiojaksolla noin 15 %. 

Elintarviketeollisuus 

Tunnusomaista toimialalle ovat  
• Bioteknologian hyödyntäminen säilyvyyden lisäämiseksi sekä 

terveyttä edistävien tuotteiden kehittäminen  
• Ravintoinformaation roolin korostuminen  
• Vientitoiminnan ja teknologian siirron aktivoituminen 
• Ulkomaisen työvoiman lisääntyminen Satakunnassa 
Alan työllisten määrä laskee jaksolla noin 12 %  
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3. Teollisuuden rakenteen kehitys   
 
Tulevaisuudessa Satakunta on edelleen kilpailukykyinen ja vientivetoinen tekno-
logiateollisuus- ja metsäteollisuusmaakunta. Maakunnan alueella on kehittyvää, 
kansainvälistä teknologiateollisuutta sekä vahvistuva, iso metsäteollisuuden keskitty-
mä, jossa ovat integroituneena samalle alueelle sellu- ja paperitehtaat sekä metsäke-
mia. Näitä voimakkaita veturiyrityksiä tarvitaan Satakunnassa, koska ne ovat usealle 
muulle teollisuuden alalle toiminnan elinehto.  
 
Yrityskentässä isot toimijat kansainvälistyvät edelleen, keskisuuria toimijoita 
yhdistyy ja pieniä toimijoita poistuu. Kansainvälinen omistus saattaa lisääntyä Sa-
takunnassa ja toisaalta keskisuurten kotimaisten yritysten kasvuhakuisuus kasvaa. 
Satakuntalaisille yrityksille kansainvälisen omistuksen lisääntyminen antaa aikaisem-
paa helpomman mahdollisuuden laajentua kansainvälisille markkinoille, mutta uhkana 
on oman paikallisen päätöksenteon menettäminen tytäryhtiötalouden tuloksena. Li-
sääntyvä isojen konsernien yksiköiden välinen kilpailu tuotantopaikoista ja osaamis-
keskuksista on sekä uhka että mahdollisuus.  
 
Yritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyn on syytä parantua, jotta satakuntalaiset 
yritykset pärjäävät tulevaisuudessa kansainvälisessä kilpailussa. Teknologiateollisuu-
dessa investointiaktiivisuus on ollut paikoin matala, mikä näkyy koneiden vanhanaikai-
suutena. Tämä merkitsee korvausinvestointeja tulevalla visiojaksolla. Yritysten sisäis-
ten toiminnan tehostamistoimenpiteiden ja investointien lisäksi Satakunnan teollisuu-
den on kuljetuskustannusten kasvaessa hyödynnettävä rannikon ja satamien lähei-
syys sekä alueen logistiset palvelut osana kilpailukyvyn parantamista. On muistet-
tava, että Satakuntalainen teollisuus on toistuvaistuotantoa eli tuotetaan erittäin lyhyitä 
sarjoja tai yksittäistuotteita. Tuotteet ovat suurikokoisia investointituotteita, joista valta-
osa menee vientiin, joten toimituslogistiikan toimivuus on tärkeä. 
 
4. Uuden teknologian ja osaamisen soveltaminen  
 
Satakunnassa korostuu yritysten kyky olla uusimman teknologian ja osaamisen 
innovaatiopohjaisia soveltajia. Satakunnassa ei ole riittävästi resursseja kehittää 
merkittävässä määrin uutta teknologiaa ja osaamista, mutta alueella pitää pystyä ot-
tamaan muiden kehittämiä uusia teknologioita nopeasti käyttöön ja lisätä näin tuottei-
den ja palveluiden arvoa.   
 
Jatkossa erityispanostuksia on syytä suunnata toimenpiteisiin, joilla uusinta teknolo-
giatietämystä saadaan siirrettyä maailmalta Satakuntaan sekä voidaan lisätä 
alueen teollisuuden tuotannon automatisointia ja robotointia tuottavuuden kasvat-
tamiseksi. Tämä vaatii sekä yritys- että koulutussektorilla uusien kansainvälisten ver-
kostojen rakentamista tiedon ja uusien tuoteideoiden saamiseksi alueelle. Tuloksia 
saadaan, jos kansainvälisten yhteyksien lisäksi myös Satakunnan sisällä yritysten 
henkilöstö lisää yhteistyötä ja verkostoitumista eri tasoilla. Näin on mahdollista synnyt-
tää poikkitieteellisesti uusia innovaatioita. 
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5. Uudet liiketoimintamahdollisuudet   
 
Kallistuva energia ja ympäristökysymykset tulevat vaikuttamaan kaikkeen teke-
miseen. Satakuntalaiset yritykset voivat saavuttaa merkittävää kilpailuetua hyödyntä-
mällä nopeasti energiatehokkuuden lisäämiseen, uusiin energiamuotoihin ja ympäris-
tökysymyksiin liittyvät uudet teknologiat ja innovaatiot. 
 
Tuotekehityksessä yritysten on syytä panostaa uusiin innovaatioihin näillä osa-
alueilla. Ne tuotteet ja palvelut, jotka tänä päivänä elättävät yrityksiä, eivät elätä sellai-
senaan enää vuonna 2015. Siksi on löydettävä uusia innovaatioita ja niche-tuotteita, 
joiden varaan voidaan rakentaa uudenlaista liiketoimintaa. Tällaisia visiotyösken-
telyn aikana esiin tulleita uusia alueita ovat mm. 
 
• Teknologiateollisuudessa energiatehokkuuden parantamiseen sekä aurinkoenergi-

aan ja tuulivoimaan liittyvät innovaatiot. 
• Metsäteollisuudessa metsäkemian uudet tuotteet. 
• Automaatiossa kiinteistöautomaation avulla saavutettava energiansäästö. 
• Ohjelmistopuolella suurten ERP-ohjelmistojen lisäpalvelut. 
• Elintarviketeollisuudessa tuoretuotteet sekä terveyttä edistävät tuotteet. 
• Yleisesti ympäristöteknologiset tuotteet ja ratkaisut. 
 
Logistiikan kallistuva hinta alkaa myös vaikuttaa satakuntalaisten yritysten markkinoi-
hin. Uskotaan, että globalisaatio vähenee ja regionaalisuus lisääntyy, mikä lisää 
satakuntalaistenkin yritysten mahdollisuuksia Euroopassa ja Venäjällä. Venäjänkau-
pan merkitys saattaa nousta Satakunnan yrityksille tulevaisuudessa hyvin 
oleelliseksi. 
 
 
6. Liiketoimintaympäristön kehittäminen  
 
Satakunnassa toimiville isoille perusmetallien valmistajille, metallituotteiden toimittajille 
ja metsäteollisuudelle edullisen ja kilpailukykyisen energian saanti ja logistiikan toimi-
minen on tulevaisuudessa elinehto. Siksi energiapoliittiset (esim. lisäydinvoiman ra-
kentaminen), päästökauppaan ja liikenneväylien kehittämiseen liittyvät yhteiskunnal-
liset ratkaisut ja päätökset ovat oleellisia näiden yritysten kehittymiselle ja tulevaisuu-
delle. Erityistarpeena on ylisuurten kuljetusten syöttöliikenteen mahdollistaminen ja 
varmistaminen Porin ja Rauman satamiin. 
 
Ilman edullista energiaa, turvattua puuraaka-aineen saantia, toimivaa logistiikka sekä 
kaavoituksessa ja toimitilarakentamisessa varattuja mahdollisuuksia toiminnan laa-
jentamiseen, on vaarana, että alueelta menetetään merkittäviä teollisuuden toimijoita.  
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7. Henkilöstö ja alueen vetovoima  
 
Yleisesti uskotaan, että eri aloilla työvoimapula ei konkretisoidu Satakunnassa yhtä 
nopeasti kuin pääkaupunkiseudulla. Kuitenkin tietyissä teollisuuden ja suunnittelun 
erityisammattiryhmissä on jatkuvasti pulaa osaavista työntekijöistä. Palvelusektorilla 
työvoiman saatavuus on selkeästi parempi.  
 
Satakunnassa henkilöstön pysyvyys on yleisesti hyvää, mutta monilla aloilla satakun-
talainen koulutusjärjestelmä ei tuota tällä hetkellä riittävästi uusia osaajia eläköi-
tyvän työvoiman korvaajaksi. Siksi riittävän työvoimansaannin turvaamiseksi Sata-
kuntaan on välttämätöntä saada lisätyövoimaa ulkomaisista työntekijöistä, jotka 
muuttavat perheineen pysyvästi alueelle. 
 
Eläköityvän henkilöstön osaamisen siirto yrityksen sisällä nuoremmille työntekijöille ja 
lisääntyvä ulkomaalaistaustaisen työvoiman käytön aiheuttamat muutokset toiminnas-
sa tulevat olemaan tulevaisuudessa yritysten henkilöstöhallinnon suurimpia haasteita.   
 
8. Osaaminen ja koulutus  
 
Alueen yliopistojen, korkeakoulujen ja oppilaitosten on kyettävä vastaamaan muuttu-
viin koulutustarpeisiin reagoimalla paljon nykyistä nopeammin yritysten tarpeisiin jär-
jestämällä tarvittavaa kohdennettua opetusta, kuten alueen kauppakamarien vuonna 
2006 laatimassa koulutusselvityksessä todetaan. 
 
Nuoret koululaiset ja opiskelijat pitää saada sitoutumaan paremmin alueen yri-
tyksiin. Tämä edellyttää yrityksiltä uudenlaista tiiviimpää yhteistyötä oppilaitosten ja 
korkeakoulujen kanssa. Yritysten monipuolinen osallistuminen alueen koulutustarjon-
nan turvaamiseen lisääntyy ja sisältää myös rahoituksellisia elementtejä kuten oppikir-
joja ja lahjoitusprofessuureja. 
 
Yrityksissä siirrytään myös yhä enemmän nykyisen henkilöstön lisäkoulutukseen, 
jotta työntekijöiden monitaitoisuutta voidaan lisätä. Yritykset haluavatkin olla vaikutta-
massa korkeakoulujen ja oppilaitosten opetusohjelmiin niin, että koulutusta voidaan 
voimakkaasti kohdentaa yritysten tarpeisiin esimerkiksi erikoiskurssien avulla. Erikois-
koulutuksen järjestämisessä on myös löydettävä uusia rahoitusmalleja sekä tapoja 
saada opettajiksi osaajia suoraan yrityksistä. 
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Keskeiset toimenpide-ehdotukset 
 
Toimialakohtaisen työskentelyn tulosten perusteella ohjausryhmä on valinnut seuraa-
vat toimenpide-ehdotukset keskeisimmiksi Satakunnan teollisuustoimialojen kehitty-
mistä tukeviksi toimiksi.  
 
 
1. Innovaatiotoiminnan aktivointi 
 
Tunnistetaan yhteisillä toimilla entistä tehokkaammin päätrendit (esimerkiksi 
energia- ja ympäristökysymykset) ja kasvavat toimialat (esimerkiksi offshore, kone- 
ja laiteteollisuus, bioenergia, metsäkemia, automaatio, elintarvikkeet), joiden markki-
noiden ja teknologian kehitykseen pyritään mukaan uusilla innovaatioilla. Panostetaan 
tuotekehitykseen yhdistämällä alueelliset voimat tutkimuslaitosten ja Satakunnan ulko-
puolisten osaajien kanssa. Kasvatetaan satakuntalaisten ”tytäryhtiöyksiköiden” aktiivi-
suutta uusien tuotteiden kehittämisessä omissa konserneissaan sekä tehdään kaikki 
tarpeellinen konsernien osaamiskeskusten saamiseksi ja vahvistamiseksi alueella.  
 
Innovaatiotoiminnan aktivointi lähtee alueen veturiyritysten ja muiden toimijoiden 
yhteistyön lisäämisestä. Yhteistyötä voidaan lisätä ohjaamalla nuoret innovatiiviset 
yrittäjät ja yritysjohtajat keskustelemaan keskenään, vaihtamaan hyviä toimintatapoja 
sekä välittämään poikkitieteellistä tietoa ja osaamista.  
 
Vaikutetaan aktiivisilla toimilla tutkimus- ja kehitysrahoituksen ohjautumiseen 
Satakunnan alueelle esim. strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) ja mui-
den vastaavien kanavien kautta.  
 
 
2. Liiketoimintaympäristön rakentaminen   
 
Vaikutetaan eri päättäjiin, jotta Satakunnan teollisuudelle ja logistiikalle tärkeiden 
infrastruktuurihankkeiden suunnittelu, päätöksenteko ja toteuttaminen etenisi-
vät.  Tällaisia hankkeita ovat   
• Porin ja Rauman satamien väylien syventäminen ja satamien ylisuuresta syöttölii-

kenteestä huolehtiminen 
• Vt 8 parannushankkeet  
• Kokemäki-Tampere -rautatien parannus 
• Lisäydinvoiman rakentaminen Suomeen ja Olkiluotoon (Olkiluoto 4)  
• Porin lentokentän kehittäminen sekä junayhteyksien parantaminen Helsinkiin    
 
Varmistetaan aktiivisen kaavoituksen, liikennesuunnittelun ja toimitilarakenta-
misen avulla edellytykset kasvuyritysten liiketoiminnan laajentumiselle Sata-
kunnan alueella. Tällaisia laajennustarpeita on esimerkiksi kokoonpanoteollisuudella, 
joka hyödyntää satamia ja tarvitsee mm. mahdollisuuksia ylisuurien kuljetusten toteut-
tamiseen. Kasvumahdollisuuksia on lisäksi logistiikka-yrityksillä sekä alkavilla ja kas-
vavilla automaatioyrityksillä. Huolehditaan tältä osin yhteiskunnallisen päätöksenteon 
joustavuudesta ja nopeudesta alueen kunnissa.  
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Toteutetaan Satakunnan yritysten, kouluttajien, kaupunkien ja kuntien sekä julkisten 
toimijoiden yhteistyönä systemaattisesti toimenpiteitä, joilla Satakunnan maakunnan 
vetovoimaa yritysten sijoittumispaikkana ja ihmisten opiskelu- työskentely- ja asumis-
paikkana voidaan lisätä. Satakuntaa pitää markkinoida enemmän erityisesti alueen 
menestyvien ihmisten ja yritysten avulla.  
 
 
3. Koulutuksen kehittäminen  
  
Koulutukseen panostaminen ja fokusointi Satakunnan avaintoimialoille antaa parhaan 
kilpailuedun Satakunnalle tulevalla visiojaksolla, sillä työvoima- ja osaajapula kohtaa-
vat yrityksiä. Panostetaan koulutussektorilla yhteistyöhön, jossa yritykset voivat 
nykyistä enemmän vaikuttaa koulutuksen sisältöön ja toisaalta kantaa vastuunsa opis-
kelijoiden kytkemisestä voimakkaammin alan yrityksiin jo opiskeluaikana.  
 
Yliopistotason opetus tulee säilyttää ja kehittää sitä Porin yliopistokeskuksessa. 
Yliopistokeskuksen koulutusta pitää edelleen fokusoida Satakunnalle tärkeisiin toimi-
aloihin ja yliopistokeskuksen ja SAMKin yhteistyötä lisätä. Tärkeää on edelleen vahvis-
taa SAMKista valmistuneiden opiskelijoiden saumaton jatkokouluttautuminen yliopisto-
keskuksessa. Elinkeinoelämä voisi tukea yliopistotason opetusta kohdennetuilla lahjoi-
tusprofessuureilla, joilla saataisiin alueelle lisää akateemista osaamista ja resursseja.  
 
Erityisesti Satakunnassa on panostettava SAMKin ammattikorkeakoulututkintoi-
hin, koska ammattikorkeakoulu pystyy parhaiten vastaamaan yritysten tarpeisiin. Se 
tuottaa osaajia ja tekee soveltavaa tutkimusta, josta on hyötyä sekä alueen isoille yri-
tyksille että pk-yrityksille. Alueella on käynnistettävä uudelleen työnjohtokoulutus, joka 
erikoistuu työnjohtoon ja huomioi ulkomaisen työvoiman mukanaan tuomat haasteet. 
 
Toisen asteen ammatillisessa opetuksessa lisätään elinkeinoelämän ja oppilai-
tosten välistä yhteistyötä paremmalla organisoinnilla. Opetussuunnitelmissa on 
tärkeää huolehtia riittävästä perustietojen ja -taitojen oppimisesta ja yhteistyö yritysten 
kanssa pitää perustua yrityskohtaiseen pitkäaikaiseen yhteistyösopimukseen. Lisäksi 
tavoitteena on että koko toisen asteen koulutus yhdistettäisiin Satakunnassa saman 
toimijan alle visiokauden aikana. 
 
Lisäksi yritysten edustajat ehdottavat, että alueelle kehitettäisiin monimuotokoulutusta, 
jossa yhdistyvät mm. tekniikka ja kaupallisuus. 
 
 
4. Yritystoiminnan tukeminen   
 
Tuetaan uusien yritysten syntymistä ja käynnistyvää toimintaa. Erityisesti uusiksi 
yrittäjiksi pitäisi saada kansainvälistä kokemusta ja liiketoimintaosaamista isoissa yri-
tyksissä jo hankkineita osaajia. Toimivien pk-yritysten osalta on tuettava yritysten kan-
sainvälistymistä ja aikaisemmin mainittua kykyä synnyttää uusia innovaatioita.  
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5. Työvoimaresurssien varmistaminen  
 
Toteutetaan hankkeita, joilla koululaisten asenteisiin voidaan vaikuttaa teollisuusam-
mattien kiinnostavuuden lisäämiseksi. Jatketaan ja vahvistetaan aloitettua toimintaa, 
esim. ”Ammattitutka” –projektin toteutusta. 
 
Tuetaan pysyvän ulkomaalaistaustaisen työvoiman määrän lisääntymistä alueel-
la avustamalla ulkomaalaisten ammattihenkilöiden muuttoa, kouluttautumista ja per-
heiden sopeutumista Satakunnan alueelle. Tässä toiminnassa fokus tulisi olla perhei-
den muuttamisessa, jolloin ulkomaisen työvoiman pysyvyysennuste kasvaa. 
 
 
 
Keskeiset toimenpide-ehdotukset toimialaryhmit-
täin 
 
Metsäteollisuus 
 
• Muutetaan perinteisiä koulutussuuntia ja –sisältöjä ”moniosaaja”-suuntaan sekä 

lisätään automaation ja kunnossapidon koulutusta. 
• Panostetaan veturiyrityksissä tuotekehitykseen. 
• Vaikutetaan satakuntalaisiin metsäomistajiin puunsaannin varmistamiseksi sekä 

päättäjiin teollisuuden kannalta tärkeiden infrastruktuurihankkeiden toteuttamiseksi. 
 
 
Teknologiateollisuus 1 (koneet ja laitteet) 
 
• Yritysten on hyvä huomioida erityisesti energia- ja ympäristökysymykset omissa 

liiketoimintastrategioissaan sekä tuote- ja palvelukehityksessä. 
• Synnytetään toimenpiteitä Satakunnan vetovoiman lisäämiseksi opiskelu-, työsken-

tely- ja asumispaikkana. 
• Lisätään elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyötä laatimalla yhteistyösopimuk-

sia opiskelijoiden sitouttamiseksi yrityksiin jo varsin varhaisessa vaiheessa. 
 
 
Teknologiateollisuus 2 (raskas metalliteollisuus ja metallin jalostus) 
 
• Tunnistetaan kasvavat toimialat ja panostetaan näiden alojen innovaatioiden syn-

nyttämiseen. 
• Vaikutetaan tutkimus- ja kehitysrahoituksen suuntautumiseen alueelle sekä teolli-

suuden tarvitseman infran kehittämiseen. 
• Toteutetaan toimenpiteitä, joilla teollisuus saa lisää osaavaa työvoimaa (mm. nuor-

ten sitouttaminen, ulkomainen työvoima). 
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Sähkön- ja lämmöntuotanto 
 
• Vaikutetaan päätöksentekijöihin neljännen ydinvoimalan saamiseksi Olkiluotoon. 
• Tuetaan Posiva Oy:tä käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen tutkimuksissa ja 

loppusijoitustilan rakentamisessa. 
• Edistetään muita Satakunnan alueelle suunniteltuja sähkön- ja lämmöntuotanto-

hankkeita. 
 
 
 
 
Automaatio ja elektroniikka 
 
 
• Kehitetään koulutusta, jossa yhdistyvät tekniikka, myyntitaito ja yrittäjyys. 
• Tuetaan alan yritysten kansainvälistymistä. 
• Tuetaan uusien yritysten syntymistä ja toimintaa erityisesti alalta kokemusta omaa-

vien uusien yrittäjien ja toimitilojen osalta. 
 
 
 
Logistiikka 
 
• Kehitetään logistiikka-alan koulutusta kaikilla koulutustasoilla, erityisesti ammatti-

korkeakoulutusta. 
• Huolehditaan mahdollisuuksista laajentaa ja kasvattaa kasvuyritysten liiketoimintaa 

Satakunnan alueella luomalla toimiva infrastruktuuri. 
• Markkinoidaan yhteisesti Länsirannikon-reittiä ja suunnataan viesti palveluista 

varustamoille ja Sisä-Suomen yrityksille. 
 
 
Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat sekä tietoliikennetekniikka 
 
• Profiloidaan Satakunta uusimman teknologian soveltajaksi erityisesti teollisuuden 

asiakaskohtaisten ratkaisujen kehittäjänä.  
• Varmistetaan, että valitut teknologia-alueet huomioidaan alan koulutuksen sisällös-

sä ja koulutusvolyymissa sekä opiskelijat saadaan yrityksiin jo opiskeluaikana. 
• Houkutellaan alueelle lisää ohjelmistoalan yrityksiä voimakkaalla ”invest-in” – poli-

tiikalla. 
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Muoviteollisuus 
 
• Tuetaan Satakunnan pieniä muovialan yrityksiä verkostoitumisen lisäämisessä ja 

tuottavuuden kehittämisessä. 
• Edistetään kierrätysmuovin jatkojalostusta ja uustuotekehitystä. 
• Luodaan Satakunnan alueelle kuntien ja kaupunkien toimesta positiivinen toimin-

taympäristö, joka helpottaa yritysten sijoittumista ja pysymistä alueella. 
 
 
 
Graafinen teollisuus 
 
 
• Luodaan laaja yhteistyöverkosto maakunnassa toimivien graafisen alan yritysten ja 

oppilaitoksen välille opiskelijoiden työllistymisen varmistamiseksi. 
• Lisätään julkaisugraafisia sekä jatkojalostuksen opintoja Rauman graafiseen  

koulutukseen joko osana opintoja tai omana ohjelmanaan. 
 

 
 
Tevanake-teollisuus 
 
• Panostetaan Satakunnassa räätälöityjen piensarjatuotteiden, yksilöllisten tuottei-

den sekä teknisten tekstiilien valmistukseen. 
• Keskitytään Satakunnassa kuluttajatuotteiden suunnitteluun, hankintatoimintaan ja 

tuotteiden valmistuttamiseen halvemman kustannustason maissa 
• Etsitään aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja innovaatioista teknologi-

sista ja poikkitieteellisistä ratkaisuista 
 
 
Elintarviketeollisuus 
 
 
• Tutkitaan mahdollisuudet sesonkityövoiman yhteiskäyttöön. 
• Tiedostetaan ja tunnistetaan nykyistä paremmin elintarvikearvoketjun koko rakenne 

Satakunnassa ja arvoketjussa vaikuttavien toimijoiden mahdollisuudet yhteistyöhön 
ja toiminnan tasapainottamiseen. 
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Toimipaikkojen ja työllisten lukumäärän sekä liike-
vaihdon kehittyminen toimialoittain 
 
 
Oheiset toimialakohtaiset grafiikat antavat näkemyksen kunkin alan liiketoiminnan ke-
hityksestä. 
 
Kukin toimiala on määritellyt rohkean skenaarion, mikä kuvastaa toimialan kehittymistä 
erittäin optimaalisesti ja suotuisasti. Taantuva skenaario on näkemys toimialan kehi-
tyksestä tilanteessa, jossa toimintaympäristö on muodostunut erittäin haasteelliseksi ja 
yksittäiset yritykset ovat kohdanneet merkittäviä vaikeuksia. Tavoiteluvut sijoittuvat 
näiden skenaarioiden väliin ja vastaavat toimialaryhmän realistista ja samalla tavoit-
teellista näkemystä tulevaisuudesta.  
 
 
Metsäteollisuus 
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Teknologiateollisuus 1 (koneet ja laitteet)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknologiateollisuus 2 (raskas metalliteollisuus ja metallin jalostus) 
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Sähkön- ja lämmöntuotanto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automaatio ja elektroniikka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(”piikki” johtuu yksittäisestä toimitussopimuksesta ydinvoimaprojektiin) 
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Logistiikka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat ja tietoliikenne 
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Muoviteollisuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graafinen teollisuus 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 
 

Oy Swot Consulting Finland Ltd 35 (196) 1.12.2008 

Tevanake-teollisuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elintarviketeollisuus
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Koko Satakunta (eli em. 11 toimialaa yhteensä) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOIMIALAKOHTAISET RAPORTIT 
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Toimiala (miniklusteri) —  
automaatio ja elektroniikka 
 
Toimialan kuvaus – Automaatio ja elektroniikka  
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Automaation 

asennus-
yritykset 

 

 
Huolto- ja 

kunnossapito- 
yritykset 

 

 
 

1)Elektroniikan 
suunnittelu 

 

 
 

Alihankkijat 
 

 
3)Elektroniset 
piirit, osat ja 
komponentit 

 

 
Kone-, laite- 
ja rakenne-
toimittajat 

 

 
Automaatio- 

komponentti- ja 
moduuli- 
toimittajat 

 
 

 
Järjestelmä- ja 
alijärjestelmä-

toimittajat 
 

 

 
 

Talo- ja kiinteistö-
automaatio  

yritykset 
 

Ohjelmisto- 
tuottajat ja  

ohjaus-
järjestelmä- 
toimittajat 

Elektroniikka-
tuotteet ja  

-sovellukset  
• Elektroninen loppu-

tuote tai moduli 
 
 

Erikois-
elektroniikka-

tuotanto 
• Räätälöidyt tuot-

teet 
• Keskisuuret sarjat 
• Piensarjat 
 

 
Insinööri- ja 
suunnittelu- 

toimistot 
 

 
Suuryritysten 
automaatio- 

osastot 

 
2)Keskeiset 
sidostahot 

Kappaleenkäsittelyautomaatio 

 
Alihankinta- 

yritykset 
• Metalli- ja sähköalan 

pk-yritykset 
 
 

Prosessiautomaatio 

1) 
• Piirisuunnittelu 
• Testaussuunnittelu 
• Sovellussuunnittelu 
• Sulautettujen 
 järjestelmien suunnitte-

lu 

2) 
• Elepro Koulutustehdas 

(Innova)  
• SAMK 
• Porin Ammattiopisto 
• Ammattioppilaitos Kola 
• Prizztech Oy 
• TTY/ Porin yksikkö 
• Edutech 
• EMC Laboratorio (SAMK) 
• Ammatti-instituutti 

3) 
ostetaan, ei valmistusta 
alueella 
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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.   
 
30 Konttori- ja tietokoneiden valmistus 
31 Muu sähkökoneiden ja laitteiden valmistus 
33 Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja optisten instrumenttien sekä kellojen val-
mistus 
 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007

Toimipaikkojen lkm 58 54 59 57 59 

Työllisten lkm 494 545 575 595 624 

Liikevaihto M€ 58,3 67,7 75,6 196,7 89,7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 47 7 2 2 0 0

Huom. Vuonna 2005 
alueella oli merkittävä 
toimitus Olkiluodon ydin-
voimaprojektiin, mikä 
nosti liikevaihdon volyy-
mia merkittävästi. 

Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot 

Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 17.6.2008 tilanne 
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Toimialaryhmän näkemyksen mukaan Tilastokeskuksen toimialaluokittelu ei kuiten-
kaan anna oikeaa kokonaiskuvaa automaatio- ja elektroniikkaklusterista, koska toimi-
alan luvuista puuttuvat kokonaan integraattorit. Integraattoreiden toimiala on usein ko-
neiden ja laitteiden valmistus, mutta suuri osa henkilöstöstä on sähkö- ja automaatio-
alan ihmisiä.  
 
 
Satakunnan visio 2010 – projektissa (3.3.2003) ehdotettujen toi-
menpide-ehdotusten ja suositusten toteutuminen  
 
Seuraavassa on esitetty Satakunnan visio 2010 – projektin yhteydessä toimialoille 
määritellyt toimenpide-ehdotukset sekä toteutuneet toimenpiteet ja tilanne 2008. 
 

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

 
Automaatio:  
• Automaatioklusterin keskeisin toimenpide-

kooste sisältää automaatio-osaamisen ja 
osaajapohjan lisäämisen, kansainvälisty-
miseen vaadittavien, tuotteistettujen ratkai-
sujen (sis. jälkimarkkinat) kehittämisen sekä 
kansainväliseen liiketoimintaan kykenevien 
resurssien kouluttamisen. 

 
Elektroniikka:  
• Elektroniikan kasvu vaatii suunnittelupal-

veluiden kehittämistä tukemaan elektro-
niikan tuotantoa ja soveltajien valmiutta 
hyödyntää elektroniikkaa. Suunnittelupalve-
lujen lisääminen hyödyttää kaikkia toimialo-
ja, jotka ovat kasvavassa määrin elektronii-
kan soveltajia. Lisäksi edistetään uusien 
tuotantoteknologioiden tutkimusta ja tes-
tausta sekä siirtoa teolliseen mittakaavaan. 

 

 
• Automaation ylemmän ammattikorkeakoulu-

tutkinnon koulutus ja automaatiotekniikan uusi 
koulutusohjelma on aloitettu SAMKissa. Tieto-
tekniikan koulutus on päätetty keskittää Poriin, 
mutta elektroniikan sulautetut järjestelmät jat-
kuu moduulina kone- ja tuotantotekniikan uu-
dessa koulutusohjelmassa Raumalla.     

• Yrityskiihdyttämötoimintaa on kehitetty Sata-
kunnan alueella SAMKin toimesta. SAMKin 
yrityskiihdyttämö on palkittu vuosina 2005-
2006 ammattikorkeakoulujen laatuyksikkönä 
opetusministeriön toimesta. Yrityskiihdyttämön 
kautta syntyneistä yrityksistä noin 80 toimii 
osana automaatio- ja elektroniikkaklusteria.  

• Satakunnan yleinen kiinnostavuus työ- ja 
asuinpaikkana on lisääntynyt. Yrityksillä on 
kokemuksia, että kolmiosta Turku-Tampere-
Vaasa ammattilaiset ovat kiinnostuneita siir-
tymään Satakuntaan.  

• Toimialan liiketoiminnan rakenne on siirtynyt 
valmistuksesta suunnitteluun, erikoisesti su-
lautettuihin järjestelmien osalta.  

• Satakunnassa seudullinen jako on toteutunut. 
Raumalla on sulautettujen järjestelmien, elekt-
roniikkatuotannon ja EMC:n osaamista. Poris-
sa taas keskitytään ohjelmisto- ja telecom-
osaamiseen.  
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Toimialan kehitystrendit ja -suuntaukset  
Automaatio ja elektroniikka  
 
Automaation ja elektroniikan yleiset trendit: 
 
1. Automaatio- ja elektroniikkavalmistusta siirtyy jatkuvasti Kiinaan ja Kaukoitää, kos-

ka siellä on kasvava asiakaskunta. Kaukoidässä valmistuskustannukset kuitenkin 
nousevat nopeasti, mikä antaa mahdollisuuksia erityisesti eurooppalaisia palvele-
van valmistuksen säilyttämisestä Suomessa.  

2. Logistiikkakustannusten kasvu muuttaa liiketoimintaa nykyistä paikallisemmaksi. 
Suomalaisilla on tulevaisuudessa mahdollisuuksia Venäjän markkinoilla, joka histo-
riasta johtuen suomalaisille luonnollinen paikka toimia.  

3. Automaatiossa tarjonta erilaistuu edelleen. Laaja-alaisissa projektitoimituksissa 
paikallisuus on tärkeää, kun taas tuotteistettuja automaatiolaitteita ja -palveluja voi-
daan toimittaa laajasti kansainvälisille markkinoille.  

 
4. Asiakaspohja laajenee, kun automatiikka ja elektroniikka tulee osaksi kaikkia tuot-

teita  
5. Automaation kanssa työskentelevien työntekijöiden määrä on lisääntymässä kaikil-

la toimialoilla. Prosessiteollisuudessa automaatiohenkilöstön määrä pienentyy, 
mutta vastaavasti kappaleenkäsittelypuolella automaatiohenkilöstön määrä kasvaa 
jatkuvasti. Ulkoistaminen jatkuu edelleen laitteiden ohjausten ja automaatioratkai-
sujen suunnittelu- ja valmistuspalveluiden osalta.  

6. Isoissa yrityksissä automaatio-osaaminen on yhä enemmän keskittynyt automaa-
tio-osastoille tai omiksi automaatioyhtiöiksi  

7. Yritykset tekevät yhä enemmän yhteistyötä keskenään. Isot yritykset tekevät yh-
teistyötä yhä harvempien avaintoimittajien kanssa ja pienet yritykset solmivat kes-
kenään kumppanuussopimuksia.  

8. Asiakaskunnan keskittyminen jatkuu, mutta ei erityisen voimakkaana satakuntalais-
ten yritysten asiakaskunnassa.  

9. Ulkoistamiskehitys on saavuttanut huippunsa. Yrityksiin on jäänyt tarvittava ydin-
osaaminen ja ulkoistaminen ei enää voimakkaasti vahvistu.  

10. Asiakkailla on halu hankkia isoja kokonaisuuksia, mutta kokonaisuuksien koko ei 
enää ole kasvussa.  

11. Päähankkijat haluavat ostaa kokonaisratkaisuja partnereilta (= järjestelmätoimittajil-
ta), jotka edelleen käyttävät kokonaisuuden toimittamiseen omia alihankkijoita. 

 
12. Automaatiokomponenttien hinnan ovat entistä enemmän riippuvaisia raaka-

aineiden maailmanmarkkinahinnoista ja valuuttakursseista.  
13. Automatiikan peruskomponenttien hinnat laskevat, mutta samaan aikaan ohjelmis-

tojen arvo automatiikassa kasvaa koko ajan, mikä pitää lopputuotteiden hinnat sa-
malla tasolla. 

 
14. Työvoiman saannin ongelmat Euroopassa kasvattavat automaation kysyntää, var-

sinkin hankaliin työolosuhteisiin. Automaation kysyntää lisäävät myös työturvalli-
suus-, ergonomia- ja laatukysymykset  
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15. Automaatioyrityksissä työnohjaamisen rooli vähenee ja henkilöstö alkaa työsken-
nellä entistä itsenäisemmin hanke- ja projektikohtaisissa ryhmissä. Työntekijöiden 
moniosaaminen korostuu entisestään. 

16. Elektroniikkatoimittajien suuret kokoerot vaikuttavat hankintatoiminnan hoitami-
seen. Isossa organisaatiossa hankittu osaaminen ei välttämättä sovi pieniin yrityk-
siin.  

 
17. Kaikkien laitteiden energiatehokkuuden lisääminen on megatrendi, joka vaikuttaa 

erityisesti automaatio- ja elektroniikkalaitteiden kehittämiseen.  
18. Kaikki tiedonkeruu ja valvonta lisääntyvät, mikä luo lisäkysyntää automaatioratkai-

suille esimerkiksi kiinteistöalalla.  
19. Kuljetuslogistiikassa uudet lukutekniikat (esim. RFiD) lisääntyvät sekä helpottavat 

jäljitettävyyden hallintaa. 
20. Logistiikan hallinnasta tulee mahdollisuus alihankkijalle kasvattaa omaa osuuttaan 

arvoketjussa. Isotkaan asiakkaat eivät vielä hallitse hyvin logistiikkaa.  
21. Miniatyrisointi on saavuttanut tietyn tason. Enää ei tyypillisesti ole tarvetta pienen-

tää laitteiden kokoa.  
22. Väestörakenteen vanhenemisen myötä syntyy uusia tarpeita hyvinvointiteknologial-

le 
23. Erilaiset maakohtaiset standardit ja vaatimukset vaikuttavat edelleen automaatio- ja 

elektroniikkalaitteisiin, mutta vaikutukset vähenevät koko ajan. Teollisuusautomaa-
tiosta maavariointi on jo hävinnyt. 

24. Tarvittavat direktiivit ovat jo voimassa eikä näköpiirissä ole merkittäviä uusia direk-
tiivivaatimuksia.  

25. Viranomaisvalvonta vähenee ja tuotevastuu kasvaa. 
 
26. Tuotteiden koko elinkaaren aikaiset kustannukset tulevat yhä tarkempaan seuran-

taan. Koneiden ja laitteiden lisäksi myös kiinteistöjen elinkaarikustannuksia seura-
taan yhä tarkemmin, joka lisää energiakulutuksen minimointiin tähtäävien elektro-
nisten ja automaattisten ratkaisujen kysyntää.  

27. Uudet ympäristövaateet (esim. lyijyttömyys, sinkittömyys) tuovat jatkuvasti uusia 
kehitystarpeita tuotteille ja valmistustoiminnalle 

28. Tuotteiden kierrätys lisääntyy ja kierrätyksen kustannukset ja vastuu siirtyvät toimit-
tajalle.  

29. Ympäristösertifikaattien merkitys on kasvamassa. Vielä ei ympäristösertifikaattia 
vaadita kaikilta yrityksiltä, mutta vaatimukset saattavat lisääntyä tulevaisuudessa. 
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Automaation ja elektroniikan teknologiset trendit: 
 
1. Automaatio- ja elektroniikka-alan liiketoiminta on evoluutiovaiheessa. Mitään suurta 

muutosta ei ole näköpiirissä, mutta yritysten on tehtävä yhä enemmän valintoja 
omasta roolistaan ja merkityksestään osana arvoketjua.  

2. Automatiikan toimituksissa ohjelmistojen merkitys kasvaa jatkuvasti. Tämä lisää 
yrityksissä tarpeita ohjelmistopuolen osaajista  

3. Palveluliiketoiminnan merkitys kasvaa koko ajan. Kokonaisjärjestelmien toimittajilla 
palvelutoiminta on merkittävä osa liiketoimintaa tulevaisuudessa, mutta palvelulii-
ketoimintaa ei voi kasvattaa ilman riittävää laitekantaa asiakkailla.    

4. Konenäköratkaisujen määrä kasvaa koko ajan. Erityisesti itsenäiset konenäköantu-
rit lisääntyvät voimakkaasti. Konenäköratkaisujen lisääntymistä hidastaa osaavien 
systeemi-integraattoreiden puute ja valaisuteknologian kehittymättömyys.  

5. Prosessiautomaatiossa ja isoissa järjestelmissä ohjelmistojen avoimuus lisääntyy 
ja ohjelmat saadaan keskustelemaan toistensa kanssa entistä paremmin standar-
dien rajapintojen kautta.  

6. Ohjelmistojen päivittämisestä on tullut uusi liiketoiminta-alue erikoisesti suurille 
toimijoille. 

7. Ohjelmistojen merkityksen kasvaessa koneissa ja laitteissa myös asiakaspuolelle 
tulee kumppaniksi alan osaajia, joilla on omia vaatimuksiaan laitetoimittajille. Uudet 
vaatimukset korostavat tarvetta tehdä sopimusvaiheessa riittävän tarkat vaatimus-
määrittelyt.  

8. Vaatimusmäärittelyjen merkitys korostuu edelleen kun automaatiosuunnittelu lä-
hestyy perinteistä koneensuunnittelua. Kaikissa laitteissa on nykyisin automaatiota, 
mutta laitevalmistajilla ei ole aina omaa osaamista automaatiosuunnitteluun. Siksi 
automaatiosuunnittelijoiden pitää tehdä asiakkaiden kanssa selvät vaatimusmäärit-
telyt.  

9. Automaatiotekniikassa on vaara, että isoille kansainvälisille asiakkaille tarjotaan 
liian uutta teknologiaa, jota ei vielä olla valmiita ostamaan.  

 
10. Pintaliitosten määrä lisääntyy, Uusimmat liitostekniikat eivät heti tule Satakuntaan.   
11. Sovellutukset, jotka hyödyntävät langattomia ratkaisuja yleistyvät jatkuvasti. Kehi-

tys on ollut oletettua hitaampaa, mutta kiihtyy koko ajan.  
12. IP-verkkojen hyödyntäminen lisääntyy ja etäkäyttö mahdollisuudet lisääntyvät  
13. Kiinteistöjen tietotekniikka integroituu. Kiinteistöihin tulee yhä enemmän yhteenso-

pivia järjestelmiä, ohjelmistojen ja rajapintojen avoimuus lisääntyy 
14. Teollisuusautomatiikassa plug and produce-ratkaisujen määrä lisääntyy, mikä ly-

hentää asennusaikoja ja vähentää asentajien tarvetta.  
15. Elektroniikka ja automaatiokomponenttien saatavuus voi vaikeutua, mikä lisää liike-

toiminnan yllätyksellisyyttä.  
16. Brändien merkitys alalla kasvaa koko ajan.  
17. Tuotteiden valmistuksen läpimenoajat lyhenevät ja toimitusaikojen hallinta perustuu 

yhä enemmän valmistuskapasiteetin varaamiseen tiettyyn ajan hetkeen. 
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Roadmap – Automaatio 
 

 1990-luku 2000-luku 2010→ 

Anturointi ja mittalait-
teet 

• Kosketuksettomat lineaarianturit 
• Mekaaniset rajakytkimet turvaratkaisuissa 
• Säädettävät anturit  

• Väylätekniikat  (ASi, Profibus) 
• Älykkäät toimilaitteet ja anturit 
• Lasermitta-anturit 
• Konenäkösovellutukset lisääntyvät  

• Itsesäätyvät toimilaitteet 
• Diagnostiikka lisääntyy  
• Uudet huoltovapaat ja varmat anturit  
• Sulautetut järjestelmät 

Ohjaustekniikat 
• Hajautetut järjestelmät 
• PC-valvomot 
• Verkkoratkaisut  

• Logiikat kehittyvät paremmin palvelemaan auto-
maatiojärjestelmiä 

• Soft PLC 
• Kahdennukset 
• Langaton tiedonsiirto  

• Avoimemmat rajapinnat 
• PLC:n merkitys laskee  
• Sulautettujen järjestelmien käyttöönotto ja älyk-

kyyden integrointi tuotteeseen eri tegnologioilla 

Suunnittelu  • Tietokoneavusteinen suunnittelu  
• Suunnittelun ulkoistaminen lisääntyy  

• Suunnittelun merkitys kasvaa (3D-suunnittelu) 
• Suunnitteluohjelmien älykkyys kasvaa (lujuuslas-

kenta, kustannuslaskenta yms.)  
• Tuotetiedonhallinta (PDM) keskeiseksi  
• Projektitiedon hallinta kehittyy 
• Mekaanisesta suunnittelusta pääosa on ulkoistet-

tu 
• Simulointi ja mallinnus yleistyvät  

• Automaattiset suunnittelujärjestelmät yleistyvät 
• Asiantuntijajärjestelmät lisääntyvät ja lisäävät 

optimoinnin mahdollisuuksia  
• Suunnittelijoiden innovatiivisuus ja arviointikyky 

edelleen tärkeää, koska kone ei tee näitä töitä 
• Käyttöliittymien merkitys kasvaa kokoajan ja lisää 

jatkuvasti suunnittelun tarvetta 
• Etähallinnan merkitys kasvaa kokoajan  
• Suunnitteluprojektien hallinnan systemaattisuus 

lisääntyy   

Valmistus ja tuotanto • Suunnittelutieto saadaan siirrettyä suoraan tuo-
tantoon CAD/CAM-järjestelmien avulla 

• Myynti- ja päätöksentekoprosessit venyvät, joka 
lyhentää tuotannon toimitusaikaa 

• Alumiiniset profiit ja rakenteet yleistyvät 
• Väylätekniikat vaikuttavat tuotantoon  
• Modulointi ja tuotepakettien (älyn ja ohjauksen 

osalta itsenäiset yksiköt) käyttö lisääntyy 

• Räätälöintitarve pitää osan automaation tuotan-
nosta lähellä asiakkaita  

• Komposiittimateriaalit tulevat käyttöön erikoiskoh-
teissa  

• Modulointi lyhentää edelleen valmistuksen läpi-
menoaikaa 

• Plug and produce –tuotteet  

Ylläpito ja asiakastuki  
• Määräaikaiset huoltotoimenpiteet  
• Etätekniikat ja diagnosointi yleistyvät 
• Asiakkaat ulkoistavat kunnossapito- ja huoltotoi-

mintojaan  

• Asiakastuen merkitys kasvaa ja vaatii automaa-
tioyrityksiltä panostuksia resursseihin ja laitteisiin 

• Asiakastuen vasteajat lyhenevät  
• Vaaditaan asiakastuelta 24/7-tavoitettavvuutta ja 

palvelupuhelimia  

• Palveluiden merkitys automaatioalalla muuttaa 
ansaintalogiikkaa  

• Langattomat seuranta- ja ohjausratkaisut kehitty-
vät 

• Ylätason ohjaukset siirtyvät erikoisratkaisussa 
toimittajien tehtäväksi (kiinteys asiakkaaseen li-
sääntyy ja ansaintalogiikka muuttuu)   
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Roadmap – Elektroniikka 
 

 1990-luku 2000-luku 2010→ 

Tuotanto ja valmistus  

• Laatujärjestelmät kehittyvät 
• Ulkoistaminen lisääntyi 
• Sopimusvalmistus kehittyi 
• Testaus siirtyi alihankkijoiden tehtäväksi  
• Pintaliitosladonta ja aaltojuotosprosessi automa-

tisoitiin 
• Komponenttituotanto siirtyi Kaukoitään  
• Kapasiteettipula, pienille sarjoille ei tahdo löytyä 

tekijöitä  

• Bondaustekniikka 
• Kustannustehokkuus optimoitiin  
• Rajavolyymin merkitys kasvoi  
• Manuaalityö siirtyi halvemman kustannustason 

maihin  
• Komponenttien koko pieneni ja integrointiaste 

kasvoi  
• Asiakkailla tyypillisesti useita toimittajavaihtoeh-

toja  

• Tuotannossa jalostusarvo kasvaa: piirikorteista 
siirrytään tuoteosiin ja lopputuotteisiin  

• Elektronisten laitteiden valmistus on pääosin 
ulkoistettu erikoistuneille tekijöille  

• Kypsässä tuotevaiheessa olevien tuotteiden 
ylläpitoa ulkoistetaan  

• Piensarjatuotanto pysyy kotimaassa tai ainakin 
lähialueilla (laatu, joustavuus, toimitusajat tärkei-
tä) 

• Joustavat tuotantomenetelmät kehittyvät  

Sovellukset ja asiak-
kuudet 

• Isoja asiakkaita teleoperaattorit ja muut telecom- 
asiakkaat  

• Volyymituotteita erikoistarpeisiin  
• Mekaanisia ratkaisuja korvattiin lisääntyvästi 

elektroniikalla  

• Elektroniikkaa on lähes jokaisessa tuotteessa 
• Erittäin laaja asiakas- ja sovelluspohja 
• Sovellukset siirtyvät viihde-elektroniikan erikois-

ratkaisuista jokapäiväiseen käyttöön  
• Käyttöliittymät kehittyvät ja laitteiden helppokäyt-

töisyys lisääntyy  
• Integroidut sovellutukset lisääntyvät   

Teknologiat ja osaa-
misalueet  

• Mobiiliteknologiat  
• GSM 
• Mikroprosessit kehittyvät 
• Digitalisointi 
• Komponenttien hinnat laskevat 
• Liitos- ja pakkausteknologiat kehittyvät  

• 3G 
• MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) 
• ”Nukkuvat prosessorit”   

• MOEMS (Micro-Opto-Electro-Mechanical Sys-
tems) 

• Erilaiset langattomat verkkoteknologiat kehittyvät  
• Yksittäisistä erillisistä laitteista siirrytään järjes-

telmiin, joissa laitteet yhdistetään erilaista väylä-
tekniikkaa hyödyntäen 

• Anturi- ja sensoriteknologiat kehittyvät 
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Satakunnan visio 2015 
Automatiikka ja elektroniikka  
 
Toimialan kehittyminen Satakunnassa   
 
Toimialaryhmän käsityksen mukaan automatiikassa ja elektroniikassa tapahtuu Sata-
kunnassa vuoteen 2015 mennessä seuraavassa esitettyä kehitystä. 
 
Teknologian soveltaminen  
 
Toimialaryhmä näkee, että tulevaisuudessa Satakunnassa tarvitaan edelleen voimak-
kaita konepajateollisuuden veturiyrityksiä, jotta automaatio- ja elektroniikkatoimialalla 
on alueella toimintamahdollisuuksia. Konepajateollisuuden läsnäolo alueella on alan 
elinehto ja teollisuus siirtyy sinne missä on riittävästi osaajia. Siksi oleellisen tärkeää 
on ylläpitää ja kasvattaa alan osaamisresursseja Satakunnassa.   
 
Automatiikka- ja elektroniikka-alaa Satakunnassa leimaa kyky nopeasti soveltaa uusin-
ta teknologiaa ja innovaatioita. Satakunnassa ei kehitetä alan uusinta tekniikkaa, mut-
ta yritysten menestymisen taustalla on omien asiakkaiden tarpeiden erinomainen tun-
teminen, näiden tarpeiden täyttäminen hyödyntäen innovatiivisesti uusinta teknologiaa 
sekä oman yrityksen kannattavuudesta huolehtiminen.  
 
Jatkossa erityispanostuksia pitää suunnata toimenpiteisiin, joilla uusimman teknologia 
tietämystä saadaan siirrettyä maailmalta Satakuntaan. Tämä vaatii sekä yritys- että 
koulutussektorilla uusien kansainvälisten verkostojen rakentamista tiedon ja uusien 
tuoteideoiden saamiseksi alueelle.  
 
Logistiikan kallistuva hinta alkaa myös vaikuttaa satakuntalaisiin yrityksiin. Globalisaa-
tio vähenee ja regionaalisuus lisääntyy, joka lisää satakuntalaistenkin yritysten mah-
dollisuuksia Euroopassa ja Venäjällä. Venäjänkaupan merkitys saattaakin nousta yri-
tyksille tulevaisuudessa hyvin oleelliseksi.  
 
Uudet liiketoimintamahdollisuudet 
 
Myös energia- ja ympäristökysymykset vaikuttavat entistä enemmän satakuntalaisiin 
alan yritysiin. Viime vuosina markkinoille tulleet uudet tuotteet ja teknologiat (esim. 
aurinkoenergian hyödyntäminen, ilmalämpöpumput) alkavat vallata markkinoita ja näin 
volyymit kasvavat.   
 
Uudet energiaan ja ympäristöä säästävät ratkaisut synnyttävät alalle uutta liiketoimin-
taa. Tuuli- ja aurinkoenergian hyödyntäminen ovat Satakunnassa tulevaisuuden kehit-
tyviä aloja, joihin useat alueen toimijat jo voimakkaasti panostavat. 
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Toimialan mahdolliset kehitysskenaariot  
 
Toimialaryhmä määritteli toimialalle seuraavanlaiset mahdolliset kehitysskenaariot 
 

 
 
Säilyttävä skenaario 
 
Säilyttävä skenaario ei toimialaryhmän mielestä saa olla alan tavoite, koska yritysten 
on jatkuvasti kasvettava kehittymisen takaamiseksi. Säilyttävässä skenaariossa useat 
yrittäjät valitsevat itselleen vain sopeutujan roolin ja antavat kilpailijoiden ottaa itselleen 
esimerkiksi konepajateollisuuden tarjoaman kasvun itselleen. Säilyttävässä skenaa-
riossa alan yritykset pysyvät nykyisessä roolissaan, eivätkä pyri kasvattamaan omaa 
osaamistaan ja osuuttaan arvoketjussa.  
 
Taantuva skenaario 
 
Taantuva skenaarioon automaatio- ja elektroniikka-ala joutuu Satakunnassa, jos alu-
een konepajateollisuus voi huonosti, lakkaa investoimasta ja kehittämästä toimintaan-
sa tai lopettaa merkittäviä yksiköitä alueella. Konepajateollisuuden kehityksen lisäksi 
taantuvaan kehitykseen voi alan ajaa palkkatason nousu ilman tuottavuuden kehitystä, 
omistajayrittäjien eläköitymisestä johtuva yritysten kuoleminen tai alan koulutuksen 
häviäminen alueelta nuorten kiinnostuksen puutteesta alaa kohtaan.  
 
Rohkea skenaario  
 
Rohkea skenaario perustuu automatiikka- ja elektroniikka-alan toimeliaisuuden voi-
makkaaseen lisääntymiseen alueella. Tätä tukisi voimakkaasti isojen tehdasprojektien 
(esim. Harjavallan perusteollisuuden uudet investoinnit, 4. ydinvoimala Olkiluotoon) 
saaminen Satakuntaan, jotka loisivat uusia mahdollisuuksia ja uskallusta alan yrittäjil-
le.  
 
Toisaalta ala voi kehittyä rohkeasti myös huolehtimalla omasta kilpailukyvystään ja 
lähtemällä entistä voimakkaammin omilla tuotteilla ja palveluilla kansainvälisille mark-
kinoille esimerkiksi Venäjälle. Alan yritysten pitää edelleen kehittää kykyään soveltaa 
alan suurten toimijoiden kehittämää uutta teknologiaa omissa tuotteissaan. Tätä uuden 
huipputekniikan hyväksikäyttämistä on tuettava imuroimalla maailmalta alueelle tietoa 
ja osaajia yhteistyössä Porin Yliopistokeskuksen, SAMKin ja elinkeinoyhtiöiden kans-
sa. 

  2006*
uusi visio 

2010
Säilyttävä

2015
Taantuva 

2015 
Rohkea 

2015 

Visio 2015
(ryhmän 
yhteinen 

näkemys)
Toimipaikkojen lkm 59 65 55 45 60 55

Työllisten lkm 624 650 600 550 1000 750

Liikevaihto M€ 89,7 100 110 80 200 130

*Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot 
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Toimialan toimenpide-ehdotukset ja suositukset 2008–2015 
 
Toimialaryhmä teki seuraavat toimenpidesuositukset ja ehdotukset positiivisen vision 
toteutumisen vahvistamiseksi 
 

1. Kehitetään koulutusta, jossa yhdistyvät tekniikka, kaupallisuus ja yrittäjyys. 
Erityisesti myyntityön opetusta pitää lisätä koulutuksessa, jotta saadaan lisää 
nuoria myyntihenkilöitä, jotka pystyvät tunnistamaan asiakkaiden tarpeita ja 
myymään näille tuotteita ja palveluja. Koska myyntityötä ei opeta kukaan eh-
dotetaan, että Poriin luotaisiin opetuksen keskus, jossa luontevasti yhdistet-
täisiin tekniikka, myyntityö ja yrittäjyys.  

 
2. Tuetaan alan yritysten kansainvälistymistä. Ensin yritysten pitää kehittää 

osaaminen sekä tuotteet kuntoon ja sen jälkeen tehtävä voimakasta markki-
nointi- ja myyntityötä kansainvälisten markkinoiden avaamiseksi.  

 
3. Tuetaan uusien yritysten syntymistä ja toimintaa. Erityisesti yrittäjiksi pitäisi 

saada kansainvälistä kokemusta ja liiketoimintaosaamista muissa yrityksissä 
jo hankkineita osaajia. Lisäksi alueella on panostettava automaatio- ja elekt-
roniikkayritysten käyttöön sopivien toimitilojen määrää. Tällä hetkellä yritys-
ten kasvua ja pienyritystoiminnan käynnistämistä alalla estää sopivien toimiti-
lojen löytyminen.  

 
Toimenpide-ehdotusten toteuttamisen koordinointi- ja seurantaorganisaatioiksi ehdote-
taan alueen kauppakamarien teollisuusvaliokuntia. Lisäksi toimenpide-ehdotusten to-
teuttamisen vastuuorganisaatioiksi ehdotetaan seuraavia organisaatioita 
 
• SAMK ja Porin Yliopistokeskus koulutuksen kehittämisen ja kansainvälisten kon-

taktien luomisen osalta. 
• Alueen elinkeinoyhtiöt yritysten kansainvälistymisen tukemisen ja uusien yritysten 

synnyttämisen osalta. 
 
Lisäksi ehdotetaan, että toimialan yritysten edustajat kokoontuvat kerran vuodessa 
kauppakamarien kutsusta seuraamaan toimenpiteiden toteutumista ja toimialan kehi-
tystä alueella.  
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Keskeiset yritykset segmentoituna — Automaatio ja elektroniikka 
 
Seuraavassa taulukossa on esitelty toimialojen (TOL 30, 31 ja 33) keskeisimmät yritykset Satakunnassa. Peruskriteerinä on ollut valita ne 
yritykset, joiden henkilöstömäärä ylittää 10 henkeä.  
 

Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti 
Henkilökunnan 
suuruusluokka

Liikevaihdon suuruus-
luokka 

JOLETEK OY  HUITTINEN Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden valmistus 10 - 19 400 000 - 999 999 

KMT GROUP OY KANKAANPÄÄ, VALMISTUS JA 
KOKOONPANO Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus 100 - 249 20 000 000 - 

MEKELTEK OY  PORI Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien valmis-
tus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 

NEOREM MAGNETS OY  ULVILA Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden valmistus 50 - 99 10 000 000 - 19 999 999 

RAUMAN SÄHKÖKONEHUOLTO OY  RAUMA Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien valmis-
tus 10 - 19 400 000 - 999 999 

SATMATIC OY  ULVILAN TOIMIPAIKKA Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus 50 - 99 10 000 000 - 19 999 999 
SIEMENS AG  PORI Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden valmistus 10 - 19 200 000 - 399 999 

SIMSOTEC OY  HARJUNPÄÄ Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms. valmistus 
pl. teollisuuden prosessinsäätölaitteistot 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 

TYKE OY 
 

 VANHA-ULVILA 
PORI, SAIRAALATARVIKKEET 
RAUMA, APUVÄLINEET 

Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä  
ortopediavälineiden valmistus 

50 - 99 
20 - 49 
20 - 49 

2 000 000 - 9 999 999 
tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

UTU ELEC OY  ULVILA Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus 100 - 249 10 000 000 - 19 999 999 
VAKE OY  HUITTINEN Valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen valmistus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 

 Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 23.6.2008 tilanne. 
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Seuraavassa taulukossa on esitelty lisäksi muita toimialaryhmän esiin nostamia merkittäviä automatiikka- ja elektroniikka yrityksiä Satakun-
nassa.  
 

Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti 
Henkilökunnan 
suuruusluokka

Liikevaihdon suuruus-
luokka 

CIMCORP OY ULVILA Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 100 - 249 20 000 000 - 

CLS-ENGINEERING OY RAUMA    
COMPROC ELEKTRONICS OY     
ENERPOINT OY     
PIIR-GROUP OY ULVILA Tekninen palvelu 16 tieto puuttuu 
SERMATECH OY ULVILA Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta N/A N/A 

PORI PROJEKTIPALVELUT Höyrykattiloiden valmistus pl. keskuslämmityslaitteet 20 - 49 tieto puuttuu 
RAUMA PROJEKTIPALVELUT  Höyrykattiloiden valmistus pl. keskuslämmityslaitteet 20 - 49 tieto puuttuu 

PORI KUNNOSSAPITOPALVELUT Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden 
valmistus 20 - 49 tieto puuttuu 

RAUMA KUNNOSSAPITOPALVE-
LUT  

Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden 
valmistus 50 - 99 tieto puuttuu 

YIT TEOLLISUUS- JA VERKKOPALVELUT OY 

PORI SEIKKU KUNNOSSAPITO-
PALVELUT  Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 10 - 19 tieto puuttuu 
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Yhteenveto – Automaatio ja elektroniikka  
 
 

Avainteknologiat ja -osaamiset 
 

 

Toimialan päätrendit 
 

 

Tilanne 2006 
 
• 59 toimipaikkaa  
• 624 työllistä 
• 90 M€/v liikevaihto  
• 143 t€/hlö tuotta-

vuusluku  

Keskeiset toimenpide-ehdotukset ja suositukset  
• Kehitetään koulutusta, jossa yhdistyvät tekniikka, myyntitaito ja yrittäjyys  
• Tuetaan alan yritysten kansainvälistymistä  
• Tuetaan uusien yritysten syntymistä ja toimintaa erityisesti alalta kokemusta omaavien uusien yrittäjien ja toimitilojen osalta   

Säilyttävä-skenaario: Useat yritykset valitsevat itselleen sopeutujan roolin eivätkä 
kehitä toimintaansa. Yritykset pysyvät nykyisessä roolissaan eivätkä kasvata omaa 
osaamistaan ja osuuttaan arvoketjussa.  

Rohkea-skenaario: Alan toimeliaisuus lisääntyy joko alueelle tulevien isojen tehdas-
projektien tai alan yritysten kasvun kautta. Yritysten kasvu perustuu vientitoiminnan 
lisääntymiseen ja kykyyn soveltaa uusinta teknologiaa nopeasti omiin tuotteisiinsa     

 
Visio 2015 (=tavoite) 

• 55 toimipaikkaa 
• 750 työllistä 
• 130 M€/v liikevaihto  
• 173 t€/hlö tuottavuusluku  
 

2006 2010 2015 

Taantuva-skenaario: Alueen konepajateollisuus voi huonosti, lakkaa investoimasta 
ja kehittämästä toimintaansa tai lopettaa yksiköitä alueella. Lisäksi alan taantumista 
tukee palkkataso nousu, alan yritysten väheneminen ja koulutuksen hiipuminen  

Valittu skenaario
 

• Nykyiset yritykset huolehti-
vat omasta kilpailukyvys-
tään ja lisäävät vientiä  

• Alueelle saadaan lisää 
tietoa ja osaamista maail-
malta korkeakoulujen ja 
yliopistojen kautta.  

• Alalle saadaan uusia kan-
sainvälisen kokemuksen ja 
liiketoimintaosaamisen 
omaavia yrittäjiä.     

• Automatiikka ja elektroniikka tulevat osaksi kaikkia tuotteita 
• Kaikkien laitteiden energiatehokkuutta on lisättävä 
• Automatiikan toimituksissa ohjelmistojen merkitys kasvaa    

• Kasvavat logistiikkakustannukset siirtävät valmistusta lähelle asiakkaita 
• Yritysten yhteistyö lisääntyy  
• Kiinteistöjen tietotekniikka integroituu  

• Avoimet ja standardit rajapinnat  
• Konenäköratkaisut  
• Langattomat ratkaisut  
• Sulautetut järjestelmät  

• Palveluliiketoimintaan liittyvä osaaminen 
• Yksiselitteisten vaatimusmäärittelyjen tekeminen  
• Plug and produce –tuotteet  
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Toimiala Satakunnassa – Elintarviketeollisuus 
 
Toimialan kuvaus 
 
Toimialan miniklusterirakenne on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raaka-ainetuottajat 
(sopimustuottajat) 

• Maito 
• Vilja 
• Liha (punainen ja valkoinen li-

ha) 
• Vihannekset ja juurekset 
• Salaatit ja yrtit  
• Viljellyt sienet 
• Peruna ja tärkkelysperuna 
• Sokerijuurikas 
• Öljykasvit  
• Marjat 
• Kasvihuonetuotanto  

Muu jalos-
tustoiminta 
• Vihannekset ja 

kasvit  
• Sienet ja  
 marjat 
• Öljyt ja rasvat 

Lihanjalos-
tus 

• punainen liha 
• valkoinen liha 

(siipikarja) 
• lihavalmisteet 

 
Valmisruoka-

teollisuus 
• einekset 
• pakasteet 

 

 
 

Panimo-
toiminta 

 

 
 

Rehu-
teollisuus 

 

 
Mylly-

tuotteiden 
valmistus 

 Varastointi ja 
logistiikka 
• pakastustoi-

minta 
• pakastevaras-

tointi 

 
Kalastus-
elinkeino 
• sisävesikalas-

tus 
• merikalastus 

 
Kala-

tuotteiden 
jatkojalostus 
 

Sidostahot 
• Satafood 
• Pyhäjärvi-instituutti 
• TE-keskus / Tekes 
• Satakuntaliitto 
• Porin Ammatti-

opisto 
• Yliopistokeskus

 
Maito-

tuotteiden 
valmistus 

 
 

Leipomo-
toiminta 
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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.   
 
15 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 arvio
Toimipaikkojen lkm 105 96 97 94 103 

Työllisten lkm 2299 2245 2281 2266 2264 

Liikevaihto M€ 451,7 446,3 481,3 444,3 476,2 541,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 82 11 11 1 2 3

Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot  

Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 17.6.2008 tilanne
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Satakunnan visio 2010 –projektissa (3.3.2003) ehdotettujen toimen-
pide-ehdotusten ja suositusten toteutuminen  
 
Seuraavassa on esitetty Satakunnan visio 2010 – projektin yhteydessä toimialalle 
määritellyt toimenpide-ehdotukset sekä toteutuneet toimenpiteet ja tilanne 2008. 
 

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

 
• Elintarviketeollisuudessa on tärkeää koko 

kuluttajalähtöisen arvoketjun eli tuotannon, 
tuotekehityksen ja informaatiovirran tiiviimpi 
integroiminen.  

 
• Näin vastataan uusiin kulutus- ja makutottu-

muksiin kuten valmisruoan lisääntyvään käyt-
töön ja private label –tuotteiden kustannus-
tehokkaisiin tuottamisvaateisiin sekä ruoan 
terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin. 

 
 
• Lisäksi tulee kehittää suomalaisen ja kan-

sainvälistyvän kaupan hallintaa eli tyydyttää 
kansainvälisten osto-organisaatioiden kan-
salliset tarpeet sekä hyödyntää kansainväli-
set jakelumahdollisuudet erikoistuoteryhmis-
sä. 

 
 

 
• Logistiikkakulujen optimoinnista ja tietovirto-

jen hallinnasta on tullut entistä tärkeämpi te-
kijä. Mm. Satakunnan lihataloilla on käynnis-
sä hankkeita logistiikan kehittämiseksi.  

• Satakuntalaisen teollisuuden kyky vastata 
suomalaisten makutottumusten muuttumi-
seen on parantunut. Tästä esimerkkinä alu-
eella kehitetyt uudet, kansainvälisempiä ma-
kuja sisältävät tuotteet.   

• Private label  -tuotteiden määrä on pysynyt 
lähellä samaa tasoa. Inex-yhteistyön purkau-
tuminen on hidastanut kehitystä, mutta tule-
vaisuudessa private label –tuotteiden määrä 
tulee lisääntymään kaikissa keskusliikkeissä.  

• Keskusliikkeet ovat lähteneet mukaan kan-
sainvälisiin hankintakanaviin. Tämä on edel-
leen kiristänyt satakuntalaisiin elintarvike-
yrityksiin kohdistuvaa kilpailua. 

• Jäljitettävyys on kehittynyt alalla voimakkaas-
ti sekä tuotteiden että pakkausten osalta. 

• Satakunnan pk-sektorin elintarvikeyritykset 
ovat lisänneet panostustaan tuotekehityk-
seen, mikä näkyy valikoimien laajentumise-
na.  
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Kehitystrendit ja -suuntaukset  
Elintarviketeollisuus 
 
Kansainväliset trendit: 
 
1. Elintarvikkeiden vienti on kasvanut ja tulee jatkossa vielä lisääntymään. 
2. Suomessa tällä hetkellä noin 15 % myytävistä elintarvikkeista on tuontitavaraa.  
3. Kansainvälisten tuotteiden tuloa Suomen markkinoille helpottaa se, että suurin osa 

ihmisistä ostaa kaupasta edullisinta eikä puhtainta, turvallisinta tai kotimaisinta. 
4. Ulkomailta tuodaan Suomeen pääasiassa kansainvälisten, voimakkaiden brändien 

säilyviä tuotteita suoraan kauppaan. Lisäksi tuodaan paljon raaka-aineita, joita jat-
kojalostetaan suomalaisessa elintarviketeollisuudessa.   

5. Kotimainen ja eurooppalainen ostoyhteistyö lisääntyy jatkuvasti. Ostoyhteistyötä 
lisää edelleen private label -tuotteiden lisääntyminen ja yleinen kansainvälistymis-
kehitys. 

6. Elintarviketeollisuuden kansainvälistyminen on laajentunut tuotteiden tuonnista ja 
viennistä kokonaisten yritysten ja/tai tieto-taidon tuontiin ja vientiin. Suomalaiset 
alan toimijat ovat alkaneet näin lisätä tuotantokapasiteettiaan ulkomailla.   

7. Suomalaisten toimijoiden rooli kehittyy jatkuvasti Venäjän markkinoiden hyödyntä-
jänä, mutta markkinat eivät aktivoidu nopeasti  

8. Baltian maiden osalta elintarvikkeiden tuonti ja vienti lisääntyvät mm. leipomotuot-
teiden, kasviksien ja juomien osalta.  

 
9. Avomaan vihannesten viljely on siirtymässä Baltian maihin ja ”STAN-maihin” (esim. 

Afganistan, Uzbenistan), joissa tulee olemaan tulevaisuudessa lisääntyvissä mää-
rin näiden tuotteiden viljelyä.   

10. Joidenkin elintarviketeollisuuden raaka-aineiden saatavuus kansainvälisesti ei ole 
enää itsestäänselvyys. Mm. vehnän saatavuus ei ole enää kiinni hinnasta. Tätä 
kehitystä on vahvistanut osaltaan monien maiden tarve lisätä huoltovarmuusvaras-
tojaan.  

11. Suomalaisen alkutuotannon kilpailukyky on heikko eurooppalaiseen tasoon verrat-
tuna. Suomalainen alkutuotanto pärjää vielä mm. siipikarjan tuotannossa sekä tuo-
retuotteiden puhtaudessa. Lisäksi suomalaista alkutuotantoa suojelee vielä etäi-
syys eurooppalaiseen tuotantoon.  

12. Kansainvälisesti alkutuotantoa ovat viime vuosina vaivanneet erilaiset eläin- ja 
kasvitaudit (esim. lintuinfluenssa, suu- ja sorkkatauti). Suomeen nämä taudit eivät 
ole toistaiseksi levinneet, johtuen etäisyydestä tautialueisiin. 
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Kansalliset trendit: 
 
1. Tiettyjen terveyttä edistävien tuotteiden osuus markkinoilla kasvaa jatkuvasti (esim.  

täysjyväleivät, mehut) 
2. Luomutuotteiden merkitys ei ole ollut niin merkittävä kuin aikaisemmin luultiin. 

Eräiltä osin luomutuotantoa jopa kyseenalaistetaan ympäristönäkökohtiin vedoten.  
3. Eettisillä kysymyksillä (esim. eläinten kohtelu, lapsityövoiman käyttö) on kasvava 

merkitys kuluttajien ostopäätöksenteossa.  
4. Lajikekehityksen ja GMO (genetically modified organism) -sovellutusten merkitys 

kasvaa tulevaisuudessa. Tällä alueella on käynnissä useita kehityshankkeita Suo-
messakin.   

5. Elintarvikkeissa hinnan merkitys on jo noussut erittäin merkittäväksi. Suomessa 
ruokakori ei tule ”koskaan” olemaan samanhintainen kuin eurooppalainen vastaa-
va. Tulevaisuudessa ehkä elintarvikkeiden tuoteturvallisuus ja saatavuus ovat ny-
kyistä merkittävimpiä asioita.   

6. Tuotevalikoiman hyväksyttäminen ja ”kaupan hyllylle” -pääseminen vaikeutuvat 
koko ajan. Kaupalla on jatkuvasti paremmat valmiudet seurata menekkiä.  Lisäksi 
erilaiset järjestelmävaatimukset (esim. laatujärjestelmät, tekniset järjestelmät) kas-
vavat niin paljon, ettei pienten yritysten ole helppo toimia isojen kauppaketjujen 
toimittajina.  

7. Lähiruuan merkitys ruokakaupan valikoimissa tulee korostumaan. Lähiruoan tar-
joaminen kaupan jatkuvan päivittäistavaravalikoiman tuotteena edellyttää tuottei-
den varmaa ja jatkuvaa saatavuutta valmistajalta kaupalle, koska myös asiakas 
painottaa valintakriteereissään nykyään entistä enemmän tuotteiden jatkuvaa ja 
varmaa saatavuutta. 

8. Elintarvikeyritysten lukumäärä tulee pienenemään. Pienyritysten määrä tulee vä-
henemään, mutta olemassa olevat pk-yritykset kasvavat. Satakunnassa ei synny 
merkittävästi uutta elintarviketeollisuutta.  

9. Alkutuotannon kustannukset ovat edelleen nousseet mm. lannoitteiden ja polttoai-
neiden hintojen voimakkaan nousun ansiosta.  

10. Maatalous on kehittymässä yhtiömuotoiseen toimintaan Suomessa, kun vaatimuk-
set maatalouden järjestelmille ja liiketoimintaosaamiselle kasvavat.  

11. Elintarvikkeiden arvonlisäveron muutos tulee lisäämään kuluttajien hintaseurantaa 
tulevina vuosina. 
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Teknologia- ja tuotantotrendit: 
 
1. Työvoiman saatavuus tulee elintarviketeollisuudessa vaikeutumaan. Alan ydin-

osaajista mm. työnjohtajista tulee pulaa. Ammattikoulutukseen on saatu alalle lisää 
koulutuspaikkoja, mikä toivottavasti helpottaa työvoimapulaa lähivuosina.   

2. Tulevaisuudessa pääosa elintarviketeollisuuden aputyöntekijöistä puhuu ainakin 
työuransa aluksi muuta kieltä kuin suomea. Tämä ulkomaisen työvoiman henkilös-
töhallinta tulee olemaan yrityksissä haasteellista.  

3. Nykypäivän nuoret eivät ehkä jaksa tulevaisuudessa tehdä elintarviketeollisuuden 
raskaita töitä, mikä saattaa lisätä yritysten sairauskuluja. 

4. Työntekijöiden yhteiskäyttö usean yrityksen kesken voi lisääntyä ja antaa yrityksille 
uusia mahdollisuuksia hallita mm. sesonkivaihteluita.   

 
5. Elintarviketeollisuudessa ostoyhteistyö on välttämätöntä, mutta ei voi enää paljon-

kaan lisääntyä johtuen mahdollisista kartelliepäilyistä.   
6. Uusi tuotantoteknologia (mm. automaatio) lisääntyy tuotantoprosesseissa edelleen. 

Robotit ja muu automaatio lisääntyvät jatkuvasti ja ihmistyövoiman suhteellinen 
osuus pienenee, mutta muutos ei tule olemaan dramaattisen nopea.  

7. Sähköiset tilausjärjestelmät ja etähallinta yleistyvät. 
8. Elintarviketuotannossa energiatehokkuus tulee korostumaan tulevaisuudessa.  
9. Suomalaisten vesivarantojen puhtaus ja riittävyys sekä verkostoveden laadun 

heikkeneminen pakottaa yritykset tekemään yksiköiden sisällä teknologisia ratkai-
suja (mm. varavesi- ja puhdistusjärjestelmät) puhtaan veden saannin turvaamiseksi 
kaikissa olosuhteissa. 

10. Pakkausteknologiat kehittyvät ja älypakkaukset lisääntyvät. Tulevaisuudessa pak-
kaus kertoo kuluttajalle tietoja mm. elintarvikkeen tuoreudesta, alkuperästä ja läm-
pötilasta kuljetuksen aikana.  

11. Kauppa ei pysty tällä hetkellä toimimaan vielä kylmäketjun vaatimusten mukaisesti, 
kun useat kylmäketjussa valmistetut ja kuljetetut tuotteet ovat myymälöissä kylmäti-
lojen ulkopuolella. Tulevaisuudessa mm. terveellisten tuotteiden määrän kasvu pa-
kottaa kauppoja lisäämää kylmätilaa esimerkiksi vihanneksille.  

12. Teollisuudelle tulee jatkuvasti lisää kustannusrasitteita uusien asetusten johdosta, 
kun esimerkiksi kuljetukseen ja säilytykseen liittyvät vaatimukset kiristyvät. 

13. Informaatioteknologia läpileikkaa koko alan arvoketjun ja sen merkitys korostuu. 
Tällä hetkellä kauppa kerää enemmän tietoa, kuin se pystyy jalostamaan ja toimit-
tamaan tuottajille. Siksi kysyntäohjautuva tuotanto ei vielä täysin toimi. Tulevaisuu-
dessa panostetaan voimakkaasti tiedon prosessointiin ja välittämiseen arvoketjus-
sa eteenpäin.  

14. Tuotetietopankki laajenee jatkuvasti ja tuotteiden ravitsemuksellisesta informaatiota 
vaaditaan lisää. Tulevaisuudessa kuluttaja haluaa saada tietoa tuotetietopankista 
suoraan esimerkiksi netin välityksellä. Siksi tuotetietopankin on kansanomaistutta-
va, se ei voi enää olla pelkkiä E-koodeja täynnä.  

15. Ympäristö-, etiikka- ja arvokysymyksistä saattaa tulla teollisuudelle uusia kustan-
nustekijöitä. Esimerkiksi tulevaisuudessa hiilijalanjäljen laskeminen tuotteille on iso 
työ ja aiheuttaa merkittäviä kustannuksia.  
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Logistiset trendit: 
 
1. Pienet elintarvikeyritykset etsivät uusia yhteisiä logistisia ratkaisuja, kun kauppa 

odottaa toimituksia 6-7 kertaa viikossa. Tällä alueella tarvitaan hyviä pilottihankkei-
ta.   

2. Kiristyvät, logistiikkaan liittyvät vaatimukset ja tavoitteet alkavat vaikuttamaan osin 
elintarvikkeiden tuoreutta vastaan. Tämä voi lisätä tuoretuotteiden (esim. leipä, 
maito) osalta paikallisuuden korostamista yritysten jakelussa 

3. Päivittäistavarakauppojen ympärivuotinen sunnuntaiaukiolo tulee olemaan toden-
näköistä vuoteen 2010 mennessä. Tämä lisää elintarviketeollisuudessa tarvetta 
työskentelyyn lauantaisin ja sunnuntaisiin, jopa paluuta kuusipäiväiseen työviik-
koon.  

4. Jakelu muuttuu. Tulevaisuudessa teollisuus ei pääosin hoida elintarvikkeiden jake-
lua, vaan se on logistiikkayhtiöiden tehtävä ”yhden auton periaatteella”. Tämä toimii 
jo nykyisin mm. pakasteiden osalta. Tulevaisuudessakin maito, olut ja leipä ovat 
teollisuuden suorassa jakelussa niiden suuren volyymin vuoksi.   

5. Jakeluketjun kustannusrakenteeseen tullee muutoksia. Tuottaja ja kauppa vastaa-
vat tulevaisuudessa ”omista” osuuksistaan. 

6. Kuluttaja haluaa helpon ostomahdollisuuden riittävän läheltä. Uudentyyppiset kes-
kusta- ja liikennemyymälät yms. lisääntyvät. Kaupan alalta keskisuuret yleismyy-
mälät tulevat vähenemään. 
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Roadmap – Elintarviketeollisuus 
 

 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

Markkinat, asiakkaat, ku-
lutuskäyttäytyminen 

• Sinkkutalouksien määrä lisääntyi 
• Ostovoima lisääntyi erityisesti Etelä-Suomessa 
• Ruuan osuus kokonaiskulutuksesta pieneni 
• Pienempiä kuluttajaryhmiä syntyi 
• Terveyslähtöiset elintarvikkeet tulivat markki-

noille  

• Maahanmuuttajien määrä kasvaa  
• Suomalaisten ruokailutottumukset kansainvälis-

tyvät 
• Kaupan tuotevalikoima lisääntyy 
• Ajankäyttö ruuanvalmistukseen ja ruokailuun 

väheni 
• Helppokäyttöiset tuotteet lisääntyvät  
• Kaupan kanta-asiakkuusohjelmat yleistyivät  
 
 

• Ruoka, energia ja ympäristö tulevat olemaan 
yleismaailmallisia megatrendejä. Siksi ruuan 
saatavuudesta on tulossa entistä suurempi 
spekuloinnin kohde maailmanpolitiikassa 

• Eläkeläisten määrä ja ostovoima lisääntyvät 
sekä vaatimukset kasvavat  

• Terveelliset elintarvikkeet lisääntyvät ravintotot-
tumusten muuttuessa 

• Kauppa ja ajanviete yhdistyvät (syntyy uuden-
laisia kauppakeskuksia)  

• Markkinat pirstoutuvat ja kuluttajaryhmät profi-
loituvat. Osa kuluttajista on valmis maksamaan 
erikoisruuista ja puhtaista elintarvikkeista sa-
malla, kun osalle kuluttajista ruuan hinta on aina 
tärkein valintakriteeri 

• Foodservice -markkinat kasvavat (ulkona syö-
minen lisääntyy ja valmisruokien käyttö kasvaa)  

Kaupan rakenne, logis-
tiikka 

• Kaupan ketjuuntuminen lisääntyi  
• Kaupan yhteiset hankintayhtiöt syntyivät 
• Kauppaketjujen keskusvarastot hävisivät 
• Palvelu vähentyi myymälöissä.  
• Huoltamo- ja kioskimyynti lisääntyi   

• Kansainväliset kauppaketjut tulivat Suomeen  
• Kauppa ulkoistaa varastoinnin ja logistiikan 

lähes kokonaan  
• Uudenlaiset pienmyymälät ja liikennemyymälät 

tulivat markkinoille  
• Hypermarkettien rakentaminen lisääntyi 
• Myymälätuotanto (leipomot, valmisruoka) li-

sääntyy 
• Hylly/kulutustieto siirtyy suoraan logistiikkayhti-

ölle ja tuotantolaitoksille kaupan järjestelmistä  
 

• Pienteollisuuden ja pientuottajien on vaikea 
päästä kaupan toimittajiksi  

• Varastot vähenevät/poistuvat koko arvoketjusta 
• Alkoholimyynti tulee kauppoihin 
• Kauppojen vapaat aukioloajat lisääntyvät 
• Nettikauppa lisääntyy  
• Uudet maksujärjestelmät tulevat käyttöön 
• Asiakkuustietoja hyödynnetään entistä voimak-

kaammin  
• Pakkausten kierrätys lisääntyy 
• Hypermarkettien rakentaminen vaikeutuu 
• Keskustamyymälät lisääntyvät 
• Kaupan kotikeittiöt lisääntyvät    
• Elintarvikkeiden perustuotevalikoima ei enää 

kasva, mutta esim. sesonkituotteet ja etnistaus-
taiset tuotteet lisääntyvät  

• Pienet ja isot kaupat pärjäävät kilpailussa, mut-
ta keskisuuret kaupat ovat vaikeuksissa   

• Kunnat suurenevat, julkinen kilpailutus ja yh-
teishankinnat lisääntyvät 
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 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

Tuotteet, tuotanto 

• On paljon erikoistuneita pieniä toimijoita  
• Alihankinta ja yritysten välinen yhteistyö lisään-

tyy 
• Tuotteiden jalostusastetta nostetaan ja valmiit 

sekä puolivalmiit tuotteet lisääntyvät 
• Tuotantoautomaatio lisääntyy ja vähentää hen-

kilöstön määrää 
• Tuotannossa laatujärjestelmät ja standardoitu-

minen lisääntyvät  
• Brändien ja tuotemerkkien (private label) rooli 

kasvaa  

• Elintarviketeollisuuden omistus kansainvälistyi  
• Skandinavia oli tyypillisesti elintarviketeollisuu-

den kotimarkkina-aluetta 
• Tuotteiden jalostusaste nousi edelleen  
• Tuotannon keskittyminen ja erikoistuminen 

lisääntyi 
• Koko ketjun jäljitettävyys tuli vaatimukseksi  
• Tuotannossa keskityttiin omaan toimintaan ja 

tukitoiminnot ulkoistettiin  
• Partneroituminen lisääntyi ja lisäsi yhteistyötä 

jopa kilpailijoiden kesken 

• Suuret elintarvikeyhtiöt kehittyvät globaaleiksi 
toimijoiksi ja samalla pienet yhtiöt erikoistuvat 
voimakkaasti  

• Vaativien tuotantotilojen (puhdastilat) tar-
ve/käyttö lisääntyy 

• Säilyvyyttä ei enää toteuteta lisäaineilla  
• Tarvittavan ravintoinformaation määrä lisääntyy 
• Kerta-annospakkausten määrä lisääntyy  
• Älypakkauksen ominaisuuksia hyödynnetään    
• Kotimaisia tuotteita ruvetaan arvostamaan ai-

kaisempaa enemmän (=nationalismi lisääntyy)  
• Saastumisen ja ilmastonmuutoksen seuraukse-

na syntyneiden kasvi- ja eläintautien määrä li-
sääntyy 

Tuet, säädökset, asetuk-
set 

• Suomen EU-jäsenyys ja eurooppalainen maata-
louspolitiikka alkaa vaikuttaa elintarviketuotan-
toon 

• Maanviljelyksen kansallinen tuki laskee voimak-
kaasti  

• Päätökset artiklasta 141 muuttavat EU:n pohjoi-
sen alueen tukia  

• WTO-neuvottelujen tulokset eivät ole ennustet-
tavissa 

• Maanviljelyn päätöksenteko on voimakkaasti 
Brysselissä.  

• Ympäristöön liittyvät säädökset tiukentuvat 
entisestään 

• Lainsäädännön vaikutus tuotteiden spekseihin 
lisääntyy 

• Tietyissä raaka-aineista saattaa tulla pulaa 
• Biopolttoainetuotanto vaikuttaa ruuan hintaan ja 

raaka-aineiden saatavuuteen  
• Maataloustuotteiden kauppa vapautuu 2013  
• Maitotuottajien kiintiöt poistuvat 2015  
• Siipikarjatuotannosta tuet päättyvät Satakunnan 

alueella 
• Yleinen hintaheilunta lisääntyy  

Tuotekehitys  • Hygienianvaatimukset lisääntyivät  • Terveysvaikutteiset tuotteet markkinoille 
• Funktionaaliset tuotteet markkinoille 

• Bioteknologian hyödyntäminen lisääntyy 
• Lisätään panoksia tuotannon tehokkuuden 

maksimointiin 
• Älyn liittäminen tuotteisiin ja pakkauksiin yleistyy 
• Pakkausten valmistus siirtyy ulkomaille tai ul-

komaisten omistuksessa oleviin yrityksiin, joka 
voi vaikuttaa pakkausten hintoihin Suomessa 

• Geenimuunnellut elintarvikkeet tulevat markki-
noille  

• Rehujen kehittäminen lisääntyy (puhtaus, ter-
veellisyys, hyötysuhde)  

• Tuotteiden säilyvyyden kehittäminen tärkeää 
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 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

Alkutuotanto  
• Tilakoko kasvoi ja erikoistuminen lisääntyi 
• Laatujärjestelmät tulivat osaksi alkutuotantoa 
• Tuotteiden jäljitettävyys kehittyi 
• Sopimusviljely lisääntyy  

• Maatilojen erikoistuminen jatkui 
• Maatalousyrittäjyys kehittyi ammattimaiseksi 

toiminnaksi  
• Tuontiraaka-aineiden käyttö kasvoi 
• Ympäristövaateet lisääntyvät 

• Viljelyala jakautuu uudelleen lähialueilla 
• Alkutuotanto menee täysin kotimaiseen käyt-

töön  
• Elintarviketuotannon riippuvuus tarvittavasta 

alkutuotannosta kasvaa 
• EU:n laajentuminen lisää alkutuotannon tehos-

tamisvaateita  
• Maanviljelijöiden eläköityminen kasvattaa tila-

kokoja ja vähentää maatilojen määrää (Sata-
kunnassa 5500 kpl     2500 kpl)   

• Maitotilojen määrä vähenee Suomessa (12000 
kpl  6000 kpl) 

• Ilmastomuutos lisää vähitellen kasvukautta  
• Tilojen liiketoimintaosaaminen lisääntyy ja kes-

kittyminen tulee välttämättömäksi   
• Maatilat kehittävät uusia yhteistyömuotoja kus-

tannussäästöjen aikaansaamiseksi 
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Satakunnan visio 2015 
Elintarviketeollisuus 
 
Toimialan kehittyminen Satakunnassa   
 
Toimialaryhmän käsityksen mukaan elintarviketeollisuus-toimialalla tapahtuu Satakun-
nassa vuoteen 2015 mennessä seuraavassa esitettyä kehitystä. 
 
Yritykset  
 
Toimialaryhmä uskoo, että Satakunnan elintarviketeollisuuden yrityskentässä tulevina 
vuosina isot alan toimijat kansainvälistyvät edelleen, keskisuuria toimijoita yhdistyy ja 
muutamia pieniä toimijoita poistuu. Kansainvälinen omistus lisääntyy Satakunnassa ja 
toisaalta keskisuurten kotimaisten yritysten kasvuhakuisuus kasvaa. Tiettyjen alojen 
keskittyminen samaan omistuspiiriin on mahdollista.   
 
Alueella toimialan yritysten kehitys on viime vuosina ollut tasaista ja varmaa. Yritykset 
ovat keskittyneet oikein suomalaisten kuluttajien parempaan palvelemiseen, tuotta-
vuuden kehittämiseen sekä suomalaisen puhtauden etumatkan ylläpitämiseen. Tule-
vaisuudessa yritysten kannattavuuden on pakko parantua, jotta satakuntalaiset yrityk-
set pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa, alueellisissa markkinaosuustaisteluissa 
sekä isojen konsernien yksiköiden välisessä kilpailussa.  
 
Tuotanto  
 
Satakuntalaisen elintarviketeollisuuden tuotantoa leimaavat tulevaisuudessa lisäänty-
vät investoinnit tuotantoteknologiaan sekä toisaalta ulkomaistaustaisen työvoiman käy-
tön voimakas lisääntyminen. Tuotantoteknologian osalta investoinnit tulevat painottu-
maan energiatehokkaampiin ratkaisuihin (esim. leipomot), automaatioon, pakkaustek-
nologian kehittämiseen sekä puhtaan veden saannin jatkuvaan turvaamiseen tuotan-
toprosesseissa.  
 
Työvoiman liikkuvuus lisääntyy ja alalta on jäämässä eläkkeelle merkittävä määrä 
osaavia työntekijöitä. Näiden henkilöiden osaamisen siirto yritysten sisällä on varmis-
tettava. Suorittavissa työtehtävissä ulkomaalaisen työvoiman käyttö tulee lisäänty-
mään, mikä lisää yritysten henkilöstönhallinnan haasteita.  
 
Tuotekehitys  
 
Tuotekehityksessä yritysten on panostettava uusiin innovaatioihin. Alalla on paljon 
osaamista, mutta uusia innovaatioita puuttuu. Yritysten tuotekehittäjien on syytä aikai-
sempaa enemmän tehdä yhteistyötä ja yritysten on laajennettava yhteistyötasoja uusi-
en innovaatioiden aikaansaamiseksi. Tulevaisuudessa tuotekehityksessä pitää ottaa 
entistä enemmän huomioon tuoretuotteiden kasvava kulutus, erikoistuotteiden avulla 
saatava parempi kannattavuus sekä Suomen monikulttuuristuminen, joka lisää tarpeita 
sekä mahdollisuuksia laajentuvalle tuotekirjolle.   
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Alkutuotanto  
 
Satakuntalaisen elintarviketuotannon taustalla on ollut ja on tulevaisuudessa kannat-
tava alkutuotanto. Alkutuotannossa tarvittavat tulevaisuuden investoinnit ovat niin suu-
ria, että alalle tarvitaan lisää riskirahoitusta. Rahoituksen suuntauksen pitää kuitenkin 
olla markkinalähtöinen, jotta alkutuotannon kapasiteettia ei kasvateta enempää kuin 
markkinat vetävät.    
 
Toimialan mahdolliset kehitysskenaariot  
 
Toimialaryhmä määritteli toimialalle seuraavanlaiset mahdolliset kehitysskenaariot 
 

 
 
Säilyttävä skenaario 
 
Alan merkittävät isot toimijat ovat säilyneet maakunnassa, mutta toiminta ei ole merkit-
tävästi lisääntynyt. Koska toimintaa ei ole kehitetty riittävästi, kilpailijat ovat pääsemäs-
sä ”niskan päälle”. Pieniä yrityksiä kuolee ja keskisuurista erottuvat kasvukykyiset, jot-
ka löytävät oman erikois- tai verkostoasemansa. Yritysten yhdistymisiä tapahtuu.  
 
Yksittäisiä aloista kalastus ja kalatuotteiden jalostus ovat vaikeuksissa, koska ei löydy 
nuoria kalastajia tai riittävästi uusia innovaatioita. Säilyttävässä skenaariossa kalk-
kunatuotanto loppuu, panimoteollisuus jatkuu ja sokerituotannolle löydetään uusia rat-
kaisuja.    
 
Taantuva skenaario 
 
Skenaariotarkastelussa alkutuotanto Satakunnan alueella vähenee, koska tuotannon 
kustannustekijät eivät ole hallinnassa tai julkinen subventio aiheuttaa tuotannon siirron 
jollekin muulle alueelle. Raaka-aineen saannin vaikeudet, raaka-aineiden hinnan nou-
su tai ulkomainen omistus lopettavat alueelta jonkun nykyisistä isoista toimijoista, joka 
vaikuttaa koko alan kehitykseen.  
 
Lisäksi taantuva kehitys on mahdollinen myös yksittäisen tapahtumaketjun tuloksena. 
Tällaisia tapahtumaketjuja voisivat olla siipikarjatauti alueella, puhtaan verkostoveden 
saannin vaikeudet, säteilyonnettomuus tai energian hinnan voimakas nousu (öljykriisi). 

  2006*
uusi visio 

2010
Säilyttävä

2015
Taantuva 

2015 
Rohkea 

2015 

Visio 2015
(ryhmän 
yhteinen 

näkemys)
Toimipaikkojen 
lkm 103 100 100 80-90 110-115 100

Työllisten lkm 2264 2100 2100 1800 2300 2000

Liikevaihto M€ 476,2 485 500,0 350,0  550,0 500,0

*Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot 
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Rohkea skenaario  
 
Löydetään uusi yhteinen voimakkaasti kasvava markkina-alue tai tehdään uusi inno-
vaatio, joka tuo alalle merkittävä lisävolyymin. Tällöin alueen kasvuyritykset tekevät 
lisäpanostuksia Satakunnan alueelle. Lisäksi kasvua tukee alueen kehittyvä alkutuo-
tanto ja Satakunta vahvistaa merkitystään Suomen vilja-, vihannes- ja (valkoisen) li-
hanaittana. Uusia innovaatioita voidaan löytää esimerkiksi tuoretuotteiden tuottamises-
ta ja valmistamisesta, valkoisen lihan käytön kasvusta, kemianteollisuuden uusista 
ratkaisuista tai kalajalostukseen (esim. rapuihin) liittyvästä toiminnasta.  Uusien inno-
vaatioiden lisäksi Satakunnassa saadaan koko elintarvikearvoketjun toiminta tasapai-
noon. Tasapainossa eri arvoketjun jäsenet pystyvät hyödyntämään toistensa tuotteita 
tai sivutuotteita täysmääräisesti.  
 
Toimialan toimenpide-ehdotukset ja suositukset 2008–2015 
  
Toimialaryhmä teki seuraavat toimenpidesuositukset ja ehdotukset positiivisen vision 
toteutumisen varmistamiseksi  
 

1. Tiedostetaan ja tunnistetaan nykyistä paremmin elintarvikearvoketjun koko 
rakenne Satakunnassa ja arvoketjussa vaikuttavien toimijoiden mahdollisuu-
det yhteistyöhön ja toiminnan tasapainottamiseen.  

 
Kehitys lähtee alueen veturiyritysten ja muiden toimijoiden yhteistyön lisää-
misestä. Yhteistyötä pitää lisätä ohjaamalla nuoret innovatiiviset yrittäjät ja 
yritysjohtajat keskustelemaan keskenään, vaihtamaan hyviä toimintatapoja 
sekä välittämään poikkitieteellistä tietoa ja osaamista.  

 
2. Tutkitaan uudelleen mahdollisuudet yhteisen sesonkityövoiman käyttämiseen 

alueen merkittävien elintarvikeyritysten kesken. Eri ammattiliitojen alaisten 
toimijoiden erilaisen edunvalvonnan ristiriidat poistetaan yhteistyöllä ja tutki-
malla mahdollisuudet yhteisen vuokratyövoiman käyttöön. 

 
3. Vaikutetaan yhteistyössä Satakunnan varuskuntiin ja kuntiin hankintojen 

keskittämiseksi alueen yrityksiin erityisesti lähialueella kasvatettujen ja val-
mistettujen tuoretuotteiden osalta.   

 
Muita elintarviketeollisuuden kehitykseen vaikuttavia konkreettisia toimenpide-
ehdotuksia on esitetty aiemmin Satakunnan elintarvikealan kehittämisohjelmassa vuo-
sille 2007-2013.  
 
Toimenpide-ehdotusten toteuttamisen vastuuorganisaatioiksi ehdotetaan Satafoodin, 
Pyhäjärvi-instituutin ja kauppakamarien organisoimaa elintarviketeollisuuden yhteistä 
kehitysfoorumia, jonka koordinointiin haetaan hankerahoitusta. Foorumi kokoontuisi 
noin kaksi kertaa vuodessa Satafoodin kutsusta edistämään tässä visiossa määritelty-
jä toimenpiteitä sekä yritysten välistä yhteistyötä esitetyllä tavalla. 
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Keskeiset yritykset segmentoituna — Elintarviketeollisuus 
 
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 

APETIT PAKASTE OY 
APETIT SUOMI OY 

 SÄKYLÄ 
ISO-VIMMA Muu hedelmien, marjojen ja vihannesten jalostus ja säilöntä 100 - 249 

50 - 99 tieto puuttuu 

FAZER LEIPOMOT OY ULVILAN LEIPOMO Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten valmistus 50 - 99 tieto puuttuu 
FINNAMYL OY  KOKEMÄKI, TÄRKKELYSTEHDAS Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 

HK RUOKATALO OY EURA, EURAN JALOSTAMO 
SÄKYLÄ, SÄKYLÄN EINESTEHDAS Lihanjalostus 500 - 999 

50 - 99 
tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

HONKAJOKI OY  HONKAJOKI Rehujen valmistus 50 - 99 10 000 000 - 19 999 999 
HUHTAHYVÄT OY  KANKAANPÄÄ Lihanjalostus 20 - 49 tieto puuttuu 

J. JA K. MÄKILÄ KOMMANDIITTIYHTIÖ  PORI,  MÄKILÄN LEIPOMO Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten valmistus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 

KELTASIIPI OY  KÖYLIÖ Lihanjalostus 10 - 19 400 000 - 999 999 

KIVIKYLÄN KOTIPALVAAMO OY HUITTINEN 
LAPPI Lihanjalostus 50 - 99 

20 - 49 
10 000 000 - 19 999 999 

tieto puuttuu 
KONTION KONDITORIA OY  RAUMA Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten valmistus 10 - 19 400 000 - 999 999 
LANKOSKI OY  PORI Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten valmistus 10 - 19 2 000 000 - 9 999 999 
LIHAJALOSTE KORPELA OY  HUITTINEN Lihanjalostus 50 - 99 10 000 000 - 19 999 999 
LÄNNEN REHU OY  ISO-VIMMA Rehujen valmistus 20 - 49 20 000 000 - 
LÄNNEN TEHTAAT OYJ  ISO-VIMMA Muu hedelmien, marjojen ja vihannesten jalostus ja säilöntä 50 - 99 20 000 000 - 

LÄNSI-KALKKUNA OY SÄKYLÄ, SÄKYLÄN TEURASTUS 
JA LEIKKAAMO Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely 50 - 99 tieto puuttuu 

MAALAISTUOTE VATAJA OY  KANKAANPÄÄ Lihanjalostus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 

OSUUSKUNTA SATAMAITO PORIN MEIJERI Maitotaloustuotteiden ja juuston valmistus 20 - 49 
50 - 99* 

tieto puuttuu 
20 000 000 -* 

OY SINEBRYCHOFF AB PORIN OLUT Oluen valmistus 20 - 49 tieto puuttuu 
PORIN LEIPÄ OY  PORI, LEIPOMO Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten valmistus 50 - 99 2 000 000 - 9 999 999 
SAARIOISTEN SÄILYKE OY HUITTINEN, SÄILYKETEHDAS Muu hedelmien, marjojen ja vihannesten jalostus ja säilöntä 250 - 499 tieto puuttuu 
SARPI OY PORI, SARPI LEIPOMO Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten valmistus 50 - 99 2 000 000 - 9 999 999 

SUCROS OY ISO-VIMMA, SÄKYLÄN  SOKERI-
TEHDAS Sokerin valmistus 50 - 99 tieto puuttuu 

 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 suu-
ruusluokka 

SUOMEN REHU OY SÄKYLÄ Rehujen valmistus 200* 156 000 000* 

PIRJON PAKARI OY HONKAJOKI Leipomotuotteet N/A N/A 

SUOMEN VILJAVA OY RAUMA 
KOKEMÄKI Varastointi 90* 17 000 000* 

LIHAJALOSTE KORPELA OY HUITTINEN 
HONKAJOKI Lihanjalostus 90* 15 000 000* 

HONKAJOKI OY HONKAJOKI Rehujen valmistus 50 13 000 000 
MUSTAKOSKEN PUUTARHA OY SARVELA Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely 50 3000 000 
HONKATARHAT OY HONKAJOKI Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely 30 12 000 000 
MYKORA OY KIUKAINEN Juures-, vihannes-, marja-, ja hedelmätukkukauppa 79 7 500 000 

 *Koko Suomi 
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Yhteenveto – Elintarviketeollisuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toimialan päätrendit 
 
 

Tilanne 2006
 
• 103 toimipaikkaa  
• 2264 työllistä 
• 476,2 M€ liikevaihto   
• 210 t€/hlö tuottavuus-

luku  

Keskeiset toimenpide-ehdotukset ja suositukset  
• Tiedostetaan ja tunnistetaan nykyistä paremmin elintarvikearvoketjun koko rakenne Satakunnassa ja arvoketjussa vaikuttavien toimijoiden mahdollisuudet yhteis-

työhön ja toiminnan tasapainottamiseen. 
• Tutkitaan mahdollisuudet sesonkityövoiman yhteiskäyttöön. 

Säilyttävä-skenaario: Merkittävät isot toimijat säilyvät Satakunnassa. Toiminnan 
kehittyminen liian hidasta, joka hyödyntää kilpailijoita. Pieniä yrityksiä kuolee ja kes-
kisuuret kasvukykyiset kehittyvät ja yhdistyvät.  

Rohkea-skenaario: Löydetään uusia markkinoita ja innovaatioita. Kasvustrategiassa 
olevat alan yritykset panostavat Satakuntaan. Alkutuotanto kehittyy ja koko alueen 
elintarvikeketju saadaan nykyistä parempaan tasapainoon.   

 
Visio 2015 (=tavoite) 

• 100 toimipaikkaa 
• 2000 työllistä 
• 500 M€/v liikevaihto  
• 250 t€/hlö tuotta-

vuusluku  

2006 2010 2015 

Taantuva-skenaario: Alkutuotanto vähenee Satakunnassa. Joku isoista toimijoista 
lopettaa tai vähentää merkittävästi toimintaansa tai tapahtuu yllättävä negatiivisesti 
alaan vaikuttava tapahtumaketju (esim. energiakriisi, pandemia tai vastaava). 

Valittu skenaario
• Merkittävät nykyiset toimi-

jat säilyvät Satakunnassa 
ja kehittävät toimintaansa 

• Pieniä yrityksiä kuolee ja 
kasvukykyiset keskisuuret 
kehittyvät  

• Alalla tapahtuu yritysten 
yhdistymisiä 

• Tuottavuus kasvaa tuotan-
toteknologian kehittymisen 
kautta   

Avainteknologiat ja -osaamiset 
 
 

 

• Elintarviketuotteiden ja –teknologian vienti lisääntyy 
• Kasvi- ja eläintaudit lisääntyvät maailmalla 
• Terveyttä edistävien tuotteiden osuus markkinoilla kasvaa   

• Ulkomaalaistaustaisen työvoiman käyttö lisääntyy 
• Logistiset vaatimukset lisäävät tuoretuotteiden paikallisuutta 
• Pakkausteknologiat kehittyvät  

• Alkutuotannon kustannuskilpailukyky 
• Suomaisten kansainvälistyvien makutottumusten hallinta 
• Lisääntyvän ravintoinformaation hallinta  
 

• Tuotannon tehokkuuden maksimointi 
• Tuotteiden säilyvyys ja bioteknologian hyödyntäminen 
• Yhteinen ja jokapäiväinen logistiikka kauppoihin  
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Toimiala (miniklusteri) — Logistiikka 
 
Toimialan kuvaus – Logistiikka  
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palveltavat yritykset (Satakunnassa ja muualla Suomessa) 

Huolinta 

Koulutus 
• SAMK 
• Yliopistokeskus 
• AOL 
• Ammatti-

instituutti  
(merenkulku) 

• MKK 
• AKK (Huittinen) 

Varastointi 

Logistiikka-
keskukset 

Lähinouto ja 
jakelu 

• Taksiliikenne 

Varustamo-
toiminta 

Logistiikan 
tieto-

järjestelmä-
toimittajat 

 
Konsultointi- 

ja asiantuntija-
palvelut 

Sidostahot 
• Valtion hallinto-

palvelut 

 
Tieliikenne 

• Kuorma-auto- 
liikenne   

• Linja-auto- 
liikenne,  
matkahuolto 

Meriliikenne 

Lentoliikenne 

 
Satama-
toiminnot 

Raideliikenne 
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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.   
 
6024 Tieliikenteen tavarankuljetus 
61 Vesiliikenne 
631 Lastinkäsittely ja varastointi 
632 Muu liikennettä palveleva toiminta 
634 Muu kuljetusvälitys 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 arvio
Toimipaikkojen 
lkm 735 749 744 717 714 

Työllisten lkm 3581 3610 3790 3706 3758 

Liikevaihto M€ 435,1 469,9 483,9 476,0 516,9 
 
 

 
 
 

 
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 655 58 4 3 1 20

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 tehdyn 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 

 
• Kehitetään todellista satamayhteistyötä ja 

työnjakoa Porin ja Rauman kesken. Tuleva 
kilpailu ei ole näiden kaupunkien välillä, vaan 
tuleva kilpailu muodostuu vastakkain-
asetteluksi Satakunta vastaan muut. 

 
• Lisäksi edistetään automaation lisäämistä 

ja tietojärjestelmien (netti- ja tietopalvelut, 
markkinapaikat) kehittämistä koko logistiikan 
alalle, ei vain yrityskohtaisesti. 

 

 
• Rauman ja Porin satamien omistajat ovat 

selvittäneet yhteistyömahdollisuuksia. Voi-
makas yhteistyö vaatisi yhteisen satamayhti-
ön perustamista tai merkittäviä omistukselli-
sia muutoksia, mutta siihen satamien omista-
jat eivät vielä ole olleet valmiita. 

• Alueella toteutuneita infrastruktuurihankkeita 
ovat 

o Rauman uusi satamatie on valmistu-
nut 

o Vt 2 remontointi on toteutettu  
o Kokemäki-Rauman radan akselipai-

norajoja on kasvatettu 
• Alueella ei ole logistiikan alalla yliopistotason 

koulutusta, mutta SAMKissa on logistiikan 
koulutusohjelma ja mahdollisuus suorittaa 
myös ylempi ammattikorkeakoulututkinto.  

• Ammattiopistossa on alkanut uutena koulu-
tuksena logistiikan opintosuunta ja alan oppi-
sopimuskoulutusta on lisätty.  

• Julkisista toimijoista erikoisesti tiepiiri on 
aktivoitunut kuuntelemaan yritysten tarpeita.  
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Toimialan kehitystrendit ja -suuntaukset  
Logistiikka  
 
Yleiset trendit 
 
1. Tavaraliikennemäärät kasvavat jatkuvasti. 
2. Globaalina trendi on, että logistiikan kasvun painopiste on Aasiassa, erityisesti Kii-

nassa ja Intiassa. Myös Etelä-Amerikka (Brasilia) ja Venäjä ovat kasvualueita, mut-
ta näiden alueiden kehittyminen on vielä epäselvää. 

3. Itä-Eurooppa on logistiikan kasvualuetta Euroopassa. EU:n laajentuminen luo näin 
alalle uusia lisämarkkinakohteita, mutta myös uusia palveluntuottajia. 

4. Kuljetustoiminta eurooppalaistuu, kun isot eurooppalaiset valtiot haluavat säännellä 
logistiikkatoimintaa. Halu sääntelyyn johtuu esimerkiksi kapasiteetin rajallisuudesta 
Euroopan maantieliikenteessä.  

5. EU:n laajeneminen saattaa siirtää suomalaisten tuotteiden valmistusta muualle 
Eurooppaan ja vähentää logistiikan tarvetta Suomessa. Toisaalta suomalaisten 
valmistajien jalostusaste nousee, joka lisää vaatimuksia ja haasteita logistiikkatoi-
minnassa.  

6. Kontit tulevat suuryksiköiksi myös Euroopan sisäiseen liikenteeseen niiden käsitte-
lyn halpuuden ja helppouden vuoksi.  

 
7. Tähän asti kuljettamisen osuus tuotteiden hinnoista on ollut pieni. Jos kuljetuksen 

hinta oleellisesti tulevaisuudessa kasvaa, tulee se lisäämään paikallisen valmistuk-
sen määrää ainakin joissakin tuotteissa.   

8. Öljyn hinnan vaihtelut pitää saada tulevaisuudessa siirtymään nopeammin myös 
rahtien hintoihin.  

9. Energian hinnan ennustettavuus vaikeutuu tulevaisuudessa. Jos energian hinta 
nousee huomattavasti, tulee se vaikuttamaan ainakin eri kuljetusmuotojen väliseen 
tasapainoon.  

 
10. Teollisuus ja kauppa ovat ulkoistamassa edelleen omia logistisia toimintojaan. Ul-

koistaminen lisääntyy edelleen erityisesti teollisuudessa. Ulkoistaminen vaatii usein 
investointeja, mikä tulee lisäämään pitkien sopimusten tarvetta ulkoistustilanteissa. 

11. Logistiikka-alalla päämiehet pyrkivät vähentämään alihankkijoiden ja kumppanien 
määrää. Myös logistiikka-alalle syntyy toimittajaverkostoja. 

12. Logistiikkayritykset tulevat myös itse ulkoistamaan määrättyjä toimintojaan. Erityi-
sesti kokonais- ja lisäarvopalvelujen lisääntyminen lisää tarpeita hankkia erikois-
osaamista oman yrityksen ulkopuolelta. Lisäksi logistiikka-alalla tarvitaan jatkossa-
kin alihankkijoita tasaamaan ruuhkahuippuja.   

13. Alalla yritysten verkottuminen on tulevaisuudessa välttämätöntä, kun asiakkaille on 
tarjottava isompia kokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen ei mikään yritys kykene 
omin voimin.   
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14. Tietoteknisten ratkaisujen käyttö kasvaa koko ajan tilaus- ja lastinvarausjärjestel-

missä. Alalla on käytössä nettihuutokauppajärjestelmiä, mutta ne eivät ole vielä 
alalla hyvin toimivia.  

15. Sähköisen e-kaupan lisääntyminen yleisesti lisää myös logistiikan markkinoita. 
  
16. Yleinen ympäristötietoisuuden lisääntyminen vaikuttaa alan asiakkaiden arvoihin ja 

päätöksentekoon ja lisäävät myös toiminnan kustannuksia.  
17. Tarkastusten määrä ja turvallisuuden lisäämisvaade tulevat lisääntymään merkittä-

västi ja vaikuttamaan myös logistiikan kustannuksiin.  
18. Lento- ja meriliikenne ovat siirtymässä päästökaupan piiriin. Myöhemmin myös 

maantie- ja raideliikenne tulevat siirtymään osaksi päästökauppaa. Päästökauppa 
tulee vaikuttamaan logistiikan hintaan.   

19. Satamissa tehdään ympäristöinvestointeja jatkuvasti. Osa investoinneista on tehtä-
vä lupamääräysten johdosta. Ympäristöinvestointien yhteydessä yritetään voimak-
kaasti myös parantaa tuottavuutta, jotta kustannukset eivät nouse hallitsematto-
masti.  

20. Kiristyvät turvamääräykset saattavat johtaa siihen, että meriliikenteestä tulee turva-
tasoltaan lentoliikennettä vastaavaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki meriliikenteen 
kuljetusyksiköt skannataan tulevaisuudessa lähtösatamassa. Muutoksen nopeus 
riippuu voimakkaasti Yhdysvaltojen päätöksistä, mutta tulee oletettavasti tapahtu-
maan muutaman vuoden kuluessa.  

21. Kierrätyslogistiikan tarve lisääntyy jatkuvasti. Tulevaisuudessa kierrätettyjä tuotteita 
kuljetetaan yhä kauemmas. Suomessa kierrätys on tähän asti lisännyt pääasiassa 
vientiä, mutta tulevaisuudessa myös tuonti saattaa lisääntyä. 

22. Alalle tulokynnys nousee jatkuvasti logistiikka-alalla (erikoisesti kuorma-
autokuljetuksissa) johtuen tarvittavista suurista investointipääomista.   

  
Kuljetukseen, varastointiin ja terminaalitoimintoihin liittyvät trendit 
 
1. Isot massavirrat elättävät edelleen satamia, vaikka jatkuvasti etsitään uusia mah-

dollisuuksia kapeista erikoiskuljetuksia vaativista tavaravirroista sekä tiheistä kulje-
tusyhteyksistä.  

2. Nestevarastoinnin ulkoistaminen teollisuudessa lisääntyy, mikä kasvattaa ko. pal-
velujen kysyntää, mutta vaatii samalla toimijoilta panostuksia turvallisuus- ja doku-
mentointivaatimusten täyttämiseen. Tämä pitää toimijoiden määrän pienenä.  

3. Logistiikan ulkoistustilanteissa on entistä tärkeämpää saada yritysten järjestelmät 
keskustelemaan keskenään. Tämä voi tapahtua järjestelmien samanlaistumisen 
kautta tai rajapinnoissa toimivien välittäjäohjelmien avulla.  

4. Logistiikkakeskusten rooli ei voi tulevaisuudessa olla vain pelkkä varastointipaikka. 
Siksi keskusten toimintaan lisätään lisäarvoa tuottavia tehtäviä esim. kokoonpano, 
keräily, uudelleen pakkaus ja tiedonhallinta. Lisäarvoa saadaan myös toimintojen 
yhdistämisen kautta tulevasta volyymin lisäyksestä.  

5. Satamien kapasiteetin rajallisuus lisää satamatoimintojen siirtymistä sisämaassa 
toimiviin logistiikkakeskuksiin, joissa kappaletavara saatetaan muotoon, jossa se 
on käytettävissä tai jaeltavissa.  

6. Automaatioaste kasvaa logistisessa ketjussa eri toiminnoissa (erityisesti työvoima-
valtaisilla osa-alueilla), mikä nostaa logistiikkapalvelujen imagoa. Automaatioaste 
kuitenkin nousee alalla hyvin hitaasti.   
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Maakuljetuksiin liittyvät trendit 
 
1. Kiskoliikenteen kilpailu on avautunut. Aluksi kilpailu lisääntyy oletettavasti Itä-

Suomen raiteilla venäläisten toimijoiden kautta.  
2. Tulevaisuudessa voi raideliikenne vihreämpänä vaihtoehtona syödä markkinoita 

tieliikenteeltä. Combi-kuljetukset tulevat lisääntymään.  
3. Hiilidioksidi-päästöjen vähentämisvaateet kuorma-autopuolella ja pula autonkuljet-

tajista voivat myös siirtää kuljetuksia raiteille.  
4. Venäjästä tulee myös mahdollisuus suomalaisen raideliikenteen kasvulle tulevai-

suudessa. 
5. Raideliikenteessä akselipaino tulee nousemaan ja tehokkuus kasvaa. 
6. Maantieliikenteessä kuljettaja- ja kapasiteettipula johtaa siihen että järjestelmätoi-

mijat vievät voiton kilpailussa, kun ne hoitavat pitkät linjakuljetukset ulkomaisella 
työvoimalla ja jakeluliikenteen paikallisella kotimaisella työvoimalla.   

 
Meri- ja lentokuljetuksiin liittyvät trendit 

 
1. Laivojen siirtyminen ulkomaisten lippujen alle jatkuu, mutta ulosliputus alkaa olla 

maksimissaan. Kotimaista tonnistoa aletaan ehkä tukemaan muun muassa huolto-
varmuuden ylläpitämiseksi. 

2. Merikuljetuksissa suuryksikkökuljetukset lisääntyvät edelleen. 
3. Energian hinnan nousu tulee lisäämään merikuljetuksia. 
4. Pohjanlahden satamien kautta kulkevan kuivabulkin määrä on lähivuosina kasva-

massa lähes kaksinkertaiseksi nykyisestä 35 Mton määrästä. Tämä tulee muutta-
maan eri satamien kauttakulkevia tonnimääriä ja kuljetusmäärien jakautumista.  

5. Suomessa useat kaivoshankkeet pohjoisessa kasvattavat pohjoisen Suomen sa-
tamia, ja toisaalta kasvava Venäjän liikenne kasvattaa Suomenlahden satamia. 
Metsäteollisuuden rakennemuutos tulee vaikuttamaan myös Satakunnan satamiin, 
vaikka satamien asiakkaina on kilpailukykyistä metsäteollisuutta.  

 
6. Lentoliikenteessä lentoyhtiöiden allianssit ja yhdistymiset lisääntyvät sekä hintakil-

pailu kiristyy. Lentoliikenteeseen tulee myös lisää uusia erikoistuneita pieniä lento-
yhtiöitä (esimerkiksi halpalentoyhtiöt ja uudet itäeurooppalaiset rahtilentoyhtiöt).  

7. Lentoliikenteen päästökauppa nostaa hintoja ja vaikuttaa erityisesti lentorahtikulje-
tuksia vähentävästi.  

8. Satakunnan lentoyhteydet ovat hyvät. Poriin lentää yksi kotimainen yhtiö, jonka 
käyttöastetta pitää yllä mm. Olkiluodon rakennustyömaa. 

9. Poriin ei tule erityistä lentorahtiliikennettä vaan pääosa lentorahdista kuljetetaan 
kuorma-autoilla Turkuun.  
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Roadmap – Logistiikka 
 

 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

Tieliikenne 

• Autojen kokonaispainojen kasvu  
• Suomeen ensimmäiset ulkomaiset kuljettajat ja 

liikennöitsijät  
• Alalla yritysjärjestelyjä, kun kotimaiset liikennöit-

sijät yhdistyivät ja Suomeen tuli ulkomaisia yri-
tyksiä  

• Tukkirekkojen paikannusjärjestelmät käyttöön  
• Ajo- ja lepoaikasäännöstely kiristyi  

• Autojen kokonaispaino nousi 60 tn  
• Autojen maksimipituus 25,25 m 
• Kumppanuussopimukset 
• Yhdistetyt kuljetukset lisääntyvät  
• Euroopassa rekkaliikennettä haittaavat massiivi-

set ruuhkat   
• Virtuaaliset logistiikkakeskukset (kuljetusten 

markkinatori)  
• Kaluston ympäristöluokittelu ja sääntely kiristyi 

Euroopassa  
• Rekkaliikenteen ajorajoitukset lisääntyvät (viikon-

loput, määrätyt tiet, tunnelit)  
• Venäläiset rekat lisääntyvät Suomen teillä, itära-

jalla jatkuvasti pitkät rekkajonot  
• Polttoaineen hintojen nousu syö kuljetusliikkei-

den kannattavuutta 

• Rekkaliikenteen ohjaus Euroopassa lisääntyy 
reittien ja aikataulujen osalta 

• Rekkaliikenne siirtyy määrätyillä väleillä ”kiskoil-
le”  

• Rekkakuljetusten volyymi kasvaa edelleen  
• Ympäristö- ja tiemaksut lisääntyvät  
• Tieliikenteessä lähiliikenteen merkitys kasvaa 
 
 

Raideliikenne  

• 22,5 tn akselipaino käyttöön  
• Satakunnassa raiteiston perusparannuksia, laa-

jennuksia ja sähköistyksiä  mm. Mäntyluodossa, 
Raumalla ja Porissa 

• Kauko-ohjaus ja kulunvalvonta käyttöön välillä 
Tampere - Pori/Rauma  

• VR Cargo keskittyy teollisuuden peruskuljetuksiin 
• Partnership-ajattelu vakiintui tavaraliikenteessä  
• Combitrans tilausliikenne VR-konserniin  
• EDI/OVT-sähköinen tiedonsiirto alkoi 
• Laatu- ja ympäristöjärjestelmien käyttöönotto, 

vakiinnuttaminen ja sertifiointi  
• 4-akselivaunukalusto käyttöön  
• Koko juna –toimitusjärjestelmä  

•  25 tn akselipaino mahdollinen rataosilla Mänty-
luoto-Harjavalta ja Kokemäki-Rauma  

• Henkilöliikenteen nopeus nousee  
• Sr2-sähkövetureiden hankinta 
• Pendolinojen lisähankinta 
• IT-yhteyksien kehittäminen avainasiakkaiden 

kanssa (asiakaskohtaiset extranet-järjestelmät)  
• Logistisen kokonaisketjun hallintaan lisää resurs-

seja 
• Automaattiset purkaus- ja lastauslaitteet kehitty-

vät  

• Tasoristeyksiä poistetaan ja junien nopeuksia 
nostetaan  

• Ympäristösyyt lisäävät kiskoliikennettä  
• Kilpailu on avautunut kiskoliikenteessä, mutta 

todellisen kilpailun määrä konkretisoituu vasta 
ajan kuluessa.  
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 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

Meriliikenne 

• Ropax 
• Jumpo RoRo 
• Yksiköitävän kappaletavaran kontitus 
• Kontti Feeder-aluksekset lisääntyvät 
• Konttisatamat lisääntyvät  
• Transito-liikenne lisääntyy  
• Suuret satamat kasvavat voimakkaasti  

• Konttiliikenne kasvaa jatkuvasti  
• Suorat overseas-linjat käynnistyvät uudelleen 

tauon jälkeen  
• TransFennican omistajuus muuttui v. 2000 
• Merenkulkulaitos yhtiöitettiin  
• Satamapalveludirektiivi voimaan v. 2005 
• Suomeen ja lähialueille uusia satamia (mm. 

Vuosaari) .  

• Ropax-kapasiteetti lisääntyy  
• Nestetuonti ja metsäteollisuuden vienti yhdistyvät 

, MePa-laivat 
• Merikuljetuksissa kaksi pääkehityssuuntaa: toi-

saalta säännölliset frekvenssikuljetukset ja toi-
saalta tehokkaat massakuljetukset lisääntyvät  

• Satamat erikoistuvat  
• Laivojen satamassaoloaika lyhenee johtuen 

automaation lisääntymisestä ahtauksessa sekä 
työaikasäännösten vaikutuksesta  

• Satamien hallinnoinnissa ja toimintamuodoissa 
tapahtuu rakenteellisia muutoksia  

• Kuivabulkin määrä Pohjanlanden satamissa 
kasvaa 

• Suuryksikköliikenne satamissa kasvaa  

Lentoliikenne 

• Ilmailulaitos aloitti toimintansa ja lentoliikenteestä 
tuli käyttäjärahoitteista 

• Ilmailulaitoksella voimakas terminaalien uudis-
tusohjelma 

• Helsinki-Vantaalle rakennettiin kotimaan termi-
naali, laajennettiin ulkomaan terminaalia ja termi-
naalit yhdistävä keskiterminaali 

• Suomi mukaan lennonjohdon standardointihank-
keeseen 

• EU-alueen lentoliikenteen kolmas vapauttamis-
paketti voimaan, osittainen kabotaasiliikenne sal-
littiin  

• Eurocontrollin liikennevirtoja säätelevä yhteistyö-
sopimus voimaan  

• Yhteiseurooppalaisiin JAR-vaatimuksiin perustu-
vat ilmailumääräykset voimaan  

• 11.9.2001 jälkeen lentoturvallisuus kiristyi kaikilla 
lentoliikenteen osa-alueilla 

• Turvallisuusvaatimusten nostaminen nostaa 
kustannuksia  

• Helsinki-Vantaalle valmistuu kolmas kiitotie  
• Ympäristöasiat korostuvat lentoliikenteen toimin-

noissa 
• Meluisten koneiden liikennöinti kielletään  
• Kansallisia valtio-omisteisia lentoyhtiöitä yksityis-

tetään  
• Pitkään toimineita lentoyhtiöitä menee konkurs-

siin  
• Porin lentokentän kiitorataa pidennetään  

• Lentoasemaverkko harvenee 
• Pieniä kenttiä lakkautetaan tai niiden ylläpitotapa 

muuttuu 
• Lentoasemat erikoistuvat matkailu-, rahti- tai 

koulutuskentiksi. Porissa koulutus muodostuu 
erikoistumisalueeksi.  

• Lentokoneiden koot kasvavat 
• Euroopan ilmatila ruuhkaantuu, mikä johtaa len-

toliikenteen rajoittamiseen 
• Melurajoitukset estävät yölliset lennot lähes ko-

konaan 
• Suomella on erityisasemaa gateway-paikkana 

lentoliikenteessä, voi lisätä Suomen merkitystä 
henkilöliikenteen lisäksi myös rahtiliikenteessä  
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Satakunnan visio 2015 
Logistiikka  
 
Toimialan kehittyminen Satakunnassa   
 
Toimialaryhmän käsityksen mukaan logistiikassa tapahtuu Satakunnassa vuoteen 
2015 mennessä seuraavassa esitettyä kehitystä. 
 
Asiakkaat 
 
Toimialaryhmä näkee, että tulevaisuudessa Satakunnan logistiikka-toimialan suuri 
haaste on miten pystytään palvelemaan Satakunnan ulkopuolella muualla Suomessa 
toimivia yrityksiä. Satakunta on muuttotappioaluetta ja logistiikkatoiminnan kasvu Sa-
takunnassa voi tulevaisuudessa perustua ainoastaan Suomen muiden alueiden (esim. 
Pirkanmaa) vaatimien kuljetusten kasvuun. Suomi keskittyy edelleen yhä enemmän 
pääkaupunkiseudulle, jolloin vaarana on, että Satakunnan suhteellinen merkitys logis-
tiikassa pienenee kuljetusmassojen keskittymisen myötä sekä mahdollisesti Suomen 
länsiviennin pienentyessä.  
 
Satakunnassa on paljon energiaintensiivistä teollisuutta, jonka merkitys logistiikalle 
tulee säilymään, ehkä jopa kasvamaan, kun rannikon läheisyydessä toimiva teollisuus 
saa kilpailuetua kuljetuskustannusten kasvaessa. Satakunnan satamat ja logistiikkayri-
tykset kohtaavat uutta kilpailua kun sisämaan logistiikkakeskukset pyrkivät kasvatta-
maan asemaansa tuontikappaletavaran purkupaikkoina. Kuitenkin edelleen tuontikap-
paletavara, erikoisesti kulutustavarat, kannattaa purkaa satamissa, mikä lisää Sata-
kunnan satamien merkitystä. Toimiva logistiikkaketju kuitenkin edellyttää kehittynyttä 
jatkojakelua satamista muualle maahan.     
 
Maantiekuljetusten kustannusten kasvu voi tuoda alueen satamiin uutta tuontia, kun 
Helsingin ja Kotkan satamien kautta maahantuotuja ja Satakuntaan päättyviä tuotteita 
ei enää kannata kuljettaa näin pitkiä matkoja. Mahdollinen neljännen ydinvoimalan 
rakentaminen alueelle voisi lisätä edelleen tavaravirtoja alueella.  
 
Työvoima 
 
Toimialaryhmä uskoo, että toimialan työvoimapula ei konkretisoidu Satakunnassa yhtä 
nopeasti kuin pääkaupunkiseudulla. Satakunnassa alan henkilöstön pysyvyys on hy-
vää, mutta riittävän työvoimansaannin turvaamiseksi Satakuntaan on välttämätöntä 
saada lisätyövoimaa myös ulkomaisista työntekijöistä.  
 
Liikenneväylät  
 
Toimialaryhmän näkemys on, että liikeväylien osalta Vt 8 ja Vt 2 toimivuuden lisäämi-
nen on logistiikka-toimialan kannalta ensi arvoisen tärkeää tulevina vuosina. Mikäli 
valtateiden, rautatieverkon ja satamien toimivuutta ei pystytä nopeasti parantamaan, 
on vaarana kuljetusten siirtyminen muille reiteille.  
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Toimialan mahdolliset kehitysskenaariot  
 
Toimialaryhmä määritteli toimialalle seuraavanlaiset mahdolliset kehitysskenaariot 
 

  
 
Säilyttävä skenaario 
 
Säilyttävä skenaario on toimialaryhmän mielestä jo taantumista, koska säilyttävässä 
tilanteessa suhteellinen kilpailukyky heikkenee ja vähitellen menetetään asemia. Kun 
kilpailukyvystä pystytään pitämään huolta, säilyttävä skenaario toteutuu, jos  
• alueelta ei poistu isoja asiakkaita 
• metsäteollisuuden tulevat rakennemuutokset eivät vaikuta voimakkaasti alueella 
• alueella toimivat kansallisesti merkittävät kuljetusyritykset säilyttävät asemansa 
• alueelle ei saada merkittäviä uusia tuotannollisia investointeja  
 
Säilyttävässä skenaariossa ollaan pääosin toimialan ulkopuolisten päätösten armoilla, 
mutta se ei tarkoita, että logistiikkayritykset voivat ryhtyä passiiviseksi ja lopettaa toi-
mintansa kehittämisen.   
 
Taantuva skenaario 
 
Taantuvaan skenaarioon toimiala ajautuu, jos asiakaskunta voimakkaasti vähenisi. 
Tällaisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi,  
• kemiallinen metsäteollisuus lopettaisi tehtaan tai merkittäviä toimintoja alueella 
• hiilen polttaminen voimalaitoksissa loppuisi 
• rikasteiden kuljetus satamien kautta vähenisi voimakkaasti  
 
Taantuvaan skenaarion toteutumiseen vaikuttaa myös alueella tehtävät yhteiskunnalli-
set päätökset. Jos alueella laiminlyödään etupainotteinen kaavoitus samalla, kun vali-
tukset kaavapäätöksistä lisääntyvät ja lupakäsittelyt kestävät kauan, ei alueelle tule 
uutta teollisuutta, koska reservejä toiminnan laajentamiseen ei ole tällä hetkellä riittä-
västi. Väylähankkeiden osalta satakuntalaisten erimielisyys yhteisistä tavoitteista voi 
viedä mahdollisuudet vaikuttaa kansalliseen päätöksentekoon.    
 
Toimialaryhmän mukaan yliopistokeskus on lisännyt voimakkaasti toimeliaisuutta alu-
eella Toimialan taantumaan voi osaltaan vaikuttaa, jos korkeakoululaitoksen uudistus-
ten myötä alueelta häviää korkeakoulutasoinen koulutus. Tämä lisäisi vaikeuksia saa-
da riittävästi korkeasti koulutettua henkilöstöä.    
 

  2006*
uusi visio 

2010
Säilyttävä

2015
Taantuva 

2015 
Rohkea 

2015 

Visio 2015
(ryhmän 
yhteinen 

näkemys)
Toimipaikkojen lkm 714 800 680 600 780 750

Työllisten lkm 3758 3700 3700 3200 4200 4000

Liikevaihto M€ 516,9 550 560 480 600 600

*Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot 
 



SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 

Oy Swot Consulting Finland Ltd 81 (196) 1.12.2008 

Rohkea skenaario  
 
Rohkea skenaario perustuu siihen, että logistiikka-toimialan asiakkaat lisäävät toimin-
taansa Suomessa ja näin logististen palvelujen kysyntää. Samalla alueelle kehittyy 
logistiikka-klusteri, jolla on kansainvälisen tason osaamista.  
 
Rohkean skenaarion toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat: 
• Satakunnan kautta kulkevat tavaravolyymit kasvavat, koska energian hinnannousu 

suosii Satakuntaa 
• Satakunnan ulkopuolelta löydetään uusia asiakkaita. Valtakunnallisesti saadaan 

läpi viesti, että 60 % Suomen länsirajan kautta kulkevasta konttiliikenteestä kulkee 
Porin ja Rauman satamien kautta. 

• Satakuntaan saadaan haaroitettua uutta meriliikennettä pohjoisten satamien bulkki-
liikenteen ja idän satamien transitoliikenteen kasvun myötä.   

• Harjavallasta kehittyy maailmanluokan värimetallien tuotantokeskus, joka lisää lo-
gistiikan tarvetta. 

• Pystytään keskittämään kuljetuksia pienistä satamista Satakunnan satamiin 
(hub-satamat) ja löytämään näin uusia tavaravirtoja.  

• Maakuntakaavaan saadaan riittävät varaukset, jotta logistiikkatoiminnan on mah-
dollista kasvaa.  

 
Toimialan toimenpide-ehdotukset ja suositukset 2008–2015 
 
Toimialaryhmä teki seuraavat toimenpidesuositukset ja ehdotukset positiivisen vision 
toteutumisen vahvistamiseksi 
 

1. Kehitetään logistiikka-alan koulutusta kaikilla koulutustasoilla. Erityisesti on 
panostettava SAMKin ammattikorkeakoulututkintoihin, koska ammattikorkea-
koulu pystyy parhaiten tekemään soveltavaa tutkimusta ja tuottamaan työnte-
kijöitä, joista on hyötyä alueen pk-yrityksille. Yliopistotason opetus pitää säilyt-
tää ja kehittää Porin yliopistokeskuksessa. Elinkeinoelämä voisi tukea yliopis-
totason opetusta kohdennetuilla lahjoitusprofessuureilla, joilla saataisiin alu-
eelle lisää akateemista osaamista ja resursseja (vrt. Jyväskylässä toteutettu 
logistiikan osaamiskeskus). 
 
Lisäksi logistiikan koulutusta Satakunnan alueella pitäisi kaikilla tasoilla ”synk-
ronoida” ja kehittää rakennetta. Tähän työhön olisi yritysten edustajien syytä 
tuoda näkemyksensä yritysten tarpeista.  
 

2. Huolehditaan kaavoituksessa ja päätöksissä mahdollisuuksista laajentaa kas-
vuyritysten liiketoimintaa Satakunnan alueella, esimerkiksi kokoonpanoteolli-
suutta, joka voi hyödyntää toiminnassaan satamia. Lisäksi on vaikutettava eri 
päättäjiin, jotta logistiikka-alaa hyödyntävien infrastruktuurihankkeiden valmis-
telu ja toteutus etenee. Tällaisia hankkeita ovat   

o Porin ja Rauman satamien väylän syventäminen 
o Vt 8 ja Vt 2 parannushankkeet  
o Kokemäki-Tampere-rautatien parannus 
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3. Markkinoidaan yhteisesti Länsirannikon-reittiä ja suunnataan viestiä erityisesti 
Sisä-Suomen yrityksille sekä varustamoille. On varmistettava, että kaikki po-
tentiaaliset yritykset ja varustamot tuntevat Länsirannikon-reitin kilpailukyvyn 
sekä konttiliikenteen tasapainon tällä reitillä. Lisäksi on etsittävä uusia logisti-
sia virtoja, jotka voisivat tulevaisuudessa kulkea Länsirannikon-reitin kautta.  

 
Toimenpide-ehdotusten toteuttaminen mietitään myöhemmin osa-alueittain erikseen. 
Kauppakamarien, Satakuntaliiton ja alueen poliittisten vaikuttajien tehtäväksi jää eri-
koisesti infrastruktuurihankkeiden edistäminen. Länsirannikon-reitin yhteiseen markki-
noinnin osalta ehdotetaan, että kauppakamarit kutsuvat kokoon alueen tärkeät toimijat 
hankkeen käynnistämiseksi.    
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Keskeiset yritykset segmentoituna — Logistiikka 
 
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 

A H TRANS OY  HUITTINEN Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 2 000 000 - 9 999 999 
ADR-HAANPÄÄ OY KOKEMÄEN TOIMIPAIKKA Tieliikenteen tavarankuljetus 20 - 49 tieto puuttuu 
AURAMAA LOGISTIIKKA OY  KAUTTUA Tieliikenteen terminaalitoiminta 250 - 499 1 000 000 - 1 999 999 
AUTOILIJA J. ALANEN KY PORI Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 400 000 - 999 999 
BALTIC TANK OY RAUMA Varastointi 20 - 49 10 000 000 - 19 999 999 
BULKER OY KOKEMÄKI Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 2 000 000 - 9 999 999 
CARGO-SPOT RAUMA OY  RAUMA Meri- ja rannikkoliikenne 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
CT-LOGISTICS OY  RAUMA Meri- ja rannikkoliikenne 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 

FIN-TERPUU OY PORI, UPM-KYMMENE WOOD 
OY SEIKUNSAHA Meri- ja rannikkoliikenne 10 - 19 tieto puuttuu 

H. KOTINIEMI KY LAPPI Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
HOYER FINLAND OY PORI Huolinta ja rahtaus 10 - 19 tieto puuttuu 
HUOLTO-MIKKO OY  PORI Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta 10 - 19 400 000 - 999 999 
ILMAILULAITOS PORIN LENTOASEMA Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta 20 - 49 tieto puuttuu 
JR-TRUCK OY SÖÖRMARKKU Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
K & T LEINO OY KOKEMÄKI Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 400 000 - 999 999 
KAMPPIKOSKI & NUIKKINEN OY  KOKEMÄKI Meri- ja rannikkoliikenne 10 - 19 400 000 - 999 999 
KARI ISOTALO OY VAMPULA Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
KIUKAISTEN KULJETUS OY PANELIA Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 400 000 - 999 999 
KULJETUS HULMI OY SÄKYLÄ Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
KULJETUS KÄMPPÄ OY  ULVILA Tieliikenteen terminaalitoiminta 10 - 19 400 000 - 999 999 
KULJETUS LEISTILÄ OY HORMISTO Tieliikenteen tavarankuljetus 20 - 49 400 000 - 999 999 
KULJETUS MIKOLA KY HARJAVALTA Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
KULJETUS PEKKA LAINE OY KARVIA Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 2 000 000 - 9 999 999 
KULJETUS TRANSPORI OY  PORI Tieliikenteen tavarankuljetus 20 - 49 400 000 - 999 999 
KULJETUSLIIKE   
T JA  A KALLIOSALO OY KANKAANPÄÄ, KULJETUS Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 

KULJETUSLIIKE  
VIHTORI LEHTONEN OY PORI Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 

KULJETUSLIIKE ANO HEIKKILÄ OY HUITTINEN Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
KULJETUSLIIKE JARKKO HOSIKE RUTAVA Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 2 000 000 - 9 999 999 

 
 

Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 23.6.2008 tilanne 
*Koko Suomi 
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Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti 
Henkilökunnan 
suuruusluokka 

Liikevaihdon suuruus-
luokka 

KULJETUSLIIKE KALEVI HUHTALA OY PORI Tieliikenteen tavarankuljetus 50 - 99 10 000 000 - 19 999 999 
KULJETUSLIIKE KAUKO KOSKINEN 
KOMMANDIITTIYHTIÖ HINNERJOKI Tieliikenteen tavarankuljetus 50 - 99 10 000 000 - 19 999 999 
KULJETUSLIIKE MATTI PIETILÄ KY  SÄKYLÄ Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
KULJETUSLIIKE TRAKTRANS OY  ULVILA Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 2 000 000 - 9 999 999 

KULJETUSLIIKE Y. AURAMAA  
OY 
 

KAUTTUA 
KAUTTUA PÄÄKONTTORI JA 
KORJAAMO 
RAUMAN TAVARA-ASEMA 
EURAN TAVARA-ASEMA 

Tieliikenteen tavarankuljetus 
 
 

100 - 249 
 

20 - 49 
20 - 49 
50 - 99 

20 000 000 – 
 

tieto puuttuu 
tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

KULJETUS-MÄKIVAARA OY PORI Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 2 000 000 - 9 999 999 
KULJETUS-PERKOLA OY SÄKYLÄ Tieliikenteen tavarankuljetus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 

LUOTSAUSLIIKELAITOS 
 

PORI, MÄNTYLUODON 
LUOTSIASEMA 
RAUMA, RAUMAN LUOT-
SIASEMA 

Muualla mainitsematon vesiliikennettä palveleva 
toiminta 
 

10 - 19 
 

20 - 49 

tieto puuttuu 
 

tieto puuttuu 
MARTTI ALAMÄKI OY KAUTTUA Tieliikenteen tavarankuljetus 50 - 99 2 000 000 - 9 999 999 
MN KULJETUS OY HARJAVALTA Tieliikenteen tavarankuljetus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 
NV - THERMOTRANS OY  HARJAVALTA Tieliikenteen tavarankuljetus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 
OY HACKLIN LTD  PORI Meri- ja rannikkoliikenne 320 ** 60 000 000** 
OY KUEHNE + NAGEL LTD PORIN TOIMIPAIKKA Huolinta ja rahtaus 10 - 19 tieto puuttuu 
OY MATKAHUOLTO AB PORI, ASEMA Linja-autoasemat 10 - 19 tieto puuttuu 
OY RAUMA STEVEDORING LTD  RAUMA Meri- ja rannikkoliikenne 500 - 999 20 000 000 - 
OY T. GYLLING AB HINNERJOKI Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 2 000 000 - 9 999 999 
PAULI RONKAINEN KY  EURA Tieliikenteen tavarankuljetus 10 - 19 400 000 - 999 999 

Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 23.6.2008 tilanne 
*Koko Suomi 
**Yrityksen oma ilmoitus 
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Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti 
Henkilökunnan 
suuruusluokka 

Liikevaihdon suuruus-
luokka 

POHJANMAAN KAUKOKIITO OY - ÖSTERBOTTENS-
FJÄRR-EXPRESS AB  KAUTTUA Tieliikenteen tavarankuljetus 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 

PORIN LAATUKULJETUS KY  PORI Tieliikenteen tavarankuljetus 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 
PORIN REKKATERMINAALI OY  HARJAVALTA Tieliikenteen tavarankuljetus 10   -    19 tieto puuttuu 
PUHTILA OY  RAUMA Meri- ja rannikkoliikenne 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 
RAUMA CHARTERING AND TOWAGE AGENCY OY, AB, 
LTD  RAUMA Meriliikenteen tavarankuljetus 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 

RMK LIIKENNE-TRANS OY HARJAVALTA Tieliikenteen tavarankuljetus 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
SAMPUKIITO OY  HUITTINEN Tieliikenteen tavarankuljetus 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
SATAKUNNAN ALUETAKSI OY PORI  Muualla mainitsematon kuljetusvälitys 10   -    19 400 000    -      999 999 
SCHENKER CARGO OY PORIN TOIMISTO Tieliikenteen tavarankuljetus 20   -    49 tieto puuttuu 
SCHENKER OY PORIN KONTTORI Huolinta ja rahtaus 10   -    19 tieto puuttuu 

SUOMEN VILJAVA OY RISTE, RISTEEN JA NOKIAN 
VARASTOT Varastointi 10   -    19 tieto puuttuu 

T. NIINIVIRTA OY HARJAVALTA Tieliikenteen tavarankuljetus 10   -    19 2 000 000    -    9 999 999 
T:MI TÄHTIKIITO  KOLLA Tieliikenteen tavarankuljetus 10   -    19 -199 999 
TELJÄ-BULK OY  KOKEMÄKI Tieliikenteen tavarankuljetus 20   -    49 -199 999 
TELJÄN KULJETUS OY  KOKEMÄKI Tieliikenteen tavarankuljetus 100   - 249 20 000 000 - 
TRANSPOINT OY AB PORIN TERMINAALI Tieliikenteen tavarankuljetus 20   -    49 tieto puuttuu 
UTRE OY  KÖYLIÖ Meri- ja rannikkoliikenne 10   -    19 400 000    -      999 999 
VALTASIIRTO OY  HARJAVALTA Tieliikenteen tavarankuljetus 100   - 249 2 000 000    -    9 999 999 
YSI-TRUKIT OY  PORI Meri- ja rannikkoliikenne 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 

 Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 23.6.2008 tilanne 
*Koko Suomi 
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Yhteenveto – Logistiikka 
  

2006 2010 2015 

Avainteknologiat ja -osaamiset 
 
 

Toimialan päätrendit 
 

 

Tilanne 2006
 
• 714 toimipaikkaa  
• 3758 työllistä 
• 517 M€/v liikevaihto 
• 137 t€/hlö tuottavuus-

luku   

Keskeiset toimenpide-ehdotukset ja suositukset  
• Kehitetään logistiikka-alan koulutusta kaikilla koulutustasoilla, erityisesti ammattikorkeakoulutusta. 
• Huolehditaan mahdollisuuksista laajentaa ja kasvattaa kasvuyritysten liiketoimintaa Satakunnan alueella luomalla toimiva infrastruktuuri. 
• Markkinoidaan yhteisesti Länsirannikon-reittiä ja suunnataan viesti palveluista varustamoille ja Sisä-Suomen yrityksille. 

Säilyttävä-skenaario: Alueelta ei poistu isoja asiakkaita. Metsäteollisuuden raken-
nemuutokset eivät vaikuta voimakkaasti. Alueen autokuljetus-yritykset säilyttävät 
asemansa. Satakuntaan ei tule merkittäviä tuotannollisia investointeja.    

Rohkea-skenaario: Asiakkaat lisäävät toimintaansa alueella. Tavaravolyymit kasva-
vat. Konttiliikenne kehittyy edelleen ja satamiin saadaan uutta liikennettä. Tarvittavat 
infrastruktuurihankkeet etenevät.       

 
Visio 2015 (=tavoite) 

• 750 toimipaikkaa 
• 4000 työllistä 
• 600 M€/v liikevaihto 
• 150 t€/v tuottavuus-

luku 

Taantuva-skenaario: Asiakaskunta vähenee voimakkaasti (kemiallinen metsäteolli-
suus lopettaa yksiköitä, hiilen polttaminen ja rikasteiden kuljetus vähenevät). Kaavoi-
tuksessa ei huomioida toiminnan laajentumistarpeita ja suunnitellut infrastruktuuri-
hankkeet eivät etene.    

Valittu skenaario
• Nykyinen asiakaskunta 

jatkaa toimintaa vähintään 
samalla tasolla. 

• Länsirannikon-reitille 
saadaan uusia asiakkaita 
ja konttiliikenne kehittyy.  

• Logistiikka-alan koulutus 
Satakunnassa kehittyy ja 
alan yritykset saavat riittä-
västi osaavaa työvoimaa.  

• Infrastruktuuri-hankkeissa 
tapahtuu positiivista kehi-
tystä.      

• Logistiikan kasvun painopiste on Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Venäjäl-
lä 

• Logistiikkatoiminnan säätely Euroopan alueella lisääntyy 
• Ympäristötietouden lisääntyminen vaikuttaa asiakkaiden arvoihin   

• Energian hinnannousu voi vähentää kuljetuksia ja lisätä paikallista valmis-
tusta 

• Kontit tulevat suuryksiköiksi myös Euroopan sisäiseen liikenteeseen 
• Kuivabulkin määrä Pohjanlahden satamissa kasvaa  

• Automaation ja tietotekniikan hyödyntäminen 
• Kierrätyslogistiikka 
• Kiristyvät turvamääräykset ja tarkastukset  
 

• Logistiikan ulkoistusten hoitaminen 
• Kokonais- ja lisäarvopalveluiden tarjoaminen 
• Logistiikkayritysten verkottumisosaaminen 
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Toimiala (miniklusteri) — Metsäteollisuus 
 
Toimialan kuvaus – Kemiallinen metsäteollisuus  
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raaka-aine- ja 
tarvike-

toimittajat 

 
Palvelut 

• Tutkimus 
• Laadunseuranta 
• Suunnittelu-

toimistot 
Kunnossapito-

yritykset 

Kone- ja laite-
toimittajat 

Kuljetus ja 
logistiikka 

Paperin ja 
kartongin jat-

kojalostus 

Metsäkemian-
teollisuus 
• Kemia 
• Petrokemia 

 

Sidostahot 
• SAMK 
• PAKK 
• Ammatti-

instituutti 
• TE-keskus/ 
• Tekes 
• TTY:n  

hydrauliikan  
yksikkö 

Energia-
tuotanto 

Kartongin 
valmistajat 

Paperin val-
mistajat 

Sellu-
teollisuus 
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Toimialan kuvaus – Mekaaninen metsäteollisuus  
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kone- ja 

laite- 
valmistus 

Puusepän 
teollisuus 

Pakkaus-
teollisuus 

Sidostahot 
• Ammattioppi-

laitokset 
• SAMK -  

Kunnossapito 
• TE-keskus 
• Metsäsertifiointi-

tahot 

 
Metsän 

omistajat 
 

 
Logistiikka 
• kuljetukset 
• satama- 

toiminnot 

Puulevy- 
teollisuus Rakennus-

teollisuuden 
konstruktiiviset 

tuotteet 
• elementit 
• talotuotteet 
• voimapalkit  

 
Kaluste- 
teollisuus  

Energiapuu 
 

Sahaus 

Ensiasteen 
jalostus 

• höyläys 
• kyllästys 
• komponenttien 

valmistus 
• hirsivalmistus 
• palkkivalmistus 
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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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Toimiala Satakunnassa - Ohjelmisto- ja järjestel-
mätoimittajat sekä tietoliikennetekniikka 
 
Toimialan kuvaus 
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sisällön ja lisäarvo-

palveluiden 
tuottajat 

• Internet –palvelut 
• Mediatalot 
• Palveluportaalit 

 

 
 

Verkon rakennus- 
ja ylläpitoyritykset 

 
Tietoturvayritykset 

 
Tietoliikenne-
välineiden ja  

-komponenttien 
valmistajat 

 
Asiantuntijapalvelut 

ja konsultointi 
• Ohjelmistot 
• Tietoliikenne 

 

Sidostahot 
 
• Porin yliopistokeskus
• SAMK 
• TTY Rauman yksikkö
• Prizztech Oy  (+ 

osaamis-
keskusohjelmat) 

• Tekes 
• Satakuntaliitto 

Tele- ja tietoliiken-
ne- 

palveluja tuottavat 
yritykset 

• Puhepalvelut 
• Datapalvelut 
• Internet-palvelut 

 
Ohjelmistopalveluja 
tuottavat yritykset 

• Ohjelmistotuotteet 
• Asiakaskohtaiset ohjelmis-

tot 
• Sulautetut ohjelmistot 
• Päätelaitteiden ohjelmistot 
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Toimialan kehitys 
 
Toimiala on kehittynyt Satakunnassa vuosina 2002–2006  seuraavan taulukon mukai-
sesti. Luvut sisältävät taulukoiden yläpuolella olevan Tilastokeskuksen toimialaluoki-
tuksen TOL 2002 mukaiset toimialaluokat alaluokkineen.   
 
642 Teleliikenne 
72 Tietojenkäsittelypalvelu 
 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 arvio
Toimipaikkojen lkm 143 142 156 157 170 

Työllisten lkm 1066 1105 848 1179 719 

Liikevaihto M€ 136,7 146,6 107,2 142,3 83,8 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 202 20 2 2 0 6

Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot 
 

Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 17.6.2008 tilanne 
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Toimialaryhmän näkemyksen mukaan Tilastokeskuksen toimialaluokittelu ei kuiten-
kaan kuvaa hyvin toimialan todellista kehitystä, koska toimialaan liittyvää toimintaa on 
paljon muilla toimialoilla toimivien yritysten sisällä. Toimialan (ns. OSKE-ryhmä) koko-
naiskehitystä Satakunnassa on arvioitu Satakunnan Talous -julkaisussa viime vuosilta 
seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla, jossa on huomioituna ICT-alojen lisäksi 
myös automatiikka- ja elektroniikkatoimialojen merkitys.   
 
OSKE-ryhmän liikevaihtoluvut: ICT, automaatio, elektroniikka 
 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007
Liikevaihto M€ 878,6 841,9 884,7 1003,1 1114,3 1501,0

 

 
Lähde: Satakunnan Tabus (kesäkuu 2008), luvut ovat arvioita 
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Satakunnan visio 2010 – projektissa (3.3.2003) ehdotettujen toi-
menpide-ehdotusten ja suositusten toteutuminen  
 
Seuraavassa on esitetty Satakunnan visio 2010 – projektin yhteydessä toimialalle 
määritellyt toimenpide-ehdotukset sekä toteutuneet toimenpiteet ja tilanne 2008.   
 

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

 
Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat:  
• Perustetaan yhteinen synerginen ohjelmis-

totekninen miniklusteri. 
• Tunnistetaan siihen liittyvät ”core-

ohjelmistomoduulit” 
• Kehitetään veturiyrityslähtöinen toimintamalli 

ohjaamaan tutkimus- ja koulutustoimintaa 
sekä yritysten keskinäistä verkostoitumista 
klusteripohjaisesti 

 
Tietoliikennetekniikka:  
• Tutkimus- ja kehitystoiminnan avulla kehite-

tään uusia teknologioiden mahdollistamia 
spin-offeja ja uusien liikeideoiden kehittä-
mistä pääyritysten ohjauksessa.  

• Vaatii uskaliaita, yrityslähtöisiä ja fokusoituja 
valintoja ja päätöksiä. 

 

 
• Softafoorumi toiminta on käynnistynyt ja 

toimiva ohjelmistopuolen miniklusteri on syn-
tynyt  

• ”Jokapaikan”-tietotekniikka (JPT) -
osaamiskeskusohjelma on käynnissä 

• Satakunnan teknologiset painopisteet JPT-
ohjelmassa ovat 

o Puettava teknologia  
o RFID- ja anturiteknologiat  
o Mobiiliteknologiat (erityisesti ohjel-

mistoteknologiat)  
o Lisäksi Satakunnan roolina on huo-

lehtia erityisesti teollisuuden tieto-
tekniikkasovelluksista. 

• Satakuntalaisten alan veturiyritysten omistus 
on kansainvälistynyt ja yritykset ovat perus-
taneet toimipisteitä ulkomaille.  

• Uusia yrityksiä on syntynyt spin-offina van-
hoista ja alan toimijoiden määrä Satakun-
nassa on kasvamassa.   

• Alan koulutusresurssit Satakunnassa ovat 
vähentyneet, kun SAMK vähensi alan koulu-
tuksen aloituspaikkojen määrää ja keskitti 
toiminnan Porin yksikköön. Myös Yliopisto-
keskuksessa alan koulutus- ja tutkimus-
resurssit ovat pienentyneet EU-rahoitusten 
pienentyessä. SAMK on toteuttanut tietotek-
niikkakoulutusta myös englanninkielisinä 
kursseina. 
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Kehitystrendit ja -suuntaukset  
Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat sekä tietoliikennetekniikka 
 
Yleiset trendit 
 
1. Työ muuttuu yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumattomaksi. 
2. Ala on voimakkaasti ja nopeasti riippuvainen globaaleissa ja taloudellisista tren-

deistä tapahtuvista muutoksista. 
3. Globaalit toimijat (Microsoft, SAP, Cisco, Nokia etc.) ohjaavat voimakkaasti globaa-

lia kehitystä. Näin toimiala standardoituu ja nykyisistä palveluntuottajista tulee edel-
lä mainittujen jakelukanavia. 

4. Ohjelmistopalvelujen tuotteistus on vielä alkuvaiheessa. Markkinoilla isot palvelu-
toimittajat palvelevat suuryrityksiä niputtamalla standardiratkaisuja kokonaispalve-
luksia. Nämä palvelut standardisoituvat kokoajan ja myös pk-yritysten ulottuville tu-
lee kevyempiä ja kustannustehokkaampia kokonaispalveluja.  

5. Kokonaispalveluissa on riski, että huolimatta asiakaslupauksesta palvelujen todelli-
nen tuottaminen on niin pirstoutunutta, ettei kokonaispalvelun tuottaja ei pysty hal-
litsemaan kokonaisuutta. 
 

6. Asiakasyrityksissä tuotekehitystoiminnot tehdään pääosin Suomessa ja nykyisin ali-
hankinnat pääasiassa Intiassa ja Kiinassa. 

7. Verkottuminen ja integroituminen jatkuvat voimakkaana asiakaskunnassa, mikä an-
taa mahdollisuuksia ohjelmistojen sovellusintegraation tarjoamiselle.  

8. Alan kilpailu kansainvälistyy edelleen, kun asiakasyritysten päätöksenteko tapah-
tuu ulkomailla. 

9. Teollisuusyritysten johtoon on nousemassa vanhan johtoportaan eläköitymisen 
myötä nuoria henkilöitä, jotka suhtautuvat uuden teknologian hyödyntämiseen ja 
tietotekniikan hyväksikäyttöön edeltäjiään ennakkoluulottomammin.  

10. Tietoteknisten palveluiden ulkoistaminen koko on saavuttanut osin laajuuden, jonka 
jälkeen kehitystä ei voida enää jatkaa suurissa kokonaisuuksissa. Jatkossa yrityk-
sien on pakko ylläpitää omaan tietoteknistä osaamista liiketoiminnan kannalta 
oleellisissa toiminnoissa.    

11. Samalla teollisuudessa ICT-merkitys yritystoiminnalle kasvaa sekä tuotteissa että 
toiminnassa, mikä lisää tietotekniikan osaajien tarvetta ja korostaa yritysten sisäistä 
ydinosaamista.   

12. Isoissa yrityksissä tietotekniikan käyttöpalvelut ulkoistetaan yleisesti, mutta pk-
yrityksissä ulkoistaminen on vähäisempää.  

13. Julkisella puolella kehityssuuntana on tällä hetkellä toimintojen yhdistäminen (esim. 
kunnallisten yhtiöiden perustaminen) ja julkisen sektorin ulkoistamiset tapahtuvat 
usein niin suurissa kokonaisuuksissa, ettei pienillä toimijoilla ei ole mahdollisuuksia 
osallistua kilpailutuksiin. 
 

14. Alan rakennemuutos ja yritysten keskittyminen jatkuu edelleen ja vaikuttaa jatku-
vasti myös Satakuntaan. Isot yritykset kasvavat, menestyvät keskisuuret yritykset 
liitetään isompiin yrityksiin, mutta samalla syntyy uusia pieniä yrityksiä. 

15. Toimialalla ei ole alueellisia (esim. satakuntalaisia) organisaatioita, vaan yritykset 
toimivat vähintäänkin kansallisesti. Yrityksillä ei ole alueellisia intressejä toimia Sa-
takunnassa, mutta yrityksissä toimivilla henkilöillä voi olla.    
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16. Ohjelmistokehitysosaamista tulee kasvavissa määrin halvemman työvoiman (Intia, 

Venäjä, Kiina) maista.  
17. Liiketoiminta on maantieteellisesti paikasta riippumatonta. Tämä antaa mahdolli-

suuden hajauttaa toimintaa ja vastata näin kansainvälisten asiakkaiden tarpeisiin.  
18. Palveluissa läpinäkyvyys, jäljitettävyys ja luotettavuus ovat keskeisiä kriteereitä. 
19. Eettiset ja ympäristökysymykset korostuvat myös ohjelmistoalalla.  
20. Yleinen logistiikan merkityksen kasvu antaa erityisiä mahdollisuuksia ja haasteita 

mobiiliratkaisujen kehittämisessä.  
21. Hyvinvointialalla tapahtuvat muutokset tulevat olemaan suuri mahdollisuus toimi-

alalle. 
22. Tietotekninen perustuki hoidetaan lisääntyvässä määrin etäpalveluna. 
23. Paikallisen lähituen tarve saattaa kasvaa globaalien help-deskien tarjoaman huo-

non palvelun. Vielä tällaiseen palveluun on vaikeaa päästä, mutta se voi olla yksi 
tulevaisuuden mahdollisuus.  

24. Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy. Satakunnassa teollisuuden vanha tietotek-
niikkaosaajien sukupolvi on siirtymässä eläkkeelle. Tämä lisää pulaa alan osaajista 
ja kilpailu valmistuvista opiskelijoista kiihtyy.  

 
25. Keskittymiskehitys operaattorisektorilla jatkuu edelleen. 
26. Operaattorit panostavat voimakkaasti jakeluverkon kehittämiseen ja asiakasraja-

pinnan hallintaan. 
27. Tiedonsiirron merkityksen ja kapasiteetin kasvu on edelleen keskeinen trendi. Hin-

tataso laskee, päätelaitteet kehittyvät ja verkon kapasiteetti tulee paremmin käyt-
töön.  

28. Tietoliikennepalvelujen keskeinen liiketoimintalaki on, että edellisen teknolo-
giasukupolven tuotoilla maksetaan seuraavan sukupolven investoinnit ja teknolo-
gia- ja palvelukehitys tapahtuvat pienin kehitysaskelein. 

29. Verkon käytön hinnoitteluun tulee jatkuvasti uusia malleja ja ansaintalogiikan mer-
kitys kasvaa.  

30. Verkkokomponenttien hintakehitys on edelleen laskeva. 
31. Tietoturvapalvelujen tarve on edelleen voimakkaasti kasvava. 
32. Viestintäpalveluiden käyttö ja määrä lisääntyy yleisesti. 
33. Mobiilipalvelut korostuvat kaikessa kommunikoinnissa ja tiedonsiirrossa. 
34. Investointipääomat tulevat jatkossa alan sisältä.  
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Teknologiset trendit 
 
1. Teknologiat kehittyvät yhä kiihtyvällä syklillä. 
2. Mobiilit teknologiat tulevat yhä enemmän käyttöön Koneet keskustelevat keske-

nään (machine-to-machine) ja kuluttajat odottavat saavansa palvelut mobiilina. 
3. OSS (Open Source Software) on tuleva toimintamallin erityisesti mobiiliratkaisuis-

sa. 
4. Ohjelmistokehityksessä siirrytään agile-ohjelmistokehitykseen ja luovutaan kan-

keista ohjelmistotyökaluista.  
5. Kyky soveltaa uusia teknologioita nopeasti omiin tuotteisiin tulee yrityksille tärkeäk-

si kilpailutekijäksi.   
6. Sähköinen asiointi ja sähköinen liiketoiminta lisääntyvät. 
7. Ohjelmistot ja ohjelmistojen kehitys moduloituvat, jolloin dynaamisuus ja muutos-

mahdollisuudet lisääntyvät liiketoiminnan muutostarpeita vastaaviksi (Cross plat-
form-kehitys). 

8. Ohjelmistojen käytettävyyden merkitys kasvaa. Käsiteltävien asioiden kompleksi-
suus kasvaa, mutta ohjelmien pitää silti olla helposti käytettävissä.   

9. Paikannus, reaaliaikainen jäljitettävyys ja erilaiset karttasovellukset lisääntyvät 
voimakkaasti. 

10. Weppipohjaiset palvelut lisääntyvät edelleen. Esimerkiksi SaaS (Software as a 
Service) tarjoaa pk-yrityksille uudenlaisen tavan hankkia ohjelmistoja. Ohjelmisto-
yrityksille SaaS asettaa uusia vaatimuksia ja lisää verkostoitumista mm. konesali-
palveluyritysten kanssa.  

11. Tietoliikenteen varmuuden, nopeuden ja hinnan kehitys antaa mahdollisuuden pal-
veluiden kehittämiseen. 

12. Tietoturvan merkitys kasvaa, mutta tulee olemaan myös haaste tulevaisuudessa, 
jotta löydetään sellainen tietoturvan taso, jossa palvelut voivat kehittyä.  

13. Yksityisyyden suojan merkitys ja vaikutus vieläkin epäselvä. Tämä voi hidastaan 
palveluiden kehittymistä.   

14. Teknologioiden sulautuminen lisääntyy, joka näkyy tietotekniikan sulautuminen 
osaksi laitteita. Tuotteisiin ja sovelluksiin lisätään älykkyyttä esimerkkinä itseohjaa-
vuus, itsekorjautuvuus, tiedonkeruu ja paikannus. 

15. Anturiteknologia ja ohjelmistot kehittyvät rinnakkain. 
16. RFID-tunnistustekniikka luo uusia mahdollisuuksia ja korvaa mm. viivakoodit. 
 
17. Puhe siirtyy yhä enemmän IP-verkkoon. Tämä muuttaa tulonmuodostusrakennetta. 
18. Mobiililaajakaistaliitynnät yleistyvät ja yhteyden saa lähes joka paikkaan, mikä lisää 

wepin käyttömahdollisuuksia.  
19. IP-maailman myötä ihmisten käyttäytymistavat muuttuvat (24 tuntia aktiivista ai-

kaa). 
20. WLAN-pienalueratkaisut ratkaissut ovat yleistyneet (kampukset, satamat, teolli-

suusalueet, pienet taajamat). Tulee myös muita vastaavia kustannustehokkaita 
pienalueratkaisuja.  

21. Langattomuus ja mobiiliteetti lyövät itsensä läpi, kun teknologia mahdollistaa riittä-
vät ja sujuvat käyttöpalvelut (WLAN, RFID, WIMAX, IPv6, Bluetooth).  
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Roadmap – Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat sekä tietoliikennetekniikka 
 
 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

 
Pääteknologiat 
 

• PC 
• Mobiilitekniikka digitalisoitui  

• Internet 
• Sulautetut järjestelmät 
• IP-teknikka  
• Suuret siirtokapasiteetit 
• Liikenteen priorisointi  

• Langattomat ja mobiilit laitteet 
• SaaS (Software as a Service) 
• Koneiden ja laitteiden älykkyyden kasvami-

nen 
• ALL-IP, integroituneet ratkaisut 

Ohjelmointikehittimet • C++  
• Java • j2ee • Web- ja mobiiliohjelmointi  

• Linux/ Symbian kehitys  

 
Ohjelmointitavat 
 

• Tietokannat 
• Objektipohjainen ohjelmointi  

• OSS (Open Source Software)  
• Web Service 
• Käytettävyys korostuu   
• Paljon standardirajapintoja 
• Ohjelmistomoduulit 
• Agile -ohjelmistokehitys ja Scrum-prosessi  

 
Toimintarakenne  
 

• Tietotekniikan palveluyritykset  
• Muuttuvat kilpailuroolit: partneri voi olla 

samalla yhteistyökumppani ja kilpailija  
• Palveluiden pirstoutuminen  

• Partnership Business-malli (syvä integraatio 
yritysten välillä)  

• Nopeat kehityssyklit, pienet toimitusmäärät 
• Palveluintegroijat, kokonaispalvelujen tuotta-

jat   
• Globaali yhteistyö  

 
Käyttösovellutukset 
Asiakaskäyttö  
 

• Mobiiliviestintä (puhe) 
• Datapainotteisuus 
• Sähköposti 

• Viestityskäytön voimakas kasvu (säh-
köpostit, messenger) 

• Massajakelut   
 

• Mobiililaajakaista ja langattomuus kaikkialla   
• Tiedostettu ja tiedostamaton tiedonsiirto 
• Terveys- ja hyvinvointialalla jatkuva seuran-

ta 
• Älyn lisääntyminen koneissa ja laitteissa 
• Käyttäjäryhmäkohtainen viestintä (esim. 

eläkeläiset)  
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 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

 
Ansaintalogiikka  
 

• GSM-tuotot 
• Tekstiviestituotot 
• Dataliikennetuotot 

• IP-data 
• Virtuaaliverkkotuotot 
• Mobiilipuhetuotot 
• Yksilöiden tietoliikennetuotot 
• Kuukausimaksupohjainen IP-hinta 
• Yritysviestinnässä helpot kokonaisrat-

kaisut 
• Tietoturvapalvelut  

• Bittivolyymiin perustuva laskutus 
• Lisäarvopalvelut 
• Palvelun laatu (access-kapasiteetti, siirron 

laatu) 
• Käyttäjäryhmäkohtaiset palvelut 

(esim.vanhuksille) 
• Ohjelmistotuotteiden jakaminen webin väli-

tyksellä on halpaa  

Tiedonsiirto • NMT, GSM, Bluetooth, IP, ADSL • GPRS, 3G, Bluetooth , IPv6, Wimax, 
EDGE, XDSL 

• IPv6, ALL-IP, 4G, Bluetooth, RFID, Post IP, 
Semantic Web 
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Satakunnan visio 2015 
Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat sekä tietoliikennetekniikka 
 
Toimialan kehittyminen Satakunnassa   
 
Toimialaryhmän käsityksen mukaan ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat sekä tietolii-
kennetekniikka -toimialalla tapahtuu Satakunnassa vuoteen 2015 mennessä seuraa-
vassa esitettyä kehittymistä.   
 
Satakunnassa toimivat yritykset 
 
Yritysten konsolidoituminen tulee vaikuttamaan myös Satakuntaan. Toimialalla kan-
sainvälinen omistus lisääntyy ja kaikki yritykset joutuvat kohtaamaan kovan kansainvä-
lisen kilpailun.  
 
Satakuntalaisille yrityksille tämä mahdollistaa aikaisempaa helpomman laajentumisen 
kansainvälisille markkinoille, mutta aiheuttaa samalla uhkaa oman päätöksenteon me-
nettämisestä tytäryhtiötalouden tuloksena.   
 
Toimialan paikallisten toimijoiden rooli myös muuttuu standardipalvelujen yleistyessä. 
Tällöin paikalliset toimijat siirtyvät luomaan ratkaisuja, joilla nämä standardipalvelut 
integroidaan yrityksiä palveleviksi ratkaisuiksi. Lisäksi on mahdollisuus, että tietotek-
niikka-alalla konsultoiva asiantuntijarooli sekä henkilökohtainen lähituki lisääntyvät. .  
 
Tuoteratkaisut  
 
Kansainvälisesti markkinoitavat ERP-ratkaisut (esim. SAP, Microsoft) tulevat kaikkiin 
yrityksiin. Paikallisesti yritysten ei kannata kilpailla kehittämällä samanlaisia ohjelmisto-
ja vaan tarjota mieluummin näihin ohjelmistoihin lisäpalveluita, joilla yritykset voivat 
paremmin hyödyntää ko. ohjelmistoja. Lisäksi tällaisilla kilpailukykyisillä lisäpalveluilla 
on heti mahdollisuus levitä kansainvälisille markkinoille.     
 
Osaajat 
 
Ohjelmisto-klusteri on Satakunnassa kasvava klusteri, joka tarvitsee tulevaisuudessa 
lisää osaajia. Yritysten edustajat ovat huolissaan alan koulutuksen vähentymisestä 
maakunnan alueella. Yritykset tunnistavat oman vastuunsa alan houkuttelevuuden 
lisäämisessä ja sen varmistamisessa, että koulutettu työvoima ei valu tulevaisuudessa 
maakunnan ulkopuolelle. Yritykset pitää jatkossa lisätä opiskelijoiden sitouttamista jo 
opiskeluaikana tarjoamalla harjoittelu- ja työpaikkoja opiskelijoille sekä kertomalla 
maakuntaan jääneistä menestyneistä alan osaajista.  
 
Yritykset haluavat olla vaikuttamassa oppilaitosten opetusohjelmiin niin, että koulutus-
ta voidaan voimakkaasti kohdentaa yritysten tarpeisiin esimerkiksi erikoiskurssien 
avulla. Lisäksi panostusta pitää lisätä kansainvälistymisosaamiseen. Alalla kansainvä-
liset konsultointitehtävien määrä ja tarve on kasvanut jatkuvasti. Tämän tarpeen täyt-
tämiseksi tarvitaan henkilöitä, joilla on vahvaa teknisen osaamisen lisäksi kykyä toimia 
erilaisissa kulttuureissa ja erilaisten ihmisten kanssa.  
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Toimialan mahdolliset kehitysskenaariot  
 
Toimialaryhmä määritteli toimialalle seuraavanlaiset mahdolliset kehitysskenaariot 
 

 
 
Säilyttävä-skenaario 
 
Yritysten määrää vähenee konsolidoitumisen myötä. Suuret yritykset ostavat lupaavia 
keskisuuria ja pieniä alan yrityksiä. Samalla kuitenkin jatkuvasti alalle syntyy uusia 
pieniä yrityksiä.  
 
Toimiala kasvaa vähän, mutta yritykset eivät saa synnytettyä syvällistä yhteistyötä 
oman maakunnan alueella ja verkostoitumista tapahtuukin pääasiassa maakunnan 
ulkopuolelle. Koulutuksen volyymi pysyy nykyisellä tasolla ja puolet valmistuneista siir-
tyy töihin maakunnan ulkopuolelle.  
 
Taantuva-skenaario  
 
Isot yritykset vetävät toimintaansa pois Satakunnasta kasvukeskuksiin tai ulkomaille. 
Tämä auttaa hetkellisesti pieniä yrityksiä saamaan uusia asiakkuuksia ja osaajia.  
 
Pitkällä tähtäimellä alan houkuttelevuus hiipuu, koulutus ei pysty antamaan ajantasais-
ta tietoja, teknologisesti ei voida olla edelläkävijöitä ja alan yritykset menettävät yhteis-
työmahdollisuuksiaan isojen yritysten kanssa.  
 
Rohkea-skenaario 
 
Satakunnassa onnistutaan ”invest-in”-toiminnassa ja saadaan kasvatettua kaksi – 
kolme voimakasta veturiyritystä, joilla on käytössään erilaista osaamista ja teknologioi-
ta. Voimakas veturiyritys voi olla myös jonkun ison alan konsernin sisäinen osaamis-
keskus.   
 
Alueen voimakkaita osaamis- ja teknologia-alueita ovat  
• Symbian/Linux –kehitys 
• Yritysten ohjausjärjestelmien lisäpalvelut (mm. langattomat ratkaisut)   
• RFiD-teknologia  
 

  2006*
uusi visio 

2010
Säilyttävä

2015
Taantuva 

2015 
Rohkea 

2015 

Visio 2015
(ryhmän 
yhteinen 

näkemys)
Toimipaikkojen lkm 170 220 250 200 300 280

Työllisten lkm 719 700 550 350 900–1000 750

Liikevaihto M€ 84 70 60 40 120 80  

*Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot 
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Veturiyritysten kautta syntyy kriittinen massa, jonka avulla pienet yritykset voivat kehit-
tyä veturiyritysten kumppaneiksi ja alueella oleva erikoisosaaminen kehittyy sekä syn-
nyttää uusia yrityksiä ja uutta teknologiaa. Yritykset ohjaavat alueella tehtävää tutki-
mus- ja kehitystyötä, jolloin tutkimustieto siirtyy nopeasti yritysten kautta yritysten hyö-
dyksi.  
 
Toimialan toimenpide-ehdotukset ja suositukset 2008–2015 
 
Toimialaryhmä teki seuraavat toimenpidesuositukset ja ehdotukset vision toteutumisen 
varmistamiseksi  
 

1. Korostetaan kaikessa toiminnassa ja viestinnässä teemaa ”Satakunta uusim-
man teknologian soveltaja” 

 

 Erikoisesti uusimman teknologian soveltaminen pitää näkyä voimakkaana te-
ollisuuden sovellusten kehittämisenä lähtien asiakaskohtaisista tarpeista. Li-
säksi alueen teollisuusyritykset on kytkettävä voimakkaasti mukaan sovelta-
miseen lisäämällä näiden ymmärtämystä ICT-teknologian tuomista uusista 
mahdollisuuksista liiketoiminnalle sekä siitä millaista osaamista Satakunnassa 
on olemassa. 

 

 Kansallinen ”Jokapaikan”-tietotekniikka (JPT) -osaamiskeskusohjelma tukee 
tätä kehitystä fokusoituessaan toimialalla erityisesti teollisuuden sovellutuksiin 
ja kolmeen teknologiseen painopisteeseen, jotka ovat 

o Mobiiliteknologiat (erityisesti mobiiliohjelmistot esim. Symbian ja 
mobiili-Linux) 

o RFiD- ja anturiteknologiat  
o Puettava teknologia  

 
2. Panostetaan koulutussektorilla yhteistyöhön, jossa yritykset voivat nykyistä 

enemmän vaikuttaa koulutuksen sisältöön ja toisaalta kantaa vastuuna opis-
kelijoiden kytkemisestä voimakkaammin alan yrityksiin jo opiskeluaikana. Vali-
tut teknologiapainotukset ja voimakas yrittäjyyden korostaminen on nostettava 
näkymään enemmän SAMKin ja Yliopistokeskuksen koulutuksessa,  

 

 Lisäksi alalla on panostettava nuorten peruskoululaisten ja lukiolaisten hou-
kuttelemiseen alalle, jotta alueen kouluttajaorganisaatiot saavat riittävästi ha-
kijoita koulutusohjelmiin. Tässä markkinointityössä voivat toimia yhdessä sekä 
alan yritykset että julkiset toimijat.  

 
3. Toteutetaan yhteiskunnan tuella voimakasta ”invest-in” –politiikkaa ohjelmisto-

toimialan yrityksiin. 
 

 Tämä vaatii oikeiden vahvojen henkilökontaktien luontia, myyntityötä isojen 
alan konsernien päättäville tahoille sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon 
joustavuutta ja nopeutta.  

 

Toimenpide-ehdotusten toteuttamisen vastuuorganisaatioiksi ehdotetaan  
o Prizztech Oy (”Jokapaikan”-tietotekniikka -osaamiskeskusohjelma)  
o Rauman ja Satakunnan kauppakamarit oppilaitosyhteistyön aktivoinnin 

osalta. 
o Alueen elinkeinoyhtiöt teknologia-asiamiesverkoston osalta    
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Keskeiset yritykset segmentoituna — Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat sekä tietoliikennetekniikka 
 
Seuraavassa taulukossa on esitelty toimialan keskeisimmät yritykset Satakunnassa. Peruskriteerinä on ollut valita ne yritykset, joiden henki-
löstömäärä ylittää 10 henkeä.  

Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti 
Henkilökunnan 
suuruusluokka

Liikevaihdon suuruus-
luokka 

ADVANCED MICRO DEVICES (FINLAND) OY NOORMAKKU 
 (myös Espoo) 

Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 

10   -    19 
50   -    99 * 

 
2 000 000    -    9 999 999* 

AFFECTO FINLAND OY AFFECTO-RAUMA Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 10   -    19 tieto puuttuu 

BASWARE OYJ PORIN TOIMIPISTE Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 10   -    19 tieto puuttuu 

DATAWEST OY PORI, DATAINFO SOLUTIONS Tietojenkäsittely 10   -    19 2 000 000    -    9 999 999 

DIGIA FINLAND OY PORIN TOIMIPISTE 
RAUMAN TOIMIPISTE 

Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 

50   -    99 
10   -    19 

tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

FESTUM OY PORI Tietojenkäsittely 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
FONECTA OY PORI Muu teleliikenne 100   - 249 tieto puuttuu 

I 2 TECHNOLOGIES FINLAND OY LTD ULVILA Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 

INTERMEDIA PARTNERS OY PORI Tietokantapalvelut 10   -    19 ei käsitteellisesti ole 
ISOWORKS OY PORI Konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto 10   -    19 tieto puuttuu 
LOGICA SUOMI OY PORI Tietojenkäsittely 20   -    49 tieto puuttuu 

MODULTEK OY PORI Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 

OY ENIRO FINLAND AB PORIN TOIMIPISTE 
PORIN TOIMIPISTE 

Puhelinliikenne 
Muu teleliikenne 

50   -    99 
20   -    49 

tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

OY INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEMS IBS AB PORIN TOIMIPISTE Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 10   -    19 tieto puuttuu 

PASSELI OHJELMAT OY PORI, TALOUS JA HENKI-
LÖSTÖHALLINTO 

Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 10   -    19 tieto puuttuu 

PROGMAN OY RAUMA Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 20   -    49 tieto puuttuu 

SATAKUNNAN TELETIETO OY 
HUITTISTEN TOIMIPISTE 
KANKAANPÄÄN TOIMIPISTE 
PORI 

Puhelinliikenne 
Puhelinliikenne 
Muu teleliikenne 

10   -    19 
10   -    19 
100   - 249 

tieto puuttuu 
tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

TIETOENATOR GMR OY PORI Tietojenkäsittely 20   -    49 tieto puuttuu 

WIPRO TECHNOLOGIES OY, FINLAND PORIN TOIMIPAIKKA Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 20   -    49 tieto puuttuu 

 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 

PLENWARE RAUMA OY RAUMA Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 45 3000 000 

ELINAR OY LTD PORI Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 9 500 000 

HYPERMEDIA OY PORI Tietokanta- ja verkkopalvelut 7 250 000 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Koko Suomi 
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Yhteenveto – Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat sekä tietoliikennetekniikka 
 Toimialan päätrendit 

 

 

Tilanne 2006
 
• 170 toimipaikkaa  
• 719 työllistä 
• 84 M€ liikevaihto   
• 116 t€/hlö tuottavuus-

luku 

Keskeiset toimenpide-ehdotukset ja suositukset  
• Profiloidaan Satakunta uusimman teknologian soveltajaksi erityisesti teollisuuden asiakaskohtaisten ratkaisujen kehittäjänä  
• Varmistetaan, että valitut teknologia-alueet huomioidaan alan koulutuksen sisällöissä ja opiskelijat saadaan yrityksiin jo opiskeluaikana  
• Houkutellaan alueelle lisää ohjelmistoalan yrityksiä voimakkaalla ”invest-in” –politiikalla  

 
Säilyttävä-skenaario: Toimiala kasvaa vähän, mutta alan yritysten välille ei saada 
syntymään syvällistä yhteistyötä Satakunnassa 

Rohkea-skenaario: Satakuntaan 2-3 veturiyritystä ja voimakas keskittyminen pää-
teknologioihin, jolloin erikoisosaaminen lisääntyy ja alan tutkimustieto siirtyy nopeasti 
yritysten hyödyksi.  Jokin veturiyrityksistä siirtää toimintoja Satakuntaan.  

Visio 2015 (=tavoite) 
• 280 toimipaikkaa 
• 750 työllistä 
• 80 M€ liikevaihto 
• 107 t€/hlö tuottavuus-

luku  

2006 2010 2015 

Taantuva-skenaario: Alan isot yritykset siirtyvät pois Satakunnasta, jolloin alan 
houkuttelevuus vähenee, käytettävät teknologiat vanhenevat ja yritysten yhteistyö-
mahdollisuudet poistuvat  

Valittu skenaario
• Toimiala kasvaa edelleen 
• Pääteknologioihin fokusoi-

daan voimakkaasti yrityk-
sissä, mutta myös tutki-
muksen ja koulutuksen 
alueilla 

• Jokin veturiyrityksistä 
siirtää tai perustaa merkit-
tävän osaamiskeskuksen 
ja toimintayksikön Satakun-
taan vastaamaan veturiyri-
tyksen em. pääteknologia-
alueista. 

Avainteknologiat ja -osaamiset 
 
 

 

• Toimialan yritysten keskittyminen jatkuu 
• ICT:een hyödyntämisestä tulee osa yritysten ydinliiketoimintaa 
• Yritysten ERP-järjestelmien räätälöinnistä ja lisäpalveluista uusia liiketoimintamahdolli-

suuksia 

• Ohjelmistopalvelujen tuotteistus ja kokonaispalvelut li-
sääntyvät  

• Paikallisen lähituen tarve saattaa lisääntyä 

• Web- ja mobiiliohjelmointi sekä All-IP integroituneet ratkaisut 
• Agile-ohjelmistokehitys ja scrum-prosessi 
• Symbian/Linux –kehitys 
 

• OSS (Open Source Software) 
• Tietoturva 
• Käytettävyys 
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Toimiala (miniklusteri) — Teknologiateollisuus 1 
Koneet, laitteet, tuotteet ja partneritoimittajat 
 
Toimialan kuvaus – Teknologiateollisuus 
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan.  
Kuvaa on muokattu yhdessä molempien teknologiateollisuuden ryhmien  
(1 ja 2) kanssa. 
 
 

Alihankinta-
palvelut 

• Järjestelmätoimittajat
• Kokonaistoimittajat 
• Osatoimittajat 
• Alihankkijat 

 
Kone-automaation

ja ohjaus- 
järjestelmien 

toimittajat 
 

 
 

Palveluliiketoimen 
harjoittajat 

• Huolto- ja kunnos-
sapitopalvelut 

 

 
Materiaalien uudel-

leen käsittely ja 
kierrätys 

 

 
Tukevat toimialat:
• Tietotekniikka 
• Tiedonsiirto 
• Ohjelmointi 
• Logistiikka 

 

Sidostahot 
• Yliopistokeskus 
• SAMK 
• AOL:t 
• TE-keskus 
• Finnvera 
• Prizztech 

 
Työvoiman-

vuokraus 
yritykset 

 

 
Suunnittelu- 
ja insinööri- 

toimistot 
 

 
Perus- 

metallien 
valmistus 

 

 
Valimo- 

teollisuus 
 
 

Toimitus- ja 
palveluvastuu 

• Tavaratuotteet 
• Palvelutuotteet 

esim. käyttö- ja 
huoltopalvelut 

Koneiden ja laittei-
den toimittajat 

Kulkuneuvojen tai 
niiden komponent-

tien toimittajat 

Telakka- ja offshore-
teollisuus 

Metallituotteiden 
toimittajat 

• metallin muokka-
us 
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Toimialan kehitys 
Teknologiateollisuus 1 (koneet ja laitteet) 
 
Toimiala on kehittynyt Satakunnassa vuosina 2002–2006  seuraavan taulukon mukai-
sesti. Luvut sisältävät alla olevat Tilastokeskuksen toimialaluokituksen TOL 2002 mu-
kaiset toimialaluokat alaluokkineen.  
 
29 Koneiden ja laitteiden valmistus 
 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 arvio

Toimipaikkojen lkm 252 246 245 252 248 

Työllisten lkm 4134 4011 4201 4229 4211 

Liikevaihto M€ 589,2 542,3 638,5 695,0 841,5 879,1

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 tiedos-
sa

Toimipaikkojen lkm 197 47 8 3 4 4

Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot  

Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 17.6.2008 tilanne 
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Toimialan kehitys 
Teknologiateollisuus 1 (tuotteet ja partneritoimittajat) 
 
Toimiala on kehittynyt Satakunnassa vuosina 2002–2006  seuraavan taulukon mukai-
sesti. Luvut sisältävät alla olevat Tilastokeskuksen toimialaluokituksen TOL 2002 mu-
kaiset toimialaluokat alaluokkineen.   
 
28 Metallituotteiden valmistus pl. koneet ja laitteet 
34 Autojen ja perävaunujen valmistus 
 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 arvio

Toimipaikkojen lkm 345 353 352 366 385 

Työllisten lkm 2515 2425 2382 2414 2549 

Liikevaihto M€ 341,5 364,0 396,4 394,5 422,5 500,6

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

250–499 
henkeä 

Henkilö-
määrä

ei tiedossa
Toimipaikkojen lkm 382 62 10 3 0 19

Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot ja *Satakunnan visio 2010 (3.3.2003) 

Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 17.6.2008 tilanne 
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Satakunnan visio 2010 – projektissa (3.3.2003)  
ehdotettujen toimenpide-ehdotusten ja suositusten toteutuminen  
 
Seuraavassa on esitetty Satakunnan visio 2010 – projektin yhteydessä toimialalle 
määritellyt toimenpide-ehdotukset sekä toteutuneet toimenpiteet ja tilanne 2008. 
 

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

 
• Aktivoidaan satakuntalaisen metalliteolli-

suuden kehitysprojekti sisältäen: 
o oppilaitosyhteistyön, koulutussisällön 

ohjaamisen, kesäharjoittelupaikat 
o imagon nostamisen: teknologian koros-

tamisen, työpaikkojen ”kasvojen pesun” 
o lähialueverkostoitumisen. 
 

• Vastuutetaan kauppakamarien ja Teknolo-
giateollisuus ry:n yhteiseksi projektiksi toi-
menpiteiden varmistamiseksi. 

 
 

 
• Koulutuksen sisällön suunnittelussa yhteistyö 

SAMKin ja yritysten välillä on kehittynyt posi-
tiivisesti (mm. neuvottelukunnat, yhteistyöso-
pimukset). SAMK on lisännyt koneinsinööri-
koulutusta alueella ja suuntautuminen esi-
miestyöhön koulutuksessa on mahdollista. 

• Alan houkuttelevuuden lisäämiseen on pa-
nostettu monella tavalla. Satakunnassa on to-
teutettu mm. seuraavia projekteja aiheeseen 
liittyen 
o Koulucoach (TAT) 
o Ikkuna-Metalliin (Prizztech)   

• Nuoret ovat kiinnostuneempia konepajatöistä 
kuin aikaisemmin. Metallialan opintosuuntien 
hakijamäärät ovat kasvaneet ja kaikki aloitus-
paikat on pystytty täyttämään. Valmistuvilla 
nuorilla on tänä päivänä oikea asenne, mutta 
monelta puuttuu vielä tarvittava käytännön 
kokemus.  

• Teknikkokoulutuksen poistuminen vaikuttaa 
edelleen alan yrityksiin, koska osaavien työn-
johtajien tarvetta on jatkuvasti. Nykyään työn-
johtajat pitää kasvattaa ammattitaitoisista 
työntekijöistä, mikä on haasteellista.  

• Yhteistä kauppakamarien ja Teknologiateolli-
suuden visiotiimiä ei ole perustettu.  
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Kehitystrendit ja –suuntaukset   
Koneet, laitteet, tuotteet ja partneritoimittajat 
 
Yleiset trendit  
 
1. Maailmantalouden syklit muuttuvat ja nopeutuvat. Kasvujaksot tulevat pitemmiksi ja 

laskut jyrkemmiksi, mikä lisää tarvetta yritysten nopeaan reagointiin ja sopeutumi-
seen.    

2. Maailman poliittisen ja taloudellisen tilanteen muutokset vaikuttavat Satakunnan 
teollisuuteen entistä nopeammin.  

3. Maailman talouskasvu tapahtuu alueilla Kiina, Intia, Vietnam, Etelä-Amerikka ja 
Afrikka. Muutaman vuoden kuluttua Kiinan ja Intian talous on noussut lähelle eu-
rooppalaista tasoa. Sen jälkeen halvemman kustannustason toiminta siirtyy Etelä-
Amerikkaan ja Afrikkaan.  

4. Myös Venäjällä on lähivuosina kova talouskasvu ja maasta kehittyy suomalaisille 
valmistajille yhä tärkeämpi markkina.  

5. Euroopan sisämarkkinat tulevat olemaan jatkossakin suomalaisille yrityksille tärkeä 
markkina-alue. Tulevaisuudessa jopa paikallinen valmistus voi tulla korostumaan 
pitkien kuljetusmatkojen vastapainona. Euroopan lisäksi Venäjän ja Baltian kasva-
vat markkinat luovat tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia.     

 
6. Omistuksen keskittyminen jatkuu, joka johtaa entistä keskitetympään johtamiseen 

ja hallintoon sekä päätöksenteon etääntymiseen pois Satakunnasta. 
7. Yritysten välinen verkostoituminen kehittyy edelleen. Syvempään partneriuteen 

liittyy jatkossa yhä enemmän myös yhteistä tuotekehitystä, jolloin läheisyyden mer-
kitys korostuu.  

8. Suomeen muodostuu toimialalle muutamia kansanvälisen tason ”superalihankkijoi-
ta”, koska esimerkiksi päämiehen tuotekehitykseen osallistuminen vaatii toimittajal-
ta tiettyä kokoa. Toisaalta voimakas sitoutuminen vain 1-3 päämieheen lisää ko. 
yritysten haavoittuvuutta.   

 
9. Väestö keskittyy isoihin kaupunkeihin ja yliopistokaupunkeihin. Tämä megatrendi 

vaikuttaa myös Satakunnassa. 
10. Tuottavuuden jatkuvalla kasvulla vähennetään eläköitymisen aiheuttamia ongelmia 

työvoiman saatavuudessa. Satakunnassa entistä merkittävämmäksi tulee muualla 
Suomessa ja/tai ulkomailla kokemusta hankkineiden nuorten ”paluumuuttajien” 
saaminen takaisin alueelle.   

11. Satakunnassa väestöpohja taantuu. Tämä lisää Satakunnassa pitkää työmatkaa 
tekevien määrää esimerkiksi toimihenkilötehtävissä sekä tarvetta lisätä ulkomaa-
laistaustaisen työvoiman käyttöä. Ulkomainen työvoima tulee asettamaan uusia 
haasteita henkilöstöhallinnolle esimerkiksi perehdyttämiselle ja koulutukselle.    

12. Henkilöstön vuosityöaika ei ehkä enää tule lyhenemään, mutta työajan joustavuus 
lisääntyy ja työstä monissa tehtävissä tulee ajasta ja paikasta riippumatonta. Lisäk-
si lisääntyvä kansainvälistyminen ohjaa työaikaan uusiin ajankohtiin riippuen ulko-
maisten yhteistyökumppanien työskentelyajasta.  

13. Henkilöstön globaali liikkuvuus lisääntyy. Suomeen tulee jatkossa ulkomaista työ-
voimaan entistä laajemmalta alueelta ja myös monipuolisen kansainvälisen koke-
muksen hankkineita suomalaisia paluumuuttajia. 
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14. Työhön liittyvät arvot muuttuvat. Ihmisten arvomaailmassa työn asemalle tulee en-
tistä enemmän kilpailua. Lisäksi ihmisten halu yksilöityä lisääntyy, mikä vähentää 
kollektiivisten sopimusten merkitystä. 

15. Nuoremman johdon rekrytointi riittävän ajoissa on tärkeää, kun nykyisen johdon 
eläköityminen lisääntyy ja eläkkeelle voidaan lähteä entistä suuremmalla ikähaita-
rilla (57-67 v).   

16. Nuoret haluavat jatkuvasti uusia haasteita ja kehittymismahdollisuuksia. Tämä vä-
hentää nuorten työntekijöiden työpaikkauskollisuutta. 

 
17. Komponenttien ja standardiosien tuonti halvemman kustannustason maista lisään-

tyy ja yritykset pyrkivät entistä aktiivisemmin hyödyntämään kansainvälisiä hankin-
tamahdollisuuksia. Kasvava energian hinta nostaa kuljetuskustannuksia, mikä voi 
tulevaisuudessa ohjata tuotteiden valmistusta maantieteellisesti lähemmäs.  

18. Toimitus- ja läpimenoajat lyhenevät, kun toimitusketjusta hävitetään välivarastoja. 
19. ”Päivän hinnat” lisääntyvät monessa kaupassa ja investointihyödykkeiden hintaver-

tailu helpottuu.  
20. Kone- ja laitevalmistukseen liittyvässä myynti- ja ostotoiminnassa sähköinen kau-

pankäynti lisääntyy  
21. Raaka-aineiden hintojen vaihtelu on saatava nopeasti siirrettyä tuotteiden hintoihin.  
 
22. Palvelujen rooli tulee kasvamaan perinteisessä tuotevalmistuksessa. Palveluliike-

toiminnan kehittäminen synnyttää uusia ansaintamalleja sekä uudenlaisia rahoitus-
ratkaisuja 

23. Tuotteen elinkaaren merkitys tulee korostumaan ja tuotteiden hävitys tulee entistä 
enemmän valmistajien vastuulle, mikä lisää tuotteiden kierrätettävyyttä. Sähkö- ja 
elektroniikka-alan käytännöt siirtyvät myös muuhun teknologiateollisuuteen.  

24. Energia- ja ympäristötoimialasta tulee monelle yritykselle voimakas kasvuala. 
25. Lyhyellä tähtäimellä uudet ympäristövaatimukset aiheuttavat yrityksiin melkoisen 

työ- ja kustannuspaineen. Erityisesti pieniä yrityksiä vaatimukset kohtelevat anka-
rasti, kun isoja ja pieniä kohdellaan viranomaisten toimesta samalla tavalla. Pitkällä 
jänteellä ympäristöasioiden hoito on kuitenkin kannattavaa.   

26. Eettiset kysymykset alkavat vaikuttaa yhä enemmän ihmisten päätöksentekoon 
(esim. kasvihuonepäästöt, pitkät kuljetusmatkat) 

27. Konetoimitusten ansaintalogiikka muuttuu ja jatkossa korostuu tuotteen aikaan-
saaman lisäarvon ja/tai tuottavuuden kasvun merkitys.  

28. Rahoituksen merkitys kilpailukykytekijänä kasvaa. Tulevaisuudessa yksittäisten 
koneiden ja laitteiden oston sijasta asiakkaat haluavat ostaa tai vuokrata kokonai-
sen toimivan prosessin.  
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Teknologiset trendit 
 
1. Tarjottavien tuotteiden ja palveluiden kokonaisuuden hallinta korostuu. Tulevaisuu-

dessa pitää tarjota hinnallisesti kilpailukykyinen ja hyvin muotoiltu tuote, joka on 
valmistettu ympäristöystävällisesti ja turvallisesti. 

2. Asiakasräätälöinnin tarve kasvaa. Suomalaisten valttina tulevaisuudessa on kyky 
toimia luotettavasti asiakasohjautuvassa liiketoiminnassa.  

3. Automaation käyttö lisääntyy ja siksi Suomessa tarvitaan yhä enemmän automaa-
tio-osaamista. Automaation valmistaminen halvemman kustannustason maissa ei 
ole oleellisesti halvempaa kuin Suomessa, mikä lisää suomalaisten yritysten kilpai-
lukykyä. 

4. Tietotekniikan hyväksikäyttö lisääntyy jatkuvasti ja tietotekniikan avulla koneisiin ja 
laitteisiin saadaan uutta lisäarvoa. Ratkaisut, joilla tietotekniikan avulla, voidaan li-
sätä koneen tai laitteen käytettävyyttä tai vähentää energiankulutusta tulevat ole-
maan merkittäviä innovaatioita.  

5. Tietotekniikan hyväksikäyttö vaatii vielä yritysten henkilöstön osaamisen lisäämistä. 
Nykyisin suuri informaatiomäärä osaamattomissa käsissä vaikeuttaa työn tekemis-
tä. 

6. Uusien teknologioiden osaava käyttö (esimerkiksi materiaali-, nano- ja bioteknolo-
gia) luo uusia mahdollisuuksia ja jatkuvasti löydetään näille uusia käyttökohteita 
(esimerkiksi nano-pinnoitukset tulevaisuudessa)  

7. Keskittyminen pelkästään uusiin teknologioihin vähentää nuorien työntekijöiden 
osaamista perusteknologioissa. Tulevaisuudessakin tarvitaan nuoria työntekijöitä, 
jotka osaavat hitsata, koneistaa ja suunnitella perusmekaniikkaa.   

8. Metallien hintojen nousu luo mahdollisuuksia esimerkiksi komposiittimateriaaleille, 
joista tulee kilpailukykyisempiä.  

9. Rakenteiden suunnittelussa suuntaavina tekijöinä ovat keventäminen, kestävyyden 
lisääminen, kulumisen/korroosion vähentäminen ja kierrätettävyys. 

10. Ympäristönormit tiukkenevat edelleen, mikä lisää mahdollisuuksia uusien ympäris-
töteknologioiden kehittämiseen. Päästökaupan vaikutus on vielä avoin.  

11. Korkea energian hinta vaikuttaa valmistusprosesseihin ja tuoteominaisuuksiin sekä 
antaa uusia tuotekehitysmahdollisuuksia.  

12. Energian hinta vaikuttaa tuotteisiin siten, että öljyn korvaavia energiantuottamista-
poja kehitetään.  

13. Etähallinta lisääntyy. Laitteiden valvonta tapahtuu entistä enemmän etävalvontana 
ja kiertävän valvontahenkilöstön käyttö vähenee  

14. Moniteknologiaosaaminen eli usean teknologiaosa-alueen hallitseminen korostuu 
ja on arvossaan sekä lisää mahdollisuuksia tuottaa uusia innovaatioita.  

15. Koneiden ja laitteiden huoltovarmuus sekä taloudellisuus vaikuttavat päätöksente-
koon yhä enemmän.  

16. Turvallisuus- ja terveysnäkökohdat sekä tuotannossa että tuotteissa korostuvat. 
Asiakkaiden suorittamat turvallisuus- ja työterveysauditoinnit lisääntyvät.   

17. Teollisen muotoilun rooli kasvaa edelleen. Jatkossa ei riitä pelkkä hyvä tuote, vaan 
tarvitaan hyvät partnerit, toimivat järjestelmät, hyvä muotoilu, toimiva pakkaus, vä-
häinen energiankulutus jne.  
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Roadmap – Teknologiateollisuus 1 
 

 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

Markkinoiden kehitty-
minen 

• Yritysten voimakas kansainvälistyminen 
 
• Yritykset asiakkaalle toimittajaroolissa 

• Isoille yrityksille tärkeää globaali läsnäolo 
(Global Presence) 

• Yritysten asiantuntijarooli korostuu 
• Syvät partnerisuhteet 
• Kapeat liikeideat, joilla tavoitteena globaalit 

markkinat  
• Tavoitteena suora asiakaskontakti ja –

palaute  

• Globalisaatiokehitys hidastuu energian hin-
nan nousun myötä  

• BRIC-maiden merkitys markkina-alueena ja 
valmistusalueena kasvaa 

• Tarve päästä lähelle asiakasta korostuu  
• Brändien merkitys korostuu  
• Venäjällä uusia markkinamahdollisuuksia 

(perustoimialat siirtyvät valtion haltuun, jol-
loin kauppapolitiikan merkitys kasvaa)   

• Elinkaariajattelu korostuu 

Asiakaslähtöisyys 
• Toimitukset pääosin prosesseja tai proses-

sien osia  

• Palveluliiketoiminnan korostuminen toimin-
nassa  

• Tuotannon joustotarve kehittyy  
 

• Uudenlaisia ansaintalogiikoita, joissa asiak-
kaalle myydään koko tuottava tuotantopro-
sessi  

• Loppuasiakkaan tarpeiden voimakkaampi 
huomiointi ja asiakasräätälöinti 

• Toimittajat pyrkivät pääsemään syvemmälle 
asiakkaan prosessiin  

Tuotanto ja tuottami-
nen  

• Toimitusaikojen lyheneminen  
 
• Tuotteen laadun tekeminen korostui 

• Koko toimitusprosessin läpimenoajan merki-
tys kasvaa 

• Halvemman kustannustason maissa tehdyn 
alihankinnan lisääntyminen (Global Sour-
cing) 

• CAD/CAM-järjestelmien hyödyntämisen 
kehittyminen  

• Automaatioasteen nousu tuotannossa  
• Toiminnan laatu korostui  

• Isot yritykset keskittyvät omaan ydinosaami-
seensa ja projektihallintaan  

• Toimittajat erikoistuvat - erikoistuneiden 
tekijöiden käyttö lisääntyy 

• Logistiikan merkitys ympäristötekijöistä joh-
tuen korostuu ja vaikuttaa tuotantopisteiden 
sijoittamiseen 

• Venäläinen omistus tulee lisääntymään 
Suomessa  
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 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

Verkostoituminen • Yritysten partneroituminen  
• Asiakaslähtöinen kehitystyö  

 
• Arvoketjujen pidentyminen, erikoistumisen 

lisääntyminen ja järjestelmätoimittajien kas-
vu  

• Strategisten allianssien lisääntyminen 
• Vaade nopeaan reagointiin ja imuohjauksen 

hyödyntäminen lisää lähellä olevien toimitta-
jien tarvetta   

• Globaali verkostoituminen jatkuu 
• Uudenlaisia partnerimalleja vrt. moduulien 

valmistajat, kokonaistoimittajat  
• Itä-Euroopan maihin kehittyy kilpailukykyisiä 

laatualihankkijoita.  
• Venäjälle tulee kokoonpanoyksiköitä, jotka 

kiristävät kilpailua alueella (tullilainsäädän-
nön takia)  

• Avoimet ohjausjärjestelmät ja verkoston 
sisäiset, reaaliaikaiset järjestelmät syntyvät 

• Metalliteollisuuteen syntyy keskittyneitä 
logistiikkakeskuksia ja erikoistuneita palve-
luyrityksiä 

Tuotekehitys • Concurrent engineering  

• Tuotekehitysprosessin nopeuttaminen  
• Asiakasräätälöinnin lisääntyminen 
• Tuotteeseen liittyvien oheispalveluiden ke-

hittäminen korostuu  
• Teollinen muotoilu lisääntyy  

• Innovaatioiden johtaminen muodostuu kil-
pailutekijäksi 

• IP osaaminen muodostuu kilpailutekijäksi 
• Tuotteen jäljitettävyys ja personointi tulevat 

tärkeäksi ominaisuudeksi 
• Tuotteen koko elinkaaren hallinta korostuu 

erityisesti ympäristötaseen johdosta. 
• Tuotekehityspalveluiden ostaminen lisään-

tyy  
• Täysautomaattiset miehittämättömät koneet 

ja laitteet 

Teknologia • Turvallisuuskysymykset tärkeitä  
• Ympäristöasioiden korostuminen  
• Materiaaliteknologian kehittyminen (kevyet 

rakenteet, kierrätettävät ratkaisut)  

• Etäteknologiat korostuvat 
• Liittämisteknologiat kehittyvät 
• Työn tuottavuutta lisäävät ratkaisut korostu-

vat 
• Energiansäästö merkittävässä roolissa 
• Ympäristöasioiden huomioiminen kaikessa 

toiminnassa 
• Online-mittaukset ja –testaus kehittyvät  
• Tietojärjestelmät integroituvat  
• Komposiittirakenteet ja kevyemmät raken-

teet sekä ultralujat rakenteet yleistyvät 
• Bio- ja nanoteknologian soveltaminen li-

sääntyvät koneenrakennuksessa (esim. 
pinnoittaminen)  
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Satakunnan visio 2015 
Teknologiateollisuus 1 
 
Toimialan kehittyminen Satakunnassa   
 
Toimialaryhmän käsityksen mukaan kone- ja laitevalmistuksessa ja partneritoimittajis-
sa tapahtuu Satakunnassa vuoteen 2015 mennessä seuraavassa esitettyä kehitystä. 
 
Yritykset 
 
Toimialaryhmä uskoo, että toimialalla Satakunnassa korostuu yritysten kyky olla uu-
simman teknologian soveltajia. Satakunnassa ei ole resursseja kehittää uutta teknolo-
giaa, mutta alueella pitää pystyä ottamaan muiden kehittämä uusia teknologia nopeas-
ti käyttöön ja lisätä näin tuotteiden ja palveluiden arvoa.   
 
Satakunnan alueella on paljon pieniä teknologiateollisuuden yrityksiä, joista monissa 
yrittäjä on lähivuosina jäämässä eläkkeelle. 
Haasteena on, miten nämä pienet yritykset pystyvät vastaamaan trendien asettamiin 
haasteisiin. Toimialaryhmän näkemyksen mukaan pienet yritykset voivat pärjätä kilpai-
lussa 
 
• joustavuudella ja osaamisella erikoisesti käsityötä vaativissa tehtävissä   
• erikoistumalla ja fokusoimalla toimintaansa rohkeasti. Pitää pyrkiä olemaan omalla 

erikoisalueella paljon enemmän kuin Satakunnan paras. 
• yhdistymällä toisiin yrityksiin ja saamalla näin toimintaan lisää volyymia, osaamista, 

innovointikykyä ja kasvuhalukkuutta.  
 
Teknologian kehitys  
 
Kallistuva energia ja ympäristökysymykset tulevat vaikuttamaan kaikkeen tekemiseen. 
Satakuntalaiset toimialan yritykset voivat saavuttaa merkittävää kilpailuetua hyödyn-
tämällä nopeasti energiansäästöön, uusiin energiamuotoihin ja ympäristösuojeluun 
liittyvät uudet teknologiat ja innovaatiot. 
 
Koulutus  
 
Yrityksiltä edellytetään nopeaa reagointia suhdanteiden muuttumiseen ja teknolo-
giakehitykseen. Alueen korkeakoulujen ja oppilaitosten on kyettävä vastaamaan muut-
tuviin koulutustarpeisiin nykyistä paljon nopeammin muuttamalla opetussuunnitelmia ja 
järjestämällä erikoiskursseja. Koulutuksen järjestämisessä on myös löydettävä uusia 
rahoitusmalleja sekä tapoja saada opettajiksi osaajia suoraan yrityksistä. 
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Toimialan mahdolliset kehitysskenaariot  
 
Toimialaryhmä määritteli toimialalle seuraavanlaiset mahdolliset kehitysskenaariot 

 
 
Säilyttävä skenaario 
 
Toimialan säilyttävä skenaario perustuu alueen yritysten kansainvälisen toiminnan li-
sääntymiseen. Yritykset hakevat kasvua ulkomailta ja samalla toiminta Satakunnassa 
pysyy nykyisellä tasolla.  
 
Toiminnan painopisteen muutos lisää yrityksissä toimihenkilöiden määrää ja ulkopuo-
listen projektikohtaisten palveluntuottajien käyttöä. Tehtaissa automaatio vähentää 
tarvittavien työntekijöiden määrää ja työntekijöiden osaamisprofiili muuttuu käsityön 
poistuessa ja automaatiolaitteiden lisääntyessä.  
 
Yritykset keskittyvät omassa liiketoiminnassaan yhä enemmän omaan ydinosaami-
seensa, jota pyritään uudistamaan nopeasti mm. liittämällä yhteen synergisiä yrityksiä.  
 
Taantuva skenaario 
 
Taantuvaan skenaarioon joudutaan, kun toiminta vähenee voimakkaasti alan yrityksis-
sä. Jonkun ison toimijan siirtyminen pois alueelta vaikuttaa voimakkaasti alueen ali-
hankintateollisuuteen, jolloin toimialan vetovoima ja samalla nuorten kiinnostus alan 
opiskelua kohtaan laskee. Näin osaava henkilökunta alueella vähenee ja muutkin toi-
mijat alkavat siirtää toimintaansa muualle eikä tilalle saada uusia yrityksiä.  
 
Taantuvaan skenaarioon joutumista vauhdittaa, jos satakuntalaiset yritykset eivät pys-
ty synnyttämään korkean teknologian tuotteita eivätkä kykene omassa valmistustoi-
minnassaan lisäämään voimakkaasti automaation käyttöä. Ilman siirtymistä korkeaan 
ja samalla kustannustehokkaaseen tuote- ja valmistusteknologiaan yritysten toiminta 
tulee siirtymään halvemman kustannustason maihin.   
 

  2006*
uusi visio 

2010
Säilyttävä

2015
Taantuva 

2015 
Rohkea 

2015 

Visio 2015
(ryhmän 
yhteinen 

näkemys)
Toimipaikkojen lkm 633 630 580 500 700 650

Työllisten lkm      6760 6000 6000 5400 6700 6500

Liikevaihto M€           1264 2000 1700 1500 2500 2200

Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot 
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Rohkea skenaario  
 
Rohkea skenaario perustuu kykyyn löytää uusia innovaatioita kasvutrendeistä. Sata-
kuntalaiset yritykset osaavat hyödyntää megatrendit yksittäis- ja piensarjasovelluksis-
sa ja palveluliiketoiminnassa reagoimalla nopeasti muutoksiin. Samalla hyödynnetään 
automaation mahdollisuuksia valmistuksessa ja tuottavuuden kehittymisessä sekä 
huolehditaan riittävästä osaajien saamisesta olemalla parempia kuin eurooppalaiset 
keskimäärin. 
 
Toimialan toimenpide-ehdotukset ja suositukset 2008–2015 
 
Toimialaryhmä teki seuraavat toimenpidesuositukset ja ehdotukset positiivisen vision 
toteutumisen varmistamiseksi  
 

1. Suositellaan kaikille alan yritykselle energia- ja ympäristökysymysten huomi-
oimista omissa liiketoimintastrategioissaan sekä tuote- ja palvelukehityksessä. 
Tavoitteena on lisätä uusia energia- ja ympäristöinnovaatioita alueella ja saa-
da tätä kautta yrityksille uutta kasvuvoimaa. Julkisten toimijoiden tehtävänä on 
tunnistaa ja tukea näitä innovatiivisia kasvuyrityksiä.   

 
2. Synnytetään Satakunnan yritysten, kouluttajien, kaupunkien ja kuntien sekä 

julkisten toimijoiden yhteistyönä jatkuvasti toimenpiteitä, joilla Satakunnan 
maakunnan vetovoimaa opiskelu- ja työskentely- ja asumispaikkana voidaan 
lisätä. Satakuntaa pitää kaupata ja mainostaa enemmän erityisesti alueen 
menestyvien ihmisten ja yritysten avulla.  

 
3. Panostetaan alueella erityisesti teknologiateollisuutta palvelevaan ammatti-

korkeakoulu- ja ammattiopisto-opetukseen.  
 
4. Lisätään elinkeinoelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä paremmalla koh-

dentamisella ja organisoinnilla. Opetussuunnitelmissa on tärkeää huolehtia 
riittävästä perustietojen ja -taitojen oppimisesta sekä mahdollisimman pitkistä 
yhtenäisistä työharjoittelujaksoista. Yhteistyö yritysten kanssa pitää perustua 
yrityskohtaiseen pitkäaikaiseen yhteistyösopimukseen, jossa määritellään yh-
teistyön sisältö mm. harjoittelu- ja työpaikat, opettajakontaktit sekä tutkimus-
toiminta. Yrityksiä aktivoidaan luomaan kontaktit näissä asioissa oppilaitosten 
T&K-vastaaviin.
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Keskeiset yritykset segmentoituna — Teknologiateollisuus 1 
 
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. 
 
29: Teknologiateollisuus 1 – Koneet ja laitteet 
 

Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti 
Henkilökunnan 
suuruusluokka

Liikevaihdon suuruusluok-
ka 

ABB OY 
SERVICE, RAUMAN TOIMIPISTE 
SERVICE, PORI 
SERVICE, HARJAVALTA 

Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 
10 - 19 
50 - 99 

100 - 249 

tieto puuttuu 
tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

ALVARIN METALLI AVOIN YHTIÖ KARVIANKYLÄ Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 

BMH TECHNOLOGY OY RAUMA  Energia- ja ympäristöteknologian tuotteet, jät-
teenkäsittelyjärjestelmät** 12** 25 000 000 – 50 000 000** 

BRONTO SKYLIFT OY AB PORI, PORIN TEHDAS Laakerien, hammaspyörien ja muiden voiman-
siirtolaitteiden osien valmistus 50 - 99 tieto puuttuu 

CIMCORP OY ULVILA Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 100 - 249 20 000 000 - 
CPS COLOR EQUIPMENT OY ULVILA Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 

EURAN TEOLLISUUSHUOLTO OY KAUTTUA Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden 
valmistus 20 - 49 400 000 - 999 999 

FILTERCON OY RAUMA Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus, mui-
den kuin kotitaloudessa käytettävien 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 

FINNCHAIN OY RAUMA Laakerien, hammaspyörien ja muiden voiman-
siirtolaitteiden osien valmistus 10 - 19 2 000 000 - 9 999 999 

HEIKKI LAIHO OY NOORMARKKU Hanojen ja venttiilien valmistus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 
HOLLMING OY RAUMA Massa- ja paperikoneiden valmistus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 

HOLLMING WORKS OY HOLLMING WORKS OY  
PORI, PARKANO 

Energia-, meri-, offshore-, mineraali- ja prosessi-
teollisuus** 

250 - 499 
500 - 999** 

tieto puuttuu 
80 000 000 – 120 000 000** 

HYDROALA OY PORI Laakerien, hammaspyörien ja muiden voiman-
siirtolaitteiden osien valmistus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 

IS WORKS OY PORI Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus, mui-
den kuin kotitaloudessa käytettävien 20 - 49 1 000 000 - 1 999 999 

JAKAJA OY RAUMA Laakerien, hammaspyörien ja muiden voiman-
siirtolaitteiden osien valmistus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 

JK. KONE OY HINNERJOKI Muiden metallin työstökoneiden valmistus 10 - 19 400 000 - 999 999 

KAUKAAN SAHAN HUOLTO OY PORI, PORIN TOIMIPAIKKA Muualle luokittelemattomien muiden työstöko-
neiden valmistus 10 - 19 tieto puuttuu 

 Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 23.6.2008 tilanne 
*Koko Suomi 
**Yrityksen oma ilmoitus  
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Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti 
Henkilökunnan 
suuruusluokka

Liikevaihdon suuruus-
luokka 

KOLLAN TERÄSRAKENNE OY KOLLA Laakerien, hammaspyörien ja muiden voiman-
siirtolaitteiden osien valmistus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 

KONE HISSIT OY PORI, HUOLTO-OSASTO PORI Laakerien, hammaspyörien ja muiden voiman-
siirtolaitteiden osien valmistus 10 - 19 tieto puuttuu 

KONEASENNUS AHOLA OY PORI Moottorien ja turbiinien valmistus pl. lentokonei-
den ja ajoneuvojen moottorit 10 - 19 400 000 - 999 999 

KONECRANES SERVICE OY PORI, PUUNAULAKATU 
RAUMA, RAUMAN TOIMIPISTE Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 20 - 49 

10 - 19 
tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

KONEPAJA KETOLA OY PORI Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 
KP-SERVICEPARTNER OY PORI, PORIN KP-YKSIKKÖ Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 10 - 19 tieto puuttuu 
KYLÄK. JA KONEKORJ. M. KÄHKÖNEN NAKKILA Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 10 - 19 2 000 000 - 9 999 999 
LAITE-SARAKA OY ULVILA Pumppujen ja kompressorien valmistus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 
LÄNSIHYDRO OY PORI Pumppujen ja kompressorien valmistus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 
LÄNSI-TEMEK OY SÄKYLÄ Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 10 - 19 400 000 - 999 999 
METSO MILL SERVICE AUTOMATION OY KAUTTUA Massa- ja paperikoneiden valmistus 20 - 49 1 000 000 - 1 999 999 
METSO MILL SERVICE KAUTTUA OY KAUTTUA Massa- ja paperikoneiden valmistus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 
MODUL PLASTIC OY PORI, PORIN TOIMIPAIKKA Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 10 - 19 tieto puuttuu 

NAKKILAN INSINÖÖRITOIMISTO OY NAKKILA Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden 
valmistus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 

NARVI OY LAPPI Ei-sähköisten kodinkoneiden valmistus 50 - 99 2 000 000 - 9 999 999 

NOSTOLIFT OY KAUTTUA Laakerien, hammaspyörien ja muiden voiman-
siirtolaitteiden osien valmistus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 

NURMI HYDRAULICS OY PORI, HYDRAULI-PORI Pumppujen ja kompressorien valmistus 20 - 49 tieto puuttuu 
ORAS OY RAUMA Hanojen ja venttiilien valmistus 500 - 999 20 000 000 - 
OY ORIPIPE AB HARJAVALTA Metallien jalostuskoneiden valmistus 20 - 49 tieto puuttuu 
PANELIAN KONE OY PANELIA Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
POLARTEKNIK PMC OY AB HUITTINEN, PMC PIMATIC Pumppujen ja kompressorien valmistus 50 - 99 tieto puuttuu 
POLARTHERM OY LUVIA, LUVIAN TEHDAS Ei-sähköisten kodinkoneiden valmistus 50 - 99 10 000 000 - 19 999 999 
POTILA TUOTANTO OY KIIKOINEN Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 
PUULÄMPÖ SUOMI OY LAPPI Ei-sähköisten kodinkoneiden valmistus 50 - 99 2 000 000 - 9 999 999 
ROLLS-ROYCE OY AB RAUMA, RAUMAN YKSIKKÖ Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 250 - 499 20 000 000 - 

 Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 23.6.2008 tilanne 
*Koko Suomi 
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Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti 
Henkilökunnan 
suuruusluokka

Liikevaihdon suuruus-
luokka 

R-PAKKI OY PORI Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 20 - 49 1 000 000 - 1 999 999 
SAMPO-ROSENLEW OY PORI Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 250 - 499 20 000 000 - 

SATASERVICE OY 
EURA, EURAN YKSIKKÖ 
RAUMA, RAUMAN YKSIKKÖ 
SÄKYLÄ, SÄKYLÄN YKSIKKÖ 
RAUMA 

Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden ko-
neiden valmistus 

20 - 49 
10 - 19 
10 - 19 
50 - 99* 

tieto puuttuu 
tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

2 000 000 - 9 999 999* 

SATATERÄS OY SIIKAINEN, TUOTANTOLAITOS Laakerien, hammaspyörien ja muiden voiman-
siirtolaitteiden osien valmistus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 

SERMATECH WORKS OY ULVILA Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 10 - 19 tieto puuttuu 
SR-FOREST OY PORI Muiden maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 10 - 19 400 000 - 999 999 

SUOMEN IMURIKESKUS OY KANKAANPÄÄ Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden 
valmistus 10 - 19 2 000 000 - 9 999 999 

TEIJO PESUKONEET OY NAKKILA Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 
UPCAST OY PORI Metallien jalostuskoneiden valmistus 20 - 49 10 000 000 - 19 999 999 

YIT TEOLLISUUS- JA VERKKOPALVELUT OY 
KUNNOSSAPITOPALVELUT PORI 
KUNNOSSAPITOPALVELUT RAU-
MA 

Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden ko-
neiden valmistus 

20 - 49 
50 - 99 

tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

YIT TEOLLISUUS- JA VERKKOPALVELUT OY PORI, KUNNOSSAPITOPALVELUT 
PORI SEIKKU Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 10 - 19 tieto puuttuu 

Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 23.6.2008 tilanne 
*Koko Suomi 
 



SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 
 

Oy Swot Consulting Finland Ltd 135 (196) 1.12.2008 

28,34: Teknologiateollisuus 1 – Tuotteet ja partneritoimittajat 
 

 
 
  

Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti 
Henkilökunnan 
suuruusluokka

Liikevaihdon suuruus-
luokka 

AALBORG INDUSTRIES OY RAUMA Höyrykattiloiden valmistus pl. keskuslämmitys-
laitteet 20 - 49 10 000 000 - 19 999 999 

AJ & J SERVICE OY HARJUNPÄÄ Metallin pintakäsittely ja karkaisu 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 
AR-PE TRAILER OY SÄKYLÄ Autonkorien ja perävaunujen valmistus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 

ASLEMETALS OY RAUMA, KAARO 
LAPIJOKI Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 

50 - 99 
20 - 49 

100 - 249* 

tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

10 000 000 - 19 999 999* 
BESTRON OY ULVILA Metallin mekaaninen työstö 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 

ELEKTROMET YHTIÖT OY PEIPOHJA, ELEKTROMET YHTIÖT 
KOKEMÄEN TEHDAS Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 20 - 49 tieto puuttuu 

ETS-LINDGREN OY EURA Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 50 - 99 10 000 000 - 19 999 999 
EURAMET OY KAUTTUA Metallin mekaaninen työstö 10 - 19 400 000 - 999 999 
FINN-METACON OY SARVELA Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
FSP FINNISH STEEL PAINTING OY PORI, MÄNTYLUOTO WORKS Metallin pintakäsittely ja karkaisu 10 - 19 tieto puuttuu 
HALA-TEK KY PORI Metallin mekaaninen työstö 10 - 19 400 000 - 999 999 
HALLAWORKS OY RAUMA Metallin mekaaninen työstö 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
INTERKORI OY HONKAJOKI Autonkorien ja perävaunujen valmistus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
JAAKKO-TUOTE OY PANELIA, TERÄKSEN VALMISTUS Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 10 - 19 tieto puuttuu 

JOLEIKON OY LAPPI 
RAUMA Metallin mekaaninen työstö 10 - 19 

10 - 19 
tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

KANKAANPÄÄ WORKS OY KANKAANPÄÄ Offshore- ja energiatuotteiden valmistus** 170** 10 000 000 - 19 999 999 
KARVIAN KONEPAJA OY KARVIA Metallin mekaaninen työstö 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 
KIP-MAN OY HUITTINEN  Autonkorien ja perävaunujen valmistus 10 - 19 2 000 000 - 9 999 999 
KONEISTUSPALVELU KAJANDER OY HUITTINEN Muiden metallituotteiden valmistus 10 - 19 400 000 - 999 999 
KONE-TUOMI OY KAUTTUA, KAUTTUAN KONEPAJA Metallin mekaaninen työstö 20 - 49 tieto puuttuu 
KONETYÖSTÖ KUUSINEN OY MERIKARVIA Metallin mekaaninen työstö 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
KONTTIMET OY NAKKILA Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
KUIVALAHDEN METALLI OY KUIVALAHTI Muiden metallituotteiden valmistus 10 - 19 -199 999 
LANKA JA MUOVI OY PORI Muiden metallituotteiden valmistus 50 - 99 2 000 000 - 9 999 999 
LAPPISTEEL OY LAPPI TL Metallin mekaaninen työstö 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
LEHTOSEN KONEPAJA OY PEIPOHJA Metallin mekaaninen työstö 100 - 249 10 000 000 - 19 999 999 

Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 23.6.2008 tilanne 
*Koko Suomi 
**Yrityksen oma ilmoitus 
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Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti 
Henkilökunnan 
suuruusluokka

Liikevaihdon suuruusluok-
ka 

LEHTOSEN KONEPAJA OY PEIPOHJA Metallin mekaaninen työstö 100 - 249 10 000 000 - 19 999 999 
LEIMET OY LAPPI Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 
LOIPART OY SORKKINEN Muiden metallituotteiden valmistus 100 - 249 tieto puuttuu 
LSKK STAINLESS WORKS OY RAUMA Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 10 - 19 400 000 - 999 999 
MOTOSEAL COMPONENTS OY RAUMA Metallin mekaaninen työstö 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 
MR-WELD OY EURAJOKI Metallin pintakäsittely ja karkaisu 10 - 19 tieto puuttuu 
MÄNNISTÖ OY METALLITUOTE RAUMA Metallin mekaaninen työstö 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 

NAKKILAN KONEPAJA OY NAKKILA Metallisten rakennuspuusepän tuotteiden valmis-
tus 50 - 99 10 000 000 - 19 999 999 

NORMEK OY ALKKIA Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 20 - 49 tieto puuttuu 
NOWECO AVOIN YHTIÖ PORI Metallin mekaaninen työstö 10 - 19 200 000 - 399 999 
OINOSEN TERÄSTUOTE OY HARJAVALTA Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 
OY ELOKSOINTI PORI Muiden metallituotteiden valmistus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
OY HOLLMÉN & CO ULVILA Muiden metallituotteiden valmistus 10 - 19 2 000 000 - 9 999 999 
OY KROMATEK AB NAKKILA Metallin pintakäsittely ja karkaisu 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
OY LAI-MU AB RAUMA Autonkorien ja perävaunujen valmistus 20 - 49 tieto puuttuu 
OY RMASTER LTD PORI Metallin mekaaninen työstö 50 - 99 tieto puuttuu 
PAKKALA OY KONEPAJA HONKAJOKI, HOLLITIE Metallin mekaaninen työstö 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 
PANELIAN METALLIRAKENNE OY PANELIA Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 

PINTOS OY EURA, EURAN TEHDAS 
LAPPI, LAPIN TEHDAS Metallilankatuotteiden valmistus 

50 - 99 
50 - 99 

100 - 249* 

tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

20 000 000* – 
PISTORA OY RAUMA Muiden metallituotteiden valmistus 10 - 19 2 000 000 - 9 999 999 
PORIN LEVY JA HITSAUS OY PORI Metallin mekaaninen työstö 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
PROINS OY EURAJOKI,TUOTANTOTILAT Metallin mekaaninen työstö 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
PURSO-TOOLS OY PORIN TEHDAS Metallin mekaaninen työstö 50 - 99 tieto puuttuu 

RADIAATTORITEHDAS SALOMAA OY HARJUNPÄÄ Keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja kuuma-
vesivaraajien valmistus 10 - 19 2 000 000 - 9 999 999 

RAIKKA OY EURAJOKI, EURAJOKI METAL-
WORKS Metallin mekaaninen työstö 20 - 49 tieto puuttuu 

RAUMAN METALLIPAJA OY RAUMA Metallin mekaaninen työstö 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
RAUMAN TYÖKALUVALMISTUS OY  Työkalujen valmistus 10 - 19 400 000 - 999 999 
RAUMASTER OY RAUMA, KONEPAJA Metallin mekaaninen työstö 10 - 19 tieto puuttuu 

RAUTARUUKKI OYJ KANKAANPÄÄ, KANKAANPÄÄN 
TEHDAS Metallin pintakäsittely ja karkaisu 50 - 99 tieto puuttuu 

REIKKO OY NAKKILA Metallin pintakäsittely ja karkaisu 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
RELOX OY TEKNIIKKA PORI Metallin mekaaninen työstö 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 

 
 
Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 23.6.2008 tilanne 
*Koko Suomi 
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Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti 
Henkilökunnan 
suuruusluokka

Liikevaihdon suuruus-
luokka 

REPONEN OY NAKKILA Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 10 - 19 400 000 - 999 999 
R-SARKON OY RAUMA Metallin mekaaninen työstö 50 - 99 2 000 000 - 9 999 999 
SALONEN PELTITYÖ OY SÄKYLÄ Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 10 - 19 400 000 - 999 999 

SAMPO-COMPONENTS OY 
PORIN TOIMIPAIKKA 
NAKKILAN TOIMIPAIKKA 
 

Metallin mekaaninen työstö 
20 - 49 
20 - 49 
50 - 99* 

tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

2 000 000 - 9 999 999* 
SATAKUNNAN TEOLLISUUSASENNUS OY KANKAANPÄÄ Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 10 - 19 400 000 - 999 999 
SKANDI-STEEL OY NAKKILA Metallin mekaaninen työstö 10 - 19 2 000 000 - 9 999 999 
STEERPROP OY RAUMA Muiden metallituotteiden valmistus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 
STRYNI OY TUORILA Metallin mekaaninen työstö 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 
SUOMEN TERÄSRITILÄ STR OY PORI Metallilankatuotteiden valmistus 20 - 49 tieto puuttuu 
TELJÄN MAALAUS OY PORI Metallin pintakäsittely ja karkaisu 10 - 19 400 000 - 999 999 
TEMAL OY JÄRVENPÄÄ Muiden metallituotteiden valmistus 50 - 99 2 000 000 - 9 999 999 
TTP-YHTIÖT OY KOKEMÄKI, TTPYHTIÖT Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 20 - 49 tieto puuttuu 
TYKE OY TERÄSLANKATUOTTEET Metallilankatuotteiden valmistus 10 - 19 tieto puuttuu 
ULVILAN KAIHDIN OY ULVILA, TEHDAS Muiden metallituotteiden valmistus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 
ULVILAN KONEPAJA OY ULVILA Metallin mekaaninen työstö 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 
VAHTI OY HARJAVALTA Metallin mekaaninen työstö 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 
VIEPO METALLI OY NAKKILA Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 10 - 19 tieto puuttuu 

YIT TEOLLISUUS- JA VERKKOPALVELUT OY PORI, PROJEKTIPALVELUT 
RAUMA,PROJEKTIPALVELUT   

Höyrykattiloiden valmistus pl. keskuslämmitys-
laitteet 

20 - 49 
20 - 49 

tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

 
 
 

Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 23.6.2008 tilanne 
*Koko Suomi 
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Visio 2015(=tavoite) 
• 650 toimipaikkaa 
• 6500 työllistä 
• 2200 M€/v liikevaihto 
• 338 t€/v tuottavuusluku 

Yhteenveto – Teknologiateollisuus 1 
 

Avainteknologiat ja -osaamiset 
 
 

 

Toimialan päätrendit 
 

 

Tilanne 2006 
 
• 633 toimipaikkaa  
• 6760 työllistä 
• 1264 M€/v liike-

vaihto 
• 187 t€/v tuotta-

vuusluku 

Keskeiset toimenpide-ehdotukset ja suositukset 
• Yritysten on hyvä huomioida erityisesti energia- ja ympäristökysymykset omissa liiketoimintastrategioissaan sekä tuote- ja palvelukehityksessä. 
• Synnytetään toimenpiteitä Satakunnan vetovoiman lisäämiseksi opiskelu-, työskentely- ja asumispaikkana. 
• Lisätään elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyötä laatimalla yhteistyösopimuksia opiskelijoiden sitouttamiseksi yrityksiin jo varsin varhaisessa vaiheessa. 

Rohkea-skenaario: Löydetään uusia innovaatioita maailman megatrendeistä (ener-
gian hinta, ympäristökysymykset) ja palveluliiketoiminnan kehittämisestä. Lisätään 
valmistuksessa automaatiota, kehitetään tuottavuutta ja huolehditaan riittävien osaa-
jien saannista alueelle.     

Taantuva-skenaario: Joku isoista toimijoista siirtyy pois Satakunnasta, mikä vaikut-
taa ensin alihankintateollisuutta vähentävästi ja sen jälkeen vähentää alan vetovoi-
maa ja koulutusta. Kehitystä vauhdittaa kykenemättömyys tehdä korkean teknologi-
oiden tuotteita ja hyödyntää automaatiota valmistuksessa. 

Valittu skenaario
 

• Nykyiset merkittävät toimi-
jat pysyvät Satakunnassa 
ja lisäävät toimintaansa. 

• Hyödynnetään voimak-
kaasti automaation mah-
dollisuuksia valmistukses-
sa 

• Kyetään löytämään uusia 
koko alueen toimialaa tu-
kevia innovaatioita energia- 
ja ympäristösektorilta.     

• Euroopan sisämarkkinat ja Venäjä edelleen tärkeä markkina 
• Tuotteiden koko elinkaaren hallinnan merkitys kasvaa 
• Uusia energialähteitä ja rakennemateriaaleja tulee käyttöön    

• Verkostoituminen kehittyy, mukana yhä useammin yhteinen T&K 
• Kone- ja laitetoimittajien ansaintalogiikka muuttuu, mukaan tulee 

palveluliiketoimintaa ja rahoitusratkaisuja 

• Automaation hyödyntäminen tuotannossa 
• Energia- ja ympäristötrendien hyödyntäminen  
• Kansainvälinen hankintatoiminta 

• Tietotekniikan hyväksikäyttö tuotteissa ja toiminnassa 
• Palveluliiketoimintaosaaminen 
• Moniteknologiaosaaminen  

Säilyttävä-skenaario: Satakunnan yritykset hakevat kasvun ulkomailta ja toiminta 
Satakunnassa pysyy samalla tasolla. Painopisteen muutos lisää toimihenkilöiden 
määrää ja vähentää työntekijöitä automaation lisääntyessä valmistuksessa.   

2006 2010 2015 
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Toimiala Satakunnassa - Teknologiateollisuus 2 
Raskas metalli, telakat ja metallurgia 
 
Toimialan kuvaus – Teknologiateollisuus 
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan.  
Kuvaa on muokattu yhdessä molempien teknologiateollisuuden ryhmien  
(1 ja 2) kanssa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alihankinta-
palvelut 

• Järjestelmätoimittajat
• Kokonaistoimittajat 
• Osatoimittajat 
• Alihankkijat 

 
Kone-automaation

ja ohjaus- 
järjestelmien 

toimittajat 
 

 
 

Palvelu-liiketoimen 
harjoittajat 

 

 
Materiaalien uudel-

leen käsittely ja 
kierrätys 

 

 
Tukevat toimialat:
• Tietotekniikka 
• Tiedonsiirto 
• Ohjelmointi 
• Logistiikka 

 

Sidostahot 
• Yliopistokeskus 
• SAMK 
• AOL:t 
• TE-keskus 
• Finnvera 
• Prizztech 

 
Työvoiman-

vuokraus 
yritykset 

 

 
Suunnittelu- 
ja insinööri- 

toimistot 
 

 
Perus- 

metallien 
valmistus 

 

 
Valimo- 

teollisuus 
 
 

Toimitus- ja 
palveluvastuu 

• Tavaratuotteet 
• Palvelutuotteet 

esim. käyttö- ja 
huoltopalvelut 

Koneiden ja laittei-
den toimittajat 

Kulkuneuvojen tai 
niiden komponent-

tien toimittajat 

Telakka- ja offshore-
teollisuus 

Metallituotteiden 
toimittajat 

• metallin muokka-
us 
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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.   
 
27 Metallien jalostus 
35 Muu kulkuneuvojen valmistus 
 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 arvio

Toimipaikkojen lkm 50 53 48 45 53 

Työllisten lkm 4714 4587 3869 3924 4088 

Liikevaihto M€ 1766,6 1872,2 1844,1 1 911,5 2 199,4 2400
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 34 11 3 4 5 1

Todellinen työllisten 
lukumäärä on suu-
rempi johtuen vuok-
ratyövoiman lisään-
tyneestä käytöstä, 
joka ei näy tilastois-
sa 

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 vuoden 2003 Satakunnan visio 2010 – projektin yhteydessä 
toimialalle määritellyt toimenpide-ehdotukset sekä toteutuneet toimenpiteet ja tilanne 
2008. 
 

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

 
• Vahvistaa ja ajankohtaistaa tuotantotekno-

logia- ja projektijohtamisen osaamista ja 
tähän liittyen SAMK:n opetusohjelmia.  

 
• Verkostoitumisen kehittäminen partnerien 

välisen tietojärjestelmäintegraation avulla 
on ensiarvoisen tärkeää tuottavuuden kehit-
tämisessä ja läpimenojen lyhentämisessä. 

 
• Kehitetään paikallisten toimijoiden yhteistyö-

tä luomalla yhteisiä suunnittelumenetelmiä 
ja standardeja, joiden avulla mahdolliste-
taan alueen suunnittelutoimistojen kyky vas-
tata kapasiteetin osalta suurienkin hankkei-
den suunnittelusta. 

 
 

 
• SAMK on laajentanut koneinsinöörikoulutus-

ta Satakunnassa ja lisäksi toimialalla on kes-
kusteltu koneinsinöörikoulutuksen oikeasta 
sisältörakenteesta.  

• Toimialalle ei ole saatu syntymään yhteistä 
työvoimapoolia. Yksittäiset yritykset kylläkin 
vaihtavat tietoutta mm. seisokkien ajankoh-
dista päällekkäisyyksien välttämiseksi.  

• Lisäksi vuokratyövoiman käyttö on lisäänty-
nyt alalla merkittävästi ja työvoimaviran-
omaisten kanssa on käyty keskusteluja yh-
teisestä Satakunnan työssäkäyntialueesta. 

• Vt 8:lle rakennetaan kaksi uutta ohituskaistaa 
vuosina 2007-2009. Lisäksi suunnitelma ko-
ko yhteysvälin parantamisesta on hyväksytty 
tiehallinnossa ja toteutus alkanee vuonna 
2013.  

• Tietojärjestelmäkehitys ei ole yrityksistä huo-
limatta edennyt. Nykyisin yhteisten järjestel-
mien ja standardien sijasta tärkeämpänä pi-
detään erilaisten tiedonvälitystä helpottavien 
välittäjäohjelmistojen ja vastaavien ratkaisu-
jen synnyttämistä järjestelmien välisiin raja-
pintoihin.  

• Raskaan metalliteollisuuden imago on paran-
tunut, johtuen hyvästä työllisyystilanteesta ja 
toteutetuista imagokampanjoista.  
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Kehitystrendit ja –suuntaukset   
Raskas metalli, telakat ja metallurgia 
 
Raskaaseen metalliin, telakoihin ja metallurgiaan vaikuttavat tren-
dit: 
 
1. Maailman taloudellinen kasvu on muualla kuin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 

BRIC (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina) -maiden merkitys sekä markkina-alueena että 
tuotantopaikkana korostuu, koska näillä alueilla on kova taloudellinen kasvu ja suu-
ret markkinat. 

2. Yritysten markkinat ja asiakkaat siirtyvät yhä kauemmaksi esim. Kaukoitään. Tämä 
lisää tarvetta siirtää valmistusta lähemmäs asiakkaita. 

3. Voimakkain globalisaation aika on ohi, koska korkea energian hinta nostaa kulje-
tuskustannuksia ja tuotteiden kuljettaminen pitkiä matkoja ei ole enää mahdollista.  

4. Locally global -ajattelu vahvistuu edelleen. Asiakkaat erityisesti Aasiassa haluavat, 
että heitä palvellaan läheltä ja omalla kiellellä. Tämä lisää yrityksille entisestään 
haasteita toimia lähellä asiakasta, mutta hyödyntäen samalla esimerkiksi globaalisti 
kilpailukykyinen valmistus. 

5. Kansainvälistymisen myötä hintaerot pienenevät ja kustannuspaine konkretisoituu 
selkeästi myös satakuntalaisiin yrityksiin 

6. Suomalaisten telakoiden omistus siirtyy Aasiaan osana alan toimialarationalisoin-
tia. Eurooppalaiset tulevat olemaan edelleen maailman risteilijöiden rakentajia ja 
alan keskittynyt toiminta Euroopassa lisää kilpailua ja kehittää yritysten toimintaa.  

7. Eurooppalainen laivanrakennus ei tule loppumaan, koska  Euroopassa pitää olla 
omaa laivanrakennusteollisuutta pelkästään uskottavan laivaston rakentamiseksi. 

8. Venäläisten merkitys laivanrakennuksessa tulee korostumaan asiakkaina, omistaji-
na ja valmistajina. Venäjän vanhentuva kauppa- ja sotalaivasto vaatii uusimista. 
Telakkateollisuus Venäjällä on otettu takaisin valtion ohjaukseen 

 
9. Tuotteiden elinkaariajattelu korostuu edelleen. Entistä suurempaa huomiota kiinni-

tetään tuotteiden käytön aikaiseen energian kulutukseen, kierrätysmahdollisuuksiin 
ja hävittämiseen. Tuotteiden päästöarvot ja C-laskelmat tulevat yhä tärkeämmäksi 
valintakriteeriksi hankintatilanteessa.   

10. Uudet nousevat arvot kuten energia-, ympäristö- ja päästötietoisuus sekä eettiset 
asiat vaikuttavat entistä enemmän kuluttajien osto- ja hankintapäätöksiin. Tällä 
hetkellä vielä hinta usein ratkaisee, mutta tulevaisuudessa erityisesti eurooppalai-
set saatavat nostanevat etiikan merkittävään arvoon. REACH-järjestelmä saattaa 
levitä Euroopasta laajemmalle maailmaan ja lisätä ympäristöasioiden merkitystä. 
Valmistajille tällainen kehitys aiheuttaa lisäkustannuksia ja paineita lopputuotteiden 
hintojen nostoon. 

 
11. ”Tytäryhtiö-talous” vahvistuu edelleen. Ulkomainen omistus vahvistuu ja kansainvä-

listyy sekä siirtää päätöksentekoa Satakunnan ja Suomen ulkopuolelle. 
12. Satakunnassa toimivilla suurten konsernien tytäryrityksillä on mahdollisuus käyttää 

hyväkseen asemaansa ja hankkia yritysten omistajilta lisää pääomaa uusien inno-
vaatioiden kehittämiseen. Suomalaisten asemaa kansainvälisissä konserneissa tu-
kevat seuraavat asiat: hyvä työvoimalainsäädäntö, halvat ”valkokaulustyöntekijät”, 
henkilöstön yleinen innovaatiokyky sekä yhteiskunnallinen tuki yrityksille.  
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Tulevaisuudessa myös kansallisella yritysverotuksella on merkittävä vaikutus suur-
ten yritysten sijoittumis- ja investointipäätöksissä.  

13. Kohtuuhintaisen energian saanti on tulevaisuudessakin tärkeä kilpailutekijä suoma-
laiselle perusteollisuudelle. Siksi toimialan kehitykseen tulee vaikuttamaan tulevai-
suuden suomalainen energiapolitiikka (esim. lisäydinvoiman rakentaminen). 

 
14. Palvelujen osuus toimitettavassa tuotteessa lisääntyy jatkuvasti ja uusia palveluin-

novaatioita kehitetään tukemaan fyysisten tuotteiden myyntiä. 
15. Brändin merkitys toimialalla vaihtelee. Yleisenä suuntauksena on, että brändin 

merkitys on perusteollisuudessa vähäinen, jossa tunnettuus ja referenssit ratkaise-
vat. Koneiden ja laitteiden valmistuksessa tunnettu kansainvälinen brändi on mer-
kittävä apu kaupankäynnissä.  

16. Suomessa on voimakas pyrkimys kansainvälisen tason järjestelmätoimittajien kas-
vattamiseen. Muutoksen konkretisoituminen on kuitenkin hidasta, koska se vaatii 
toisaalta riittävän kokoisten yritysten kasvattamista ja toisaalta päämiesten aivan 
uudenlaista sitoutumista valittuihin toimittajiin. 

 
17. Sijoitetun pääoman tuoton kasvattaminen on entistä tärkeämpää yrityksissä. Tämä 

pienentää jatkuvasti yritysten varastoja ja vaikuttaa myös yritysten investointeihin ja 
niiden rahoitusratkaisuihin (= omistaminen ei ole enää itseisarvo)  

18. Rahoituksen merkitys ja innovatiiviset rahoitusratkaisut lisääntyvät. Esimerkiksi 
Venäjän kauppa muuttuu käteiskaupasta normaaliksi maksuaikakaupaksi ja samal-
la suomalaisten toimijoiden on vaikea saada vakuuksia tai takuita saatavilleen Ve-
näjän alueella 

 
19. Laadusta ja toimitusvarmuudesta on alalla tullut ehdottomia toimintaedellytyksiä. 

Jatkossa ympäristö-, energia- ja työturvallisuuskysymyksiin panostaminen on nou-
seva suuntaus  

20. Ympäristö- ja teknologiasyyt pakottavat eurooppalaiset yritykset hyödyntämään 
BAT (Best Available Technology) –ajattelua.  

21. Mittatarkkuuden merkitys korostuu, kun tuotteiden osia valmistetaan valmistusver-
kostossa ympäri maailmaa. Vaarana on, että kovat mittatarkkuusvaatimukset alka-
vat syödä tuottavuutta valmistuksessa.  

22. Tuotteistaminen ja teknologiaplatformit lisääntyvät jatkuvasti kaikilla teollisuusaloil-
la. Tämä tehostaa suunnittelua ja räätälöintiä sekä lyhentää suunnitteluun tarvitta-
vaa aikaa.   

23. Elektroniikan ja automaation merkitys tuotteissa korostuu edelleen. Kauko- ja etä-
ohjaukset yleistyvät, sulautettujen järjestelmien käyttö lisääntyy ja koneiden kytke-
minen tietoverkkoon on yleistä (= kaikilla koneilla on oma IP-osoite)  

24. Tietoliikennetekniikan hyödyntämisen merkitys korostuu kaikessa toiminnassa. Tie-
totekniikan tehokkaampi hyödyntäminen on edelleen paras mahdollisuus lisätä me-
talliteollisuuden tuottavuutta.  

25. Tuotekehitystoiminnan kansainvälistyminen lisää edelleen tarvetta systemaatti-
sempaan ja tehokkaampaan tuotetiedon hallintaan.  

26. eBusiness tulee toimialalla tehostamaan erityisesti logistiikkaa, mutta sähköisten 
huutokauppojen osuuden ei uskota kasvavan.     

27. Logistiikassa konttiliikenne tulee lisääntymään edelleen, koska konttiin mahtuvan 
tavaran kuljettaminen on halpaa muuhun kuljettamiseen verrattuna. 
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28. Asiakasräätälöinnin määrä kasvaa koko ajan. Asiakkaat ovat mukana jo tuotteiden 
peruskehityksessä ja protovaiheessa. Tämä lisää yhteistyötä ja -hankkeita asiak-
kaiden kanssa. 

 
29. Materiaalien globaali saatavuus nousee tärkeämmäksi kuin erityiset tekniset omi-

naisuudet. Tämä saattaa hidastaa uusien kestävämpien ja lujempien materiaalien 
käyttöönottoa toimialalla.  

30. Hinnan merkitys kilpailutekijänä vähenee johtuen helposta hintavertailtavuudesta, 
globaalista verkostoitumisesta, prosessien läpinäkyvyydestä ja asiakkaiden kyvystä 
hankkia tuotteet globaalisti.  

31. Automatisoinnin ja robotisoinnin kehittäminen on tuotannossa edelleen tärkeää, 
jotta voidaan korvata vähenevä työvoima. 

 
32. Useilla aloilla tulee puutetta osaavasta työvoimasta erityisesti tehokkaiden proses-

sien kehittäjistä ja suunnittelijoista.   
33. Suomeen suuntautuva pysyvä maahanmuutto lisääntyy. Raskaan teknologiateolli-

suuden on päästävä pois ulkomaisen vuokratyövoiman käytöstä, koska alan 
osaamisen kehittyminen perustuu pysyvyyteen ja kokemukseen.  
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Roadmap – Teknologiateollisuus  
 

 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

Markkinoiden kehitty-
minen 

• Yritysten voimakas kansainvälistyminen 
• Yritykset asiakkaalle toimittajaroolissa 

• Isoille yrityksille tärkeää globaali läsnäolo 
(Global Presence) 

• Yritysten asiantuntijarooli korostuu 
• Syvät partnerisuhteet 
• Kapeat liikeideat, joilla tavoitteena globaalit 

markkinat  
• Tavoitteena suora asiakaskontakti ja –

palaute  

• Globalisaatiokehitys hidastuu energian hin-
nan nousun myötä  

• BRIC-maiden merkitys markkina-alueena ja 
valmistusalueena kasvaa 

• Tarve päästä lähelle asiakasta korostuu  
• Brändien merkitys korostuu  
• Venäjällä uusia markkinamahdollisuuksia 

(perustoimialat siirtyvät valtion haltuun, jol-
loin kauppapolitiikan merkitys kasvaa)   

• Elinkaariajattelu korostuu 

Asiakaslähtöisyys 
• Toimitukset pääosin prosesseja tai proses-

sien osia  
• Palveluliiketoiminnan korostuminen toimin-

nassa  
• Tuotannon joustotarve kehittyy  

• Uudenlaisia ansaintalogiikoita, joissa asiak-
kaalle myydään koko tuottava tuotantopro-
sessi  

• Loppuasiakkaan tarpeiden voimakkaampi 
huomiointi ja asiakasräätälöinti 

• Toimittajat pyrkivät pääsemään syvemmälle 
asiakkaan prosessiin  

Tuotanto ja tuottami-
nen  

• Toimitusaikojen lyheneminen  
• Tuotteen laadun tekeminen korostui 

• Koko toimitusprosessin läpimenoajan merki-
tys kasvaa 

• Halvemman kustannustason maissa tehdyn 
alihankinnan lisääntyminen (Global Sour-
cing) 

• CAD/CAM-järjestelmien hyödyntämisen 
kehittyminen  

• Automaatioasteen nousu tuotannossa  
• Toiminnan laatu korostui  

• Isot yritykset keskittyvät omaan ydinosaami-
seensa ja projektihallintaan  

• Toimittajat erikoistuvat - erikoistuneiden 
tekijöiden käyttö lisääntyy 

• Logistiikan merkitys ympäristötekijöistä joh-
tuen korostuu ja vaikuttaa tuotantopisteiden 
sijoittamiseen 

• Venäläinen omistus tulee lisääntymään 
Suomessa 
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 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

Verkostoituminen 
 
• Yritysten partneroituminen  
• Asiakaslähtöinen kehitystyö  

 
• Arvoketjujen pidentyminen, erikoistumisen 

lisääntyminen ja järjestelmätoimittajien kas-
vu  

• Strategisten allianssien lisääntyminen 
• Vaade nopeaan reagointiin ja imuohjauksen 

hyödyntäminen lisää lähellä olevien toimitta-
jien tarvetta   

• Globaali verkostoituminen jatkuu 
• Uudenlaisia partnerimalleja vrt. moduulien 

valmistajat, kokonaistoimittajat  
• Itä-Euroopan maihin kehittyy kilpailukykyisiä 

laatualihankkijoita.  
• Venäjälle tulee kokoonpanoyksiköitä, jotka 

kiristävät kilpailua alueella (tullilainsäädän-
nön takia)  

• Avoimet ohjausjärjestelmät ja verkoston 
sisäiset, reaaliaikaiset järjestelmät syntyvät 

• Metalliteollisuuteen syntyy keskittyneitä 
logistiikkakeskuksia ja erikoistuneita palve-
luyrityksiä 

Tuotekehitys • Concurrent engineering  

• Tuotekehitysprosessin nopeuttaminen  
• Asiakasräätälöinnin lisääntyminen 
• Tuotteeseen liittyvien oheispalveluiden ke-

hittäminen korostuu  
• Teollinen muotoilu lisääntyy  

• Innovaatioiden johtaminen muodostuu kil-
pailutekijäksi 

• IP osaaminen muodostuu kilpailutekijäksi 
• Tuotteen jäljitettävyys ja personointi tulevat 

tärkeäksi ominaisuudeksi 
• Tuotteen koko elinkaaren hallinta korostuu 

erityisesti ympäristötaseen johdosta. 
• Tuotekehityspalveluiden ostaminen lisään-

tyy  
• Täysautomaattiset miehittämättömät koneet 

ja laitteet 

Teknologia • Turvallisuuskysymykset tärkeitä  
• Ympäristöasioiden korostuminen  
• Materiaaliteknologian kehittyminen (kevyet 

rakenteet, kierrätettävät ratkaisut)  

• Etäteknologiat korostuvat 
• Liittämisteknologiat kehittyvät 
• Työn tuottavuutta lisäävät ratkaisut korostu-

vat 
• Energiansäästö merkittävässä roolissa 
• Ympäristöasioiden huomioiminen kaikessa 

toiminnassa 
• Online-mittaukset ja –testaus kehittyvät  
• Tietojärjestelmät integroituvat  
• Komposiittirakenteet ja kevyemmät raken-

teet sekä ultralujat rakenteet yleistyvät 
• Bio- ja nanoteknologian soveltaminen li-

sääntyvät koneenrakennuksessa (esim. 
pinnoittaminen)  
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Satakunnan visio 2015 
Teknologiateollisuus 2  
 
Toimialan kehittyminen Satakunnassa   
 
Toimialaryhmän käsityksen mukaan raskaassa metalliteollisuudessa, telakoilla ja me-
tallurgisessa teollisuudessa tapahtuu Satakunnassa vuoteen 2015 mennessä seuraa-
vassa esitettyä kehitystä. 
 
Tuotteet ja markkinat    
 
Toimialaryhmä uskoo, että Satakunnassa toimialalla on tapahduttava merkittäviä muu-
toksia. Ne tuotteet ja palvelut, jotka tänä päivänä elättävät yrityksiä eivät elätä sellai-
senaan enää vuonna 2015. Siksi on löydettävä uusia innovaatioita ja niche-tuotteita 
(esim. aurinkoenergian hyödyntämiseen liittyvät ratkaisut, tuulivoiman hyödyntämi-
nen), joiden varaan voidaan rakentaa uudenlaista liiketoimintaa. Toimialaryhmä pelkää 
kuitenkin, että näiden syntymässä olevien uusien tuotteiden markkinat eivät kasva eikä 
teknologia kehity riittävän nopeasti, jotta nämä uudet tuotteet antaisivat riittävän poh-
jan nykyisen laajuiselle liiketoiminnalle Satakunnassa.  
 
Monelle satakuntalaiselle toimialan yritykselle Euroopan markkinat ovat oleellisen tär-
keitä. Haasteena on, että Euroopassa teollisuustuotanto on jatkuvasti laskusuunnassa 
ja Eurooppaan tehdään vähenevässä määrin uusia teollisia investointeja. Näin sata-
kuntalaisten, Euroopan markkinoille toimittavien yritysten tilanne tulee olemaan vielä 
tiukempi kuin globaaleille markkinoille toimittavien. Menestymisen edellytys on, että on 
vähintään paras eurooppalaisista toimijoista.   
 
Tuotanto  
 
Toimittajaverkostoja hyödyntävien yritysten haaste tulee olemaan halvemman kustan-
nustason maiden hyödyntäminen hankintatoiminnassa. Saadakseen parhaimman 
hyödyn halvemmista kustannuksista, pitää jatkuvasti seurata eri alueiden ja maiden 
kehitystä sekä olla valmis siirtämään hankintoja uusille alueille. 
 
Satakunnassa toimiville perusmetallien valmistajille ja metallituotteiden toimittajille hal-
van energian saanti ja ympäristöasioiden hoitaminen ovat tulevaisuudessa elinehto. 
Siksi energiapoliittiset ratkaisut (esim. lisäydinvoiman rakentaminen) ja päästökaup-
paan liittyvät ratkaisut ovat oleellisia näiden yritysten tulevaisuudelle.  
 
Henkilöstö  
 
Työvoiman osalta yritysten haaste on, että satakuntalainen koulutusjärjestelmä ei tuo-
ta tällä hetkellä riittävästi uusia osaajia eläköityvän työvoiman korvaajaksi. Ne henkilöt 
jotka vuonna 2015 pyörittävät yrityksiä ovat nyt 20-30 -vuotiaita. Nämä nuoret pitää 
saada sitoutettua paremmin yrityksiin. Tämä edellyttää yrityksiltä uudenlaista suhtau-
tumista ja yhteistyötä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa.  
 
  



SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 

Oy Swot Consulting Finland Ltd 149 (196) 1.12.2008 

Toimialan mahdolliset kehitysskenaariot  
 
Toimialaryhmä määritteli toimialalle seuraavanlaiset mahdolliset kehitysskenaariot 

 
 
Säilyttävä skenaario 
 
Säilyttävä skenaario on toimialalla teoreettinen vaihtoehto, koska toiminnan on pakko 
kehittyä koko ajan. Säilyttävään skenaarioon toimialalla joudutaan, jos Satakunnasta 
alkavat osaajat vähentyä. Silloin yritykset joutuvat pelaamaan aikaa ja pyrkivät säilyt-
tämään toiminnan volyymin pienenevillä resursseilla. Tällöin kannattamattomat liike-
toiminnan alueet lopetetaan ja kannattavia pyritään kehittämään sekä siirtämään vä-
heneviä resursseja kannattavaan toimintaan. Myös toiminnan rakenne voi muuttua 
niin, että Satakunnasta siirretään toimintaa alueen ulkopuolelle satakuntalaisten ohja-
uksessa.   
 
Taantuva skenaario 
 
Taantuvaan skenaarioon toimiala joutuu Satakunnassa, jos energian hinta nousee ja 
saatavuus vaikeutuu tai suomalainen ja eurooppalainen lainsäädäntö aiheuttaa alan 
toimijoille lisäkustannuksia, jotka syövät kilpailukyvyn.  
 

Oleellista taantuvan skenaarion kannalta on myös eurooppalaisten asiakkaiden kilpai-
lukyvyn menetys. Jos pääasiakkaat lopettavat ostamisen tai logistiikkakustannukset 
nousevat liian korkeiksi, vetävät ulkomaalaisessa omistuksessa olevat yritykset toimin-
tansa pois Satakunnasta ja siirtävät sen lähemmäs asiakkaita.  
 

Taantuva kehitys johtaa myös koulutuksen tason laskemiseen ja ratkaisuihin jotka joh-
tavat koulutuksen tarkempaan kohdentamiseen. Nämä lisäävät osaltaan taantuvaa 
kierrettä.  
 
Rohkea skenaario  
 
Toimialan rohkea skenaario perustuu kykyyn muuttaa yritysten toimintatapoja ja tun-
nistaa isojen globaalien trendien tuomat mahdollisuudet löytää uusia kasvumarkkinoi-
ta. Tällaisia kasvumarkkinoita ovat esimerkiksi 
• energian hinnan nousun kautta syntyvä offshore-teollisuuden lisääntyvä kysyntä ja 

uusien energialähteiden (esim. bioenergia, tuulivoima, aurinkoenergia) tuomat 
mahdollisuudet omille niche-tuotteille 

• Venäjän kasvavan kysynnän, yhteiskunnan järjestäytymisen ja uudenlaisen kau-
pankäyntitavan hyödyntäminen. 

  2006*
uusi visio 

2010
Säilyttävä

2015
Taantuva 

2015 
Rohkea 

2015 

Visio 2015
(ryhmän 
yhteinen 

näkemys)
Toimipaikkojen lkm 53 40 45 25 55 50

Työllisten lkm 4088 4000 3500 2000 4100 3700

Liikevaihto M€ 2 199,4 2200 2200 1600 3500 3000

*Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot 
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Positiivinen kehitys tarvitsee lisäksi tuekseen yrityksiä suosivaa verotusta sekä toimi-
van infrastruktuurin esim. toimivat liikenneväylät ja toimivat logistiikkapalvelut Sata-
kunnassa. 
 
Tällaisessa kehityskulussa on mahdollista, että suuret kansainväliset konsernit ovat 
valmiita panostamaan ja keskittämään toimintaansa Satakuntaan, jossa on osaamista, 
kykyä hoitaa muuttuva asiakasrajapinta, johtaa globaalia toimintaa sekä kehittää uusia 
tuotteita ja palveluita.  
 
Toimialan toimenpide-ehdotukset ja suositukset 2008–2015 
 
Toimialaryhmä teki seuraavat toimenpidesuositukset ja ehdotukset positiivisen vision 
toteutumisen vahvistamiseksi 
 

1. Tunnistetaan yhteisillä toimilla entistä tehokkaammin kasvavat toimialat (esi-
merkiksi offshore, bioenergia), joiden markkinoiden ja teknologian kehitykseen 
pyritään mukaan uusilla innovaatioilla ja hyödyntämällä satakuntalaista tekno-
logiateollisuuden verkostoa. Tätä toimintaa tuetaan mm. Prizztech Oy:n hal-
linnoiman meriklusterin osaamiskeskusohjelman kautta sekä etsimällä uusia 
mahdollisuuksia rahoittaa satakuntalaisten innovaatioiden kaupallistamista.   

 
2. Vaikutetaan aktiivisilla toimilla tutkimus- ja kehitysrahoituksen ohjautumiseen 

Satakunnan alueelle. Alueen teknologiateollisuus voi vaikuttaa tulevaisuudes-
sa alan innovaatiorahojen jakoon olemalla aktiivinen metallituotteet ja koneen-
rakennus -alan tarpeisiin käynnistyy strategisen huippuosaamisen keskitty-
män (SHOK), FIMECC Oy:n (Finnish Metals and Engineering Competence 
Cluster) toiminnassa. Tässä työssä FIMECCin osakasyritysten edustajat toi-
mivat aktiivisesti, jotta rahoitus suunnataan todellisiin kehityskykyisiin ja asia-
kastarpeista lähteviin hankkeisiin.  

 
3. Vaikutetaan raskaan teknologiateollisuuden tarvitsemien infrastruktuurihank-

keiden suunnitteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen. Tällaisia hankkeita 
ovat ainakin Satakunnan alueen rataverkon ja satamien kehittämishankkeet 
sekä lisäydinvoiman rakentamista tukevat toimenpiteet.  

 
4. Toteutetaan toimenpiteitä, joilla Satakunnan teknologiateollisuus saa lisää 

osaavaa henkilöstöä. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm.   
o Pysyvän ulkomaalaistaustaisen työvoiman määrän lisääminen alueella 

tukemalla ulkomaalaisten ammattihenkilöiden muuttoa, kouluttamista ja 
perheiden sopeutumista Satakunnan alueelle. 

o Oppilaitoksiin vaikuttavan Ammattitutka –hankkeen tehokas toteuttami-
nen yritysten näkemysten saamiseksi tehokkaasti oppilaitoksiin. Am-
mattitutka on TE-keskuksen, kuntien, yritysten, alueen kehitysyhtiöiden 
ja kauppakamarien yhteinen hanke.   

o Projektiosaamiseen lisäämiseen tähtäävät koulutushankkeet 
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Toimenpide-ehdotusten toteuttamisen koordinointi- ja seurantaorganisaatioiksi ehdote-
taan alueen kauppakamarien teollisuus- ja HR-valiokuntia. Lisäksi toimenpide-
ehdotusten toteuttamisen vastuuorganisaatioiksi ehdotetaan seuraavia organisaatioita 
 
• Prizztech Oy meriklusteri-osaamiskeskusohjelman osalta  
• Alueella toimivat FIMECC:n osakasyritykset tutkimus- ja kehitysrahoituksen varmis-

tamisen osalta  
• Rauman ja Satakunnan kauppakamarit ja Satakuntaliitto infrastruktuurihankkeisiin 

vaikuttamisen osalta  
• Satakunnan TE-keskus, alueen kaupungit ja oppilaitokset ulkomaalaisen työvoi-

man pysyvän maahanmuuton osalta 
• Alueen yhdistyvä ammattiopisto ja kauppakamarit  Ammattitutka –hankkeen osalta 
• Alueen elinkeinoyhtiöt fokusoitujen elinkeinojen kehittämishankkeiden ja neuvonta-

verkoston osalta  
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Keskeiset yritykset segmentoituna — Teknologiateollisuus 2 
 
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. Huomattava on, että osa raskaan teknologiateollisuuden 
keskeisistä yrityksistä on mainittu Teknologiateollisuus 1 yrityslistoissa. 
 

Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti 
Henkilökunnan 
suuruusluokka 

Liikevaihdon suuruus-
luokka 

STX Europe ASA (AKER YARDS OY) RAUMA, AKER FINNYARDS 
OY RAUMA Laivojen valmistus ja korjaus 500   - 999 tieto puuttuu 

BOLIDEN HARJAVALTA OY 
HARJAVALTA, KUPARI 
PORI, KUPARIELEKTRO-
LYYSI 

Kuparin valmistus 
250   - 499*      
100   - 249 

 

20 000 000 -* 
tieto puuttuu 

 
COMPONENTA PORI OY PORI Raudan valu 100   - 249 20 000 000 - 
FOILPOINT OY RAUMA Alumiinin valmistus 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
FOXNIA OY KORTELA Laivojen valmistus ja korjaus 10   -    19 400 000    -      999 999 
FSP FINNISH STEEL PAINTING OY RAUMA, AKER FINNYARDS Laivojen valmistus ja korjaus 50   -    99 tieto puuttuu 
HARJAVALLAN VALU OY HARJAVALTA Raudan valu 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 
KARHUVALU OY RAUMA Raudan valu 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
KEMET-VALU KAASALAINEN & SANTALA OY HUITTINEN Kevytmetallien valu 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
LOIPART OY EURA Laivojen valmistus ja korjaus 100   - 249 20 000 000 - 
LUVATA PORI OY PORI Kuparin valmistus 500   - 999 20 000 000 - 
MERIKARVIAN LVI-TUOTE OY MERIKARVIA Kuparin valmistus 10   -    19 2 000 000    -    9 999 999 
METALLIVALIMO KOIVUNIEMI OY RAUMA Muiden värimetallien valu 10   -    19 2 000 000    -    9 999 999 
NORILSK NICKEL FINLAND OY HARJAVALTA Muiden  värimetallien valmistus 10   -    19 tieto puuttuu 
NORILSK NICKEL HARJAVALTA OY   100   - 249 20 000 000 - 
OUTOKUMPU PORI TUBE OY PORI Kuparin valmistus 250   - 499 20 000 000 - 
PEIRON OY KOKEMÄKI Raudan valu 100   - 249 20 000 000 - 

PEIRON OY PEIPOHJA, KOKEMÄEN 
VALIMO Raudan valu 100   - 249 tieto puuttuu 

PYHÄMARIN OY UNAJA Laivojen valmistus ja korjaus 50   -    99 2 000 000    -    9 999 999 
RB-ASENNUS OY RAUMA Laivojen valmistus ja korjaus 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 
STRATUM OY PORI, PORIN KROMAAMO Muiden  värimetallien valmistus 10   -    19 tieto puuttuu 
TECHNIP OFFSHORE FINLAND OY PORI Laivojen valmistus ja korjaus 500   - 999 20 000 000 - 
ULEFOS NV OY HARJAVALTA Raudan valu 50   -    99 2 000 000    -    9 999 999 
VERTIC ZINC WIRE OY PORI Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus 10   -    19 10 000 000    -  19 999 999 

Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 23.6.2008 tilanne 
*Koko Suomi 
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Yhteenveto – Teknologiateollisuus 2 
 

Avainteknologiat ja -osaamiset 
 
 

Toimialan päätrendit 
 

 

Tilanne 2006
 
• 53 toimipaikkaa  
• 4088 työllistä 
• 2199 M€ liikevaihto   
• 538 t€/hlö tuottavuus-

luku  

Keskeiset toimenpide-ehdotukset ja suositukset  
• Tunnistetaan kasvavat toimialat (esim. offshore, bioenergia) ja panostetaan näiden alojen innovaatioiden synnyttämiseen 
• Vaikutetaan tutkimus- ja kehitysrahoituksen suuntautumiseen alueelle sekä teollisuuden tarvitseman infran kehittämiseen  
• Toteutetaan toimenpiteitä, joilla teollisuus saa lisää osaavaa työvoimaa (mm. nuorten sitouttaminen, ulkomainen työvoima)  

Säilyttävä-skenaario: Osaajat vähentyvät. Yritykset alkavat lopettaa kannatta-
mattomia liiketoimintoja ja keskittää vähenevät resurssit kannattavimpiin toimintoihin. 
Toiminnan rakenne muuttuu valmistuksesta pelkäksi projektijohtamiseksi.  

Rohkea-skenaario: Hyödynnetään tehokkaasti uudet megatrendit ja kasvumarkki-
nat. Suomen yritysverotus ja Satakunnan kehittyvä infrastruktuuri tuo alueelle lisää 
kansainvälisten konsernien toimintaa ja osaamiskeskuksia.    

Visio 2015 (=tavoite) 
• 50 toimipaikkaa 
• 3700 työllistä 
• 3000 M€/v liikevaihto  
• 810 t€/hlö tuottavuus-

luku  

2006 2010 2015 

Taantuva-skenaario: Energian hinta nousee ja lainsäädäntö lisää kustannuksia. 
Eurooppalaiset asiakkaat menettävät oman kilpailukykynsä. Ulkomaisessa omistuk-
sessa olevat yritykset vähentävät toimintaa Satakunnassa.   

Valittu skenaario
• Nykyiset merkittävät toimi-

jat pysyvät Satakunnassa 
ja lisäävät toimintaansa. 

• Saatavilla on riittävästi 
kohtuuhintaista energiaa ja 
yhteiskunnallinen kehitys 
suosii yritysten toimintaa 
Suomessa.  

• Uutta työvoimaa saadaan 
alueella koulutetuista nuo-
rista ja alueelle pysyvästi 
muuttaneista ulkomaalai-
sista.    

• BRIC-maiden merkitys markkina-alueena kasvaa 
• Asiakkaat odottavat palvelua läheltä ja omalla kielellä  
• Tuotteiden elinkaariajattelu korostuu   

• Rahoituksen merkitys kaupankäynnissä kasvaa 
• Ympäristö-, energia- ja työturvallisuuskysymykset nousevat merkittävään 

rooliin  
• Ulkomaalaisen työvoiman pysyvä maahanmuutto lisääntyy 

• Globaalin hankintatoiminnan osaaminen 
• Elektroniikan, automaation ja tietotekniikan hyödyntäminen  
• Rahoitusosaaminen ja uudet rahoitusmuodot 
 

• Palveluliiketoiminnan kasvattaminen ja siihen liittyvä osaaminen 
• Tuotteistamisosaaminen  
• Tuotteiden energiatehokkuuden lisääminen  
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Toimialan kuvaus – Graafinen teollisuus 
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sidostahot1 

Paino-
viestimien 
suunnittelu 

• Digitaalinen  
aineiston  
käsittely 

 
Kustanta-

minen 

Painopinnan 
valmistajat 

 
 

Tulostus-
palvelut 

Mainospaino-
tuotteiden val-

mistajat 
• Osoitteellinen  

suoramainonta 

 
 

Alihankinta 
• Stanssaus 
• Liimaus 

 
 

Postitus-
palvelut  
• Personointi 

 
 
 

Jälkikäsittely 

 
Painotalot  

• Digitaalinen  
• Offset 
• Syväpaino 
• Flexo 
• Koho 
• Seripaino  

 
 

Taitto 

 
Pakkausvalmistajat 

• Painaminen 
– Syväpaino 
– Flexo 
– Offset 

• Stanssaus 
• Liimaus 

 

1) 
• Oppisopimustoimisto 
• TE-keskus 
• Riskirahoitus (Karhu-rahoitus) 
• Satakunnan käsi- ja  

taideteollisuus-oppilaitos 
• SAMK Mediakoulutus 
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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.   
 
22 Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 arvio
Toimipaikkojen lkm 99 103 102 104 98 
Työllisten lkm 843 875 850 788 760 
Liikevaihto M€ 86,6 97,8 102,6 100,6 97,8 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 88 19 2 1 0 2

Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot 
 

Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 17.6.2008 tilanne 
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Satakunnan visio 2010 – projektissa (3.3.2003) ehdotettujen  
toimenpide-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 

 
• Perustetaan graafisen alan ammattikoulu-

tus Satakuntaan erityisjärjestelyin.  
• Lisäksi myynnillisen aktiviteetin kohottaminen 

pääkaupunkiseudun asiakkaissa on volyymin 
varmistamiseksi ja kohottamiseksi tärkeää. 

 
 
 
 
 
 
. 

 
• Graafisen alan koulutus on käynnistynyt 

Rauman ammattiopistossa. Koulutuksen 
käynnistyminen on hyvä esimerkki yritysten 
ja oppilaitoksen välisestä yhteistyöstä ja 
osaamiskeskuksen synnyttämisestä alueelle. 

• Alan yritykset osallistuvat aktiivisesti kesä-
työpaikkojen ja harjoittelumahdollisuuksien 
tarjoamineen alan opiskelijoille.  

• Satakunnassa on toteutettu onnistuneesti 
toimialalla sukupolvenvaihdoksia.  
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Toimialan kehitystrendit ja -suuntaukset  
Graafinen teollisuus 
 
Yleiset trendit 
 
1. Mainonnan volyymi putoaa painetuissa medioissa. 
2. Päätökset mainonnan panostuksista tehdään kansainvälisissä konserneissa yhä 

useammin Suomen ulkopuolella.  
3. Perinteisten sanomalehtien levikit laskevat hitaasti. 
4. Painotuotteiden personointi lisääntyy. 
5. Painotuotteiden painosmäärät pienenevät.  
6. Internetin käyttö vaikuttaa toimialaan sekä helpottavana työkaluna että kilpailevana 

informaation välityskanavana.   
 
7. EU:n laajentumisen myötä alalle on tullut uusia kustannustehokkaita tuotantomaita.  
8. Pakkausteollisuus seuraa pakkaavaa teollisuutta halvemman kustannustason tuo-

tannon maihin. Pakkausteollisuus tukee Suomessa vain paikallista teollisuutta.  
9. Venäjän viennissä kilpailu kiristyy paikallisen teollisuuden kanssa.  
 
10. Pakkausteollisuuden konsolidoituminen on mahdollista. Haasteena on kuitenkin 

toimialan paikallisuutta korostava luonne. Toimialan vertikaalinen (esimerkiksi ma-
teriaalivalmistajien, pakkaustenvalmistajien ja laitetoimittajien) verkostoituminen 
tarjoaa uusia mahdollisuuksia toimijoille.  

11. Suuntana on jakautuminen joko pieniin tai suuriin toimijoihin. Keskikokoisten yritys-
ten on vaikeaa olla kilpailukykyisiä.  

12. Yleistoimijana ei alalla saavuta kilpailukykyä, siksi erikoistumisen tarve on selkeä. 
Haasteena erikoistumisessa on kotimaisten markkinoiden pienuus. 

13. Yrityksille on entistä tärkeämpää asiakassegmentointi ja toiminnan kohdentaminen. 
Eli määritetään se mitä tehdään ja millä segmenteillä toimitaan. 

14. Painoalan yritysten määrä tulee vähenemään.  
 
15. Keskittymistarve johtaa kasvavaan verkostoitumiseen.  
16. Tilaus-toimitusprosessin nopeus ja läpäisyaika muodostuvat yhä keskeisemmiksi 

kilpailutekijöiksi.  
17. Kilpailurajapinnat saattavat hämärtyä partneroitumisen myötä. 
18. Kysyntäennusteet ovat tarkentuneet ja niiden merkitys tuotannon ohjauksessa li-

sääntyy. 
 
19. Työntekijöiden moniosaaminen korostuu.  
20. Tarve joustavien työaikojen käyttöön kasvaa, kun tuotteet on toimitettava lyhyellä 

toimitusajalla ja osa sesonkiluonteisesti.  
 
21. Alan investointiaktiivisuus on ohi ja investoinnit ovat vähenemässä.  
22. Teknologian kehittyessä investoinnit kallistuvat.  
23. Pääkaupunkiseudun alihankintaverkosto on laajempi kuin Satakunnassa. Alihan-

kinnan kehittämisen tarve on menestyksen edellytys koko klusterille Satakunnassa. 
24. Logistiikan hallinta on tärkeää erityisesti vientiliiketoiminnassa (sekä raaka-aineissa 

että lopputuotteissa). 
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Teknologiset trendit 
 
1. Internetin tarjoaa uusia mahdollisuuksia graafisen ja verkkoviestinnän yhdistämi-

seen.  
2. Digitaalinen painatus kasvaa ja luo alalle uusia sovelluksia.  
3. Digitaalisen ja offset:n välinen raja hämärtyy (yhdisteteknologiat). Offset-painatus 

hyödyntää uusia teknologioita kilpailukykyään parantaakseen. Painajille tämä kui-
tenkin merkitsee jatkuvia investointeja uuteen konekantaan. 

4. Digitaalinen painaminen muuttaa materiaalilogistiikkaa ja jakeluverkostoa. 
5. Digitaalinen aineisto mahdollistaa painamisen siirtämisen lähelle painotuotteen lo-

pullista asiakasta esimerkiksi kansainvälisten yritysten maakohtaisten kieliversioi-
den osalta.  

6. Flexo-painon merkitys on kasvamassa Satakunnan alueella.  
 
7. Kierrätettävyysvaatimukset koventuvat ja elinkaariajattelu lisääntyy. Yhdessä nämä 

vaikuttavat graafisen teollisuuden toimintatapoihin.   
8. Pakkauksiin yhdistetään uusia ominaisuuksia, esim. RFiD, tuoreuden tunnistami-

nen. Älypakkaukset tulevat käyttöön.  
9. Pakkauspuolella jatkuu siirtyminen liuotinväreistä vesiliukoisiin väreihin.  
10. Tuotannon ”jätemateriaalien” lajittelu ja yksilölliset hävitystavat muodostuvat talou-

dellisiksi kustannustekijöiksi. 
11. Ympäristöasioiden huomiointi tuotannon kehityksessä muodostuu entistä tärke-

ämmäksi. 
12. Ympäristövaikuttimet eivät ole kuitenkaan alan merkittävä muutostekijä, koska ma-

teriaalitoimittajat ovat kehittäneet osaltaan alan raaka-aineita ympäristöystävällisik-
si. 

13. Jätelainsäädäntö aiheuttaa kuitenkin kustannuspaineita. 
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Roadmap – Graafinen teollisuus 
 

 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

Omistus 
 
• 10 suurinta kotelovalmistajaa edusti 20 % 

markkinoista 

• Ketjuuntuminen lisääntyi   
• Globalisoituminen  
• Keskittyminen  
• Pakkausalan keskittyminen Euroopassa 
• Investointien merkitys ja liiketaloudellinen 

osaaminen kasvavat 
 
• 10 suurinta kotelovalmistajaa edustaa 40 

% markkinoista 

• Suuret ikäluokat eläköityvät, joka johtaa 
yrityksissä sukupolven vaihdoksiin sekä 
yritysmyynteihin 

• Painoketjujen syntyminen 
• Alalla on todella isoja ja toisaalta pieniä 

toimijoita 
• Automaation lisääntyminen vaatii investoin-

teja  

Henkilöstö • Oppisopimuskoulutus 
• Yrittäjyyshalukkuus melko alhaalla 
• Koulutusmyönteisyys 
• Omaehtoinen ammattitaidon ylläpito (moti-

vaatio) 

• Työntekijöiden monitaitoisuuden tarve kas-
vaa 

• Joustavat työajat tulevat käyttöön yritys-
kohtaisesti  

Verkostoituminen ja part-
neroituminen 
- materiaalit 
- toiminnot 
- logistiikka 

• Kilpailun selvä lisääntyminen 
• Investointien sijasta tarkasteltiin alihankki-

joita ja hyödynnettiin niitä 
• Teknologiakehitys poisti joitakin alihankin-

tatarpeita 

• Alihankinnasta syvään yhteistyöhön 
  (partnership) 

• Digitalisoitumisen myötä tulee pieniä, lähel-
lä asiakasta olevia, nopeita toimijoita 

• Brändimainonnassa käytössä on useita 
kanavia, painetut tuotteet tukevat sähköistä 
mediaa 

• Logistiikan merkitys kasvaa  
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Satakunnan visio 2015 
Graafinen teollisuus 
 
Toimialan kehittyminen Satakunnassa   
 
Yritysedustajien käsityksen mukaan graafisessa teollisuudella on hyvät mahdollisuudet 
kehittyä ja kasvaa tulevaisuudessa Satakunnassa. Toimialan kehityksen kannalta 
oleellista on alan suurten toimijoiden kehittyminen ja menestyminen kilpailussa.  
 
Toimialan mahdolliset kehitysskenaariot  
 
Toimialalle määriteltiin seuraavanlaiset mahdolliset kehitysskenaariot 

 
 
Taantuva skenaario 
 
Taantuva skenaariossa Satakunnan merkittävistä graafisen alan keskittymistä häviää 
alan teollisuutta, johtuen suurten konsernien tytäryhtiöitä koskevasta päätöksenteosta. 
Samalla alan pienten toimijoiden eläköitymisen aiheuttamasta yritysten vähenemisestä 
aiheutuu toimijoiden poistumaa markkinoilta. Alan yritykset eivät pysty säilyttämään 
kilpailukykyään merkittäviä pääomia vaativalla toimialalla eivätkä kehittämään uusia 
tuotteita ja palveluja. Graafisen alan koulutus ei tuota yrityksille osaavaa työvoimaa ja 
vie lisäksi omilla koulutuslaitteillaan markkinoita alueen pieniltä yrityksiltä.    
 
Rohkea skenaario  
 
Rohkeassa skenaariossa Satakunnan graafisen alan keskittymät kehittyvät ja alueelle 
muodostuu entistä voimakkaampi alan osaamiskeskus, jonka puitteissa yritykset teke-
vät yhteistyötä. Painotalot ja pakkausteollisuus kasvavat alueella ja markkinoivat voi-
makkaasti palvelujaan. Graafisen alan kehittymistä tukee Raumalla aloitettu alan kou-
lutus, josta yritykset saavat uutta työvoimaa korvaamaan eläköitymisen aiheuttamaa 
henkilöstöpoistumaa. Yritykset investoivat luottavaisesti uuteen teknologiaan hyödyn-
täen yhdistetekniikoita. Yritykset osallistuvat aktiivisina toimijoina alan konsolidoitumis-
kehitykseen. 
 

  2006*
uusi visio 

2010
Taantuva

2015
Rohkea 

2015 Visio 2015
Toimipaikkojen lkm 98 90 80 90 80

Työllisten lkm 760 750 600 750 700

Liikevaihto M€ 97,8 100 90 120 110

*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. Pidetään Raumalla alkanutta graafisen opintolinjan koulutusta vahvasti esillä ja 
luodaan laaja yhteistyöverkosto maakunnassa toimivien graafisen alan yritysten 
ja oppilaitoksen välille opiskelijoiden työllistymisen varmistamiseksi. 

  
2. Lisätään Rauman graafiseen koulutuksen joko osana tai omana ohjelmanaan 

julkaisugraafisia sekä jatkojalostuksen opintoja tavoitteena lisätä valmistuvien 
opiskelijoiden osaamista myös painotaloon tulevien töiden ulkoasun kehittämi-
sessä ja jatkojalostuksessa toteuttamisessa. Näin alueen painotalot voisivat 
palvella paremmin myös alueen pieniä ja keskisuuria yrityksiä laajasti painotuot-
teiden toteuttamisessa.  
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Keskeiset yritykset segmentoituna — Graafinen teollisuus 
 
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 

AJAN SANA OY  PORI Aikakauslehtien kustantaminen 10   -    19 400 000    -      999 999 
ALLATUM OY  PORI Muu painaminen 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 
EURA PRINT OY  EURA Muu painaminen 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 
HUITTISTEN SANOMALEHTI OY  HUITTINEN Aikakauslehtien kustantaminen 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 

KARHUKOPIO OY RAUMA 
PORI Muu painaminen 10   -    19 

10   -    19 
tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

KEHITYS OY  PORI,  
KEHITYKSEN KIRJAPAINO Muu painaminen 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 

KIRJAPAINO LAINE DIRECT OY  RAUMA Muu painaminen 10   -    19 2 000 000    -    9 999 999 
KIRJAPAINO OY WEST-POINT  RAUMA Muu painaminen 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 
LALLI OY  PORI Aikakauslehtien kustantaminen 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
LÄNSIRANNIKON VIESTINTÄ OY  RAUMA Aikakauslehtien kustantaminen 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
LÄNSI-SUOMI YHTYMÄ OY  RAUMA Sanomalehtien kustantaminen 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
MULTIPRINT OY MULTIPRINT RAUMA Muu painaminen 10   -    19 tieto puuttuu 
NELOSTUOTE OY  PORI Muu kustannustoiminta 50   -    99 10 000 000    -  19 999 999 
PAINORAUMA OY  RAUMA Muu painaminen 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISLEHTI OY   EURAN KONTTORI Sanomalehtien kustantaminen 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
SANOMALEHTI OY LÄNSI-SUOMI  RAUMA Sanomalehtien kustantaminen 50   -    99 2 000 000    -    9 999 999 
SATA-FLEXO OY  ULVILA Painamista edeltävä toiminta 10   -    19 2 000 000    -    9 999 999 

 PORI Sanomalehtien kustantaminen 250   - 499 20 000 000 - 
PORI, LEHTIEN KUSTAN-
TAMINEN 

Sanomalehtien kustantaminen 
 100   - 249 tieto puuttuu SATAKUNNAN KIRJATEOLLISUUS OY 

PORI, SK PRINT Sanomalehtien painaminen 20   -    49 tieto puuttuu 
SATAKUNNAN PAINOTUOTE OY  KOKEMÄKI Muu painaminen 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 
SUOMEN PAIKALLISSANOMAT OY KANKAANPÄÄN SEUTU Aikakauslehtien kustantaminen 10   -    19 tieto puuttuu 

 
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 suu-
ruusluokka 

A&R CARTON OY Kauttua Aaltopahvin sekä muiden paperi- ja kartonkipakkausten 
valmistus 100   - 249 20 000 000 - 

AMCOR FLEXIBLES FINLAND OY Kauttua Muovipakkausten valmistus 250   - 499 20 000 000 - 
RAUMAN OFFSETPAINO OY     

SATATUOTE OY Rauma Muovipakkausten valmistus 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 

WALKIAVANS OY Eura Paperin ja kartongin valmistus 20   -    49 tieto puuttuu 
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Yhteenveto – Graafinen teollisuus 
 

Visio 2015 (=tavoite) 
• 80 toimipaikkaa 
• 700 työllistä 
• 110 M€/v liikevaihto  
• 157 t€/hlö tuottavuus-

luku  
 

Toimialan päätrendit 
 
 

Keskeiset toimenpide-ehdotukset ja suositukset  
 

• Luodaan laaja yhteistyöverkosto maakunnassa toimivien graafisen alan yritysten ja oppilaitoksen välille opiskelijoiden työllistymisen varmistamiseksi. 
• Lisätään Rauman graafiseen koulutuksen osana tai omana koulutusohjelmanaan julkaisugraafisia sekä jatkojalostuksen opintoja. 

Rohkea-skenaario:  
Satakunnan graafisen alan keskittymät kehittyvät ja alueelle muodostuu entistä 
voimakkaampi alan osaamiskeskus ja yritysten yhteistyö lisääntyy. Graafisen alan 
koulutus Raumalla tukee yrityksiä uudella osaavalla työvoimalla. Yritykset osallistuvat 
aktiivisesti alan konsolidoitumiskehitykseen

2006 2010 2015 

Taantuva-skenaario:  
Satakunnan graafisen alan keskittymistä häviää alan teollisuutta, johtuen kansainvä-
listen konsernien päätöksistä tai alan pienten toimijoiden vähenemisestä. Alan yrityk-
set eivät pysty säilyttämään kilpailukykyään. Graafisen alan koulutus ei tuota yrityksil-
le osaavaa työvoimaa.  

Valittu skenaario
• Satakunnan alueella säily-

vät pääosin nykyiset graa-
fisen alan toimijat, mutta 
pieniä toimijoita poistuu 

• Tuotavuuden kehittyminen 
ja automaation lisääminen 
vähentää työllisten määrää 

• Yritykset kasvattavat toi-
mintansa volyymia   

Tilanne 2006
 
• 98 toimipaikkaa  
• 760  työllistä 
• 97,8 M€ liikevaihto   
• 128 t€/hlö tuottavuus-

luku 
 

• Printtimainonnan ja lehtien määrä vähenee 
• Internet tarjoaa uusia mahdollisuuksia graafisen ja verkkoviestinnän yh-

distämiseen  
• Tilaus-toimitusprosessin nopeus ja läpäisyaika keskeisiksi kilpailukei-

noiksi  

• Digitaalinen painatus kasvaa ja luo uusia mahdollisuuksia   
• Ympäristövaikutusten ja kierrätettävyyden huomioiminen korostuu 
• Pakkauksiin tulee uusia ominaisuuksia ja ”älyä” 
• Työntekijöiden moniosaaminen korostuu  
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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  
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Toimialan kuvaus – Sähkön- ja lämmöntuotanto  
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laite-
valmistus 

Kunnossa-
pitopalvelut 

Suunnittelu-
palvelut 

Käytetyn ydin-
polttoaineen 
loppusijoitus 

Sidosryhmät 
• Ammatti-

oppilaitokset 
• SAMK 
• PorinYliopis-

to-keskus 
• TE-keskus 

Sähkö-
kauppa 

Laite- ja ra-
kennus-

toimitukset 

Siirto-
verkkojen 
rakenta-
minen 

 
Kiinteän polt-
toaineen han-

kinta 
• Bio 
• Turve 
• Jäte 

 
Sähkön ja 

lämmön yh-
teistuotanto 

Sähkön siirto ja 
jakelu 

 
Sähkön erillis-

tuotanto 
• Ydinvoima 
• Hiilivoima 
• Vesivoima 
• Tuulivoima 

 
Lämmön-
tuotanto 
• Bio 
• Turve 
• Jäte 
• Öljy 
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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.   
 
40 Sähkö, kaasu- ja lämpöhuolto 
 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 arvio
Toimipaikkojen lkm 60 55 58 59 67 

Työllisten lkm 1046 1077 1133 1159 1269 

Liikevaihto M€ 565,2 603,8 595,4 624,7 949,6 
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 51 15 3 1 1 7

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 tehdyn Satakunnan visio 2010 – projektin 
yhteydessä toimialalle määritellyt toimenpide-ehdotukset sekä toteutuneet toimenpi-
teet ja tilanne 2008. 
 

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

 
• Hyödynnetään Posiva Oy:n kasvua ja toimi-

taan aktiivisesti toimialan keskittämisestä 
johtuvien yritysmahdollisuuksien saamiseksi 
Satakuntaan.  

• Olkiluotopäätös on keskeisin haaste ja 
vaatii aktiivisuutta alueen toimijoilta.  

• Alan koosta johtuen osaajien koulutusta 
olisi saatava alueelle. 

 
 
 
 

 
• Päätös Olkiluodon kolmannen ydinvoima-

layksikön rakentamisesta on saatu ja raken-
taminen on käynnissä. Olkiluodon kolman-
nen ydinvoimalayksikön tuotannosta paikalli-
set sähköyhtiöt saavat alunperin suunniteltua 
pienemmän osuuden.  

• Posiva Oy on rakentamassa käytetyn ydin-
polttoaineen sijoitustilaan tähtäävää tutki-
mustilaa (Onkalo)  

• Energia-alan koulutusselvitys on tehty. Alu-
eelle ei ole tulossa energiatuotannon yliopis-
totason koulutusta. SAMKissa automaatio-
alan koulutusta on lisätty.  

• Selvitys maakaasuputkesta Norjaan on tehty, 
mutta hanke ei tällä hetkellä ole etenemässä. 

• Valmistelutyö lisäydinvoiman saamiseksi 
Suomeen on käynnissä. Sijoituspaikkana 
TVO:lla Olkiluoto, Fortumilla Loviisa ja Fen-
novoimalla kolme vaihtoehtoista paikkakun-
taa.  
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Kehitystrendit ja -suuntaukset  
Sähkön- ja lämmöntuotanto 
 
Yleiset trendit 
 
14. Suomen ja Satakunnan energiapolitiikassa panostetaan jatkossa omavaraisuuteen, 

monipuoliseen ja kustannustehokkaaseen tuotantoon sekä ilmastoystävällisyyteen. 
15. Energian kokonaiskäyttö vähenee, mutta sähkönkulutuksen kasvuun varaudutaan. 

Tällä hetkellä sähköstä noin puolet kuluttaa teollisuus. Tulevaisuudessa yhteiskunta 
sähköistyy edelleen ja sen seurauksena palvelut lisäävät sähkönkulutusta teollisuutta 
ja kotitalouksia nopeammin.  

16. Uusiutuvan energian käyttöä lisätään investointituilla ja syöttötariffilla.  
17. Olkiluodon kolmas yksikkö valmistuu vuonna 2012. Uuden ydinvoimatuotannon ra-

kentaminen Suomeen alkaa ennen vuotta 2015. TVO:n tavoitteena on rakentaa lisää 
ydinvoimaa Olkiluotoon ja paikalliset satakuntalaisten energiayhtiöt ovat osakkaina 
Fennovoiman suunnittelemassa voimalassa.   

18. Maakaasuputkea ei todennäköisesti tule Satakuntaan. 
19. Vesivoiman osalta Satakunnassa ei tapahdu lähivuosina merkittäviä muutoksia. 
20. Tuulivoimapuiston (20-30 MW, 10-20 tuulimyllyä) rakentamiselle Tahkoluodon edus-

talle on olemassa suunnitelmat. Myös muita alueita Satakunnassa tullaan kartoitta-
maan ja mahdollisesti rakentamaan. 

21. Jätteen energiakäyttö tulee lisääntymään tarkastelujakson aikana. Satakunnassa tä-
mä edellyttää keskitettyä ratkaisua. Energiajätteen energiasisällön arvioidaan Sata-
kunnassa olevan 500 - 1000 GWh/vuosi. 

22. Turpeen energiakäyttö lisääntyy jonkin verran. Turpeen tuotanto jatkuu Satakunnassa. 
Turpeen hinta nousee erityisesti ympäristövaatimusten vuoksi. 

23. Kivihiilen käyttö vähenee.  
24. Puun energiakäyttö kasvaa mutta puun hinta nousee.  
25. Suomen ja Ruotsin välisen tasasähköyhteyden siirtokapasiteetin kaksinkertaistaminen 

toteutuu 2010-luvun alussa (Fennoskan II).  
26. Sähkömarkkinat yhdentyvät vähitellen Keski-Euroopan korkeampaan hintatasoon. 

Päästökauppa nostaa sähkön hintaa.  
27. Suomeen tulee sähköntuottajille syöttötariffihinnoittelu uusiutuville energioille, erityi-

sesti tuulivoimalle.  
28. Satakunnassa paikalliset itsenäiset energiayhtiöt tehostavat toimintaansa yhteistyöllä.  
29. Bioenergian käyttö sähkön- ja lämmöntuotannossa lisääntyy. 
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Roadmap – Sähkön- ja lämmöntuotanto 
 
 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

Sähkönkulutus 1995 = 68 TWh 2006 = 90 TWh  
 
2020 = 107 TWh (arvio) 
 

 
Tuotanto 
 

• Teollisuuden CHP*-laitosten uudistaminen ja ka-
pasiteetin laajentaminen 

• Ydinvoiman modernisointi ja tehonkorotukset 
• Ensimmäiset tuulivoimalat 

• Ydinvoiman lisärakentaminen, Olkiluoto 3 
• Tuulivoiman rakentamisen jatkuminen 
• Fossiilisten polttoaineiden käytön ohjaustoimenpi-

teet 

• Kuudes ydinvoimala Suomeen 
• CHP-Bio* laitokset ja metsätähteen suurimittakaa-

vainen käyttö 
• Uudet tuulivoimapuistot 

 

 
Järjestelmä-
palvelut 
 

• Yhteiskäyttöjärjestelmän kieltäminen ja osapuolten 
omat varatehopoolit 

• Tasevastuun käsite 
• Järjestelmävastuun käsite 
• Kaasuturbiinit kantaverkolle 

• Häiriö-, taajuudensäätö- ja nopean reservin mark-
kinat 

• Kapasiteetin riittävyyteen varautuminen yhteispoh-
joismaisella järjestelyllä 

 

 
Sähkön siirto 
 

ALUEVERKKOJEN MUODOSTUMINEN 
YHDEN KANTAVERKKOYHTIÖN PERUSTAMINEN JA 
SEN ASETTAMINEN JÄRJESTELMÄVASTUUSEEN  
PISTETARIFFIN KÄYTTÖÖNOTTO 

• Rajasiirtojen vapautuminen 

• Suunnitelmia yhteisestä pohjoismaisesta kanta-
verkkoyhtiöstä 

• Pohjoismaisen kantaverkon ja rajajohtojen vahvis-
taminen  

 

• ETSOn* ohjaava rooli 
• Rajasiirtojen vapautuminen Euroopan laajuisesti 

 
Sähkömarkkinat 
 

• Johdannaismarkkinoiden synty 
• Sähkökauppayhtiöt ja -meklarit 
• Yhteispohjoismaiset sähkömarkkinat 
• Sähkömarkkinalaki   
• Tase- ja säätösähkömarkkinat 
• Siirron eriyttäminen tuotannosta ja myynnistä 

• Erikoistuneet myyntiyhtiöt 
• Erilliset jakelu- ja markkinayhtiöt 

• Yhteiseurooppalaiset sähkömarkkinat 
 

 
Energiapolitiikka 
 

• Sähkömarkkinoiden vapautuminen 
• Viranomaisvalvonnan tuntuva lisääntyminen ener-

gia-alalla: 
- Sähkömarkkinavirasto 
- Kilpailuvirasto 

• Valtion ja EU:n ohjaus lisääntyy lainsäädännön 
kautta: 
- sähkömarkkinadirektiivi 
- CHP*- ja RES*-direktiivit 

• Suurten polttolaitosten direktiivi 

• Uusiutuvan energian osuus koko energiatuotan-
nosta kasvaa EU:n päätöksellä  

Ympäristö 

RIKIN- JA TYPENPOISTOINVESTOINNIT 
YVA-LAKI 
ISO 14001 SERTIFIOINNIT 

• Yhteistuotannon suosiminen 
• Yhteiskuntavastuun mukaantulo 

SERTIFIKAATTI- JA PÄÄSTÖKAUPPA 
KIOTON PÖYTÄKIRJAN SOVELTAMINEN 

• Sivutuotteiden hyötykäyttö 
YMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN OSANA JOKAPÄI-
VÄISTÄ TOIMINTAA 

* CHP = Combined Heat and Power, ETSO = European Transmission System Operators, RES = Renewable Energy Resources
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Satakunnan visio 2015 
Sähkön- ja lämmöntuotanto 
 
Toimialan kehittyminen Satakunnassa   
 
Yritysedustajien käsityksen mukaan sähkön- ja lämmöntuotannossa tapahtuu Sata-
kunnassa vuoteen 2015 mennessä seuraavassa esitettyä kehitystä. 
 
Satakunnassa toimialan henkilöstömäärä pysynee samalla tasolla. Olkiluodon kol-
mannen ydinvoimalayksikön käynnistyminen lisää työllisten määrää, mutta samaan 
aikaan muualla sähkön- ja lämmöntuotannossa tapahtuu toiminnan tehostumista, joka 
vähentää työllisten tarvetta. Erityisiä ongelmia työvoiman saatavuudessa tulee ole-
maan sähköverkkojen rakentamisessa, jossa voimakas eläköityminen käynnissä ja 
alalle ei ole tulossa nuoria. 
 
Energiayhtiöiden liikevaihto tulee kohoamaan nousevien energianhintojen kautta ja 
lisäksi alan Satakunnassa liikevaihtoa lisää visiokaudella Olkiluodon kolmannen yksi-
kön käynnistyminen. Energiayhtiöiden välinen verkostoituminen lisääntyy. Tuuli-, bio- 
ja jätevoimaloita rakennetaan Satakuntaan lisää, mikäli rakentamisille saadaan lisää 
lupia.  
 
Lisäksi on mahdollista, että Olkiluotoon saadaan hallituksen seuraavalla lupakierrok-
sella lupa rakentaa neljäs ydinvoimala. Posiva Oy jatkaa tutkimuksiaan ydinpolttoai-
neen loppusijoitustilan rakentamiseksi Olkiluotoon tavoitteena loppusijoituksen aloit-
taminen vuonna 2020.  
 
Toimialan mahdolliset kehitysskenaariot  
 
Toimialalle määriteltiin seuraavanlaiset mahdolliset kehitysskenaariot 
 

 
 
 
Taantuva skenaario 
 
Toimialalla taantuvakin skenaario on positiivisesti kehittyvä. Taantuvassa skenaarios-
sa uusiutuvien energialähteiden käyttö lisääntyy Satakunnan alueella ja lisää hieman 
toimipaikkojen lukumäärää ja toiminnallista aktiivisuutta. Olkiluodon kolmannen ydin-
voimalayksikön valmistuttua se työllistää lisähenkilöstöä, mikä lisää työllisten määrää. 
Taantuvassa skenaariossa uutta ydinvoimalayksikköä ei rakenneta Satakuntaan. 

  2006*
uusi visio 

2010
Taantuva

2015
Rohkea 

2015 

Visio 2015
(yritysedus-

tajien
yhteinen

näkemys)
Toimipaikkojen lkm 67 70 65 75 70

Työllisten lkm 1269 1300 1300 1500 1350

Liikevaihto M€ 949,6 1100 1100 1600 1500

*Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot 
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Rohkea skenaario  
 
Rohkeassa skenaariossa toimialan liikevaihto kasvaa voimakkaasti. Liikevaihdon kas-
vu johtuu Olkiluodon kolmannen ydinvoimalayksikön valmistumisesta ja pääosin ener-
gian hinnan noususta. Lisäksi voimakas uusiutuvien ja muiden monipuolisten energia-
lähteiden käyttö sekä palveluliiketoiminnan kehittyminen lisää Satakunnan energia- ja 
sähköntuotannon volyymia ja näkyy toimipaikkojen sekä työllisten määrän kasvuna. 
 
Toimialan toimenpide-ehdotukset ja suositukset 2008–2015 
 
Toimialaryhmä teki seuraavat toimenpidesuositukset ja ehdotukset positiivisen vision 
toteutumisen varmistamiseksi  
 

1. Vaikutetaan päätöksentekijöihin neljännen ydinvoimalan saamiseksi Olki-
luotoon, niin, että rakentaminen voisi käynnistyä visiokauden aikana. 

2. Tuetaan Posiva Oy:tä käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen tutkimuksis-
sa ja loppusijoitustilan rakentamisen käynnistämisessä niin, että loppusijoitus 
voi alkaa vuonna 2020.   

3. Edistetään muita Satakunnan alueelle suunniteltuja sähkön- ja lämmöntuotan-
toa koskevia hankkeita, joita ovat mm.  

o Alueen tuulivoimaprojektien kehittämien ja tuotantoalueiden kaavoitus  
o Meri-Porin ja Tahkoluodon voimalaitosten rikinpoistolaitteistot sekä hii-

lidioksidin talteenotto- ja kuljetussuunnitelmat 
o Satakierron suunnitelmat tuhkan loppusijoitusalueesta, REF-

polttoainelaitoksesta sekä biokaasulaitoksen laajennuksesta.   
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Keskeiset yritykset segmentoituna — Sähkön- ja lämmöntuotanto 
 
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 

MERI-PORI Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla 20   -    49 tieto puuttuu 
FORTUM POWER AND HEAT OY KAUTTUAN VOIMALAITOS Teollisuutta palveleva sähkön ja lämmön 

yhteistuotanto 10   -    19 tieto puuttuu 

KOKEMÄEN SÄHKÖ OY KOKEMÄKI Sähkön jakelu 10   -    19 2 000 000    -    9 999 999 
KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY SÄKYLÄ Sähkön jakelu 10   -    19 2 000 000    -    9 999 999 
LAMMAISTEN ENERGIA OY HARJAVALTA Sähkön jakelu 10   -    19 2 000 000    -    9 999 999 
LANKOSKEN SÄHKÖ OY SIIKAINEN Sähkön jakelu 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
PANELIANKOSKEN VOIMA OY PANELIA Sähkön jakelu 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 

AITTALUODON VOIMALAI-
TOS Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto 50   -    99 tieto puuttuu 

HARJAVALLAN VOIMALAI-
TOS 

Teollisuutta palveleva lämmön erillistuo-
tanto 10   -    19 tieto puuttuu 

PORI Teollisuutta palveleva sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto 250   - 499* 20 000 000 -* 

PIHLAVAN VOIMALAITOS Teollisuutta palveleva sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto 10   -    19 tieto puuttuu 

KAANAAN VOIMALAITOS Teollisuutta palveleva sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto 20   -    49 tieto puuttuu 

PORI ENERGIA OY 

RADANVARSI Teollisuutta palveleva sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto 100   - 249 tieto puuttuu 

PORI ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY PORI Sähkön jakelu 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 

PROMA-PALVELUT OY TAHKOLUODON VOIMA-
LAITOS Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla 50   -    99 tieto puuttuu 

PVO-POOL OY NAKKILAN TOIMISTO Sähkön myynti ja välitystoiminta 20   -    49 tieto puuttuu 
RAUMAN ENERGIA OY RAUMA Sähkön jakelu 50   -    99 20 000 000 - 

PANELIA Sähkön jakelu 10   -    19 * 2 000 000    -    9 999 999* SATAPIRKAN SÄHKÖ OY PANELIA, SÄHKÖN MYYNTI Sähkön myynti ja välitystoiminta 10   -    19 tieto puuttuu 
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ PÄÄKONTTORI Sähkön tuotanto ydinvoimalla 500   - 999 200 000 000 – 250 000 000** 

KANKAANPÄÄ Sähkön ja lämmön tuotanto 50   -    99 ** 10 000 000    -  19 999 999* 
VATAJANKOSKEN SÄHKÖ OY  Sähkön jakelu 

Kaukolämpö  tieto puuttuu 

VOIMAVASU OY SÄKYLÄN VOIMALAITOS Teollisuutta palveleva sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto 10   -    19 tieto puuttuu 

Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 23.6.2008 tilanne 
*Koko Suomi 
**Yrityksen oma ilmoitus 
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Seuraavassa taulukossa on esitelty lisäksi muita esiin nostettuja merkittäviä klusterin yrityksiä Satakunnassa.  
 

 
 

Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti Henkilökunnan 
suuruusluokka

Liikevaihdon suuruus-
luokka 

EMPOWER OY 

HUITTINEN 
KANKAANPÄÄ 
HARJAVALTA 
NAKKILA 
OLKILUOTO 
PORI 
RAUMA 
EURA 

Siirtoverkon rakennus ja kunnossapito 700* 73 000 000* 

POSIVA OY OLKILUOTO Ydinjätteen loppusijoitus 70 43 000 000 

RAUMAN VOIMA OY RAUMA Teollisuutta palveleva sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto  20  - 49 ei tiedossa 

SATAKIERTO OY SÄKYLÄ Jätehuoltopalvelut    

*Koko suomi 
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Yhteenveto – Sähkön- ja lämmöntuotanto 
  

• Energiapolitiikassa panostetaan ympäristöystävällisyyteen  
• Uusiutuvien energialähteiden käyttö sekä sivutuotteiden hyötykäyttö 

lisääntyvät  
• Sähkönkulutuksen kasvu Suomessa hidastuu  

• Ydinvoima lisääntyy Suomessa  
• Uusia tuulivoimapuistoja rakennetaan  
• Yhteiseurooppalaiset sähkömarkkinat avautuvat  
 

Tilanne 2006
 
• 67 toimipaikkaa  
• 1269  työllistä 
• 950 M€ liikevaihto 
• 748 t€/hlö tuottavuus-

luku 
 

Keskeiset toimenpide-ehdotukset ja suositukset  
• Vaikutetaan päätöksentekijöihin neljännen ydinvoimalan saamiseksi Olkiluotoon.  
• Tuetaan Posiva Oy:tä käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen tutkimuksissa ja loppusijoitustilan rakentamisessa   
• Edistetään muita Satakunnan alueelle suunniteltuja sähkö- ja lämmöntuotantohankkeita 

 

Rohkea-skenaario:  
Energian hinta nousee voimakkaasti. Olkiluoto 3:n valmistuminen lisää toimialan 
volyymia alueella. Uusiutuvien ja muiden monipuolisten energialähteiden käyttö lisää 
edelleen toimialan toimintaa Satakunnassa.     

Visio 2015 (=tavoite) 
• 70 toimipaikkaa 
• 1300 työllistä 
• 1500 M€/v liikevaihto  
• 1154 t€/hlö tuotta-

vuusluku  

2006 2010 2015 

Taantuva-skenaario:  
Uusiutuvien energialähteiden käyttö lisääntyy. Olkiluoto 3:n valmistuminen lisää 
työllisten määrää. Seuraavaa uutta ydinvoimalayksikköä ei kuitenkaan rakenneta 
Olkiluotoon.  

Valittu skenaario
 

• Olkiluoto 3:n valmistumi-
nen lisää alan työllisten 
määrää 

• Energian hinnan nousu 
lisää toimialan liikevaihtoa 

• Alueella toteutetaan uusiu-
tuvien energialähteiden 
käyttöä lisääviä hankkeita   

Toimialan päätrendit 
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Toimialan kuvaus – Tevanake-teollisuus 
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suunnittelijat 
Design 

Teollisuuden 
tekstiilien valmis-
tajat, (business-

to-business) 
toimijat 

Sisustus-
tekstiilien val-

mistajat 

Tekstiili-
materiaalin 
valmistajat 
(kutomot) 

Jalkinevalmistajat 

Sidostahot 

Alihankkijat 
• neulonta 
• komponentit 

Tilaustyö-
toimittajat 

• asiakas-tai 
tilaajakohtai-
set, räätälöidyt  
tuotteet 

Vaate- ja pukine-
valmistajat 
• puvut 
• asusteet 
• neulevaatteet 
• työvaatteet 
• urheilu- ja  

vapaa-
ajanvaatteet 

• erikoispukine 
valmistajat 

 
 
Erikoistekstiilien 

valmistajat 
 

• Kuitukankaat 

 
Nahkatuote-
valmistajat 
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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.   
 
17 Tekstiilien valmistus  
18 Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus  
19 Parkitseminen ja muu nahan valmistus; laukkujen ja jalkineiden valmistus 
 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 arvio
Toimipaikkojen lkm 192 186 185 171 173 

Työllisten lkm 1030 940 858 782 714 

Liikevaihto M€ 191,3 169,4 161,6 147,4 148,4 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 182 11 1 1 0 5

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 toimialalle määritellyt toimenpide-ehdotukset sekä toteutuneet toimenpi-
teet ja tilanne 2008. 
 

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

 
• Kehitetään valmistusteknologiaa ja ohjaus-

järjestelmiä niin, että voidaan harjoittaa yk-
sittäis- ja piensarjatuotantoa massatuo-
tannon keinoin.  

• Skannausteknologia ja tiedon siirtojärjestel-
mät muodostuvat näin muodoin keskeisiksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Osa alan toimijoista on kehittänyt toimintata-

poja yksittäis- ja piensarjatuotannon toteut-
tamiseen.  

• Toinen kehityssuunta alalla on taas ollut 
valmistustoiminnan siirtäminen halvemman 
kustannustason maihin Kaukoitään. Tämä 
kehityssuunta on vaatinut yrityksiltä erityisiä 
panostuksia  

• Alihankintajärjestelmien kehittämiseen 
• Logistiikan hallintaan 
• Laadunvarmistuksen ja –hallinnan hoi-

toon 
• Tietojärjestelmien hyödyntämiseen  
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Toimialan kehitystrendit ja -suuntaukset  
Tevanake-teollisuus  
 
Yleiset trendit: 
 
1. Kuluttajien yksilöllisyyden korostuminen tuotteissa ja toimintatavoissa lisääntyy 

merkittävästi. 
2. Kulutustottumukset muuntuvat ja tuotteiden sekä palveluiden helpon saatavuuden 

merkitys kasvaa. 
3. Kuluttajan saavuttaminen on entistä vaikeampaa, kun kansainvälinen tarjonta ja 

brandien lukumäärä on lisääntynyt.  
 
4. Kuluttajakauppaan tulee yhä enemmän kansainvälisesti toimivia ja ulkomaisessa 

omistuksessa olevia kauppaketjuja. 
5. Kotimaassa ulkomaiset kauppaketjut ovat vahvistuneet ja vahvistavat edelleen 

asemaansa. Näiden ketjujen osalta hankintapäätökset tehdään Suomen ulkopuo-
lella ja hankinnat pääosin Kaukoidästä. 

6. Venäjän mahdollisuudet markkina-alueena kasvavat, mutta vaatii läsnäoloa mark-
kina-alueella ja on siten vain harvojen saavutettavissa. 

 
7. Logistiikkakustannusten ja ympäristöarvojen merkityksen kasvaessa saattaa glo-

baalin valmistuksen osuus suhteellisesti pienentyä ja alueellisen (regionaalisen) 
valmistuksen osuus kasvaa. 

8. Toimitusajan ja nopeuden merkitys kasvaa.  
9. Toimituserien lukumäärät kasvavat, kun muotikaupan sesonkien lukumäärä kas-

vaa. Tämä lyhentää ostoprosesseja kuudesta kuukaudesta pariin kuukauteen.  
 
10. Työvoimakustannukset ovat alan kotimaisessa valmistuksessa merkittävät. Työ-

voimakustannusten osuutta ja roolia pyritään edelleen pienentämään. 
11. Työvoiman saanti alalle on jatkossakin vaikeaa, koska ala ei ole houkutteleva. 
12. Alan yritysten investointikyky on alhainen.  
13. Tuotantoteknologian kehittyminen luo jatkossa tarpeita hallita yhä paremmin myös 

tuotteiden materiaaliteknologiaa.  
14. Materiaaliteknologioissa toiminnallisten materiaalien käyttö lisääntyy ja erilaisen 

älyn ja elektroniikan käyttö materiaaleissa ja lopputuotteissa lisääntyy.  
Smart clothing- ja mukavuustekstiilikonseptit lisääntyvät 

 
15. Ympäristötekijöiden merkitys kasvaa ja kierrätys lisääntyy. 
16. Ympäristötietoisuutta korostetaan toiminnassa ja se korostuu tuotteissa. Tämä nä-

kyy ympäristösertifiointeina, eko-merkintöinä ja ympäristöystävällisyyden korosta-
misena markkinoinnissa ja brandissä.   

 
17. Toimialarakenteessa omistajien sukupolvenvaihdokset ja alalta poistumat tulevat 

lisääntymään edelleen. Tämä vähentää yritysmääriä. Lisäksi yritysten yhdistyminen 
lisääntyy.  

18. Alan toimijoilla on suurempi pyrkimys koko arvoketjun hallintaan. Tämä vähentää 
väliportaiden määrää ja lisää toimijoilla tietoa kuluttajien todellisesta käyttäytymi-
sestä ja tuotteiden menekistä. IT-teknologian hyväksikäyttö on tässä kehityksessä 
tärkeää, jotta asiakkailta on mahdollista saada suoraa palautetta.  
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Roadmap – Tevanake-teollisuus 
 

 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

Tuotanto, valmistus ja 
suunnittelu 

• PC-pohjaiset tuotannonohjausjärjestelmät 
käyttöön 

• Tietokonepohjainen suunnittelu käynnistyi  
• Tuotanto lähialueille siirrettiin lähialueille 

(esim. Baltia, Puola, Pietarin alue)  
 

• 3D- suunnittelu käyttöön  
• Tuotannon jakaminen Aasiaan (=suuret 

sarjat) ja Baltiaan (=täydennys/lisäsarjat) 
• Markkinalähtöisyys lisääntyy  

 

• Kilpailukykyisen kansainvälisen valmistus-
verkoston käyttö lisääntyy  

• Pyritään hyödyntämään massatuotannon 
edut 

• Yksilöllinen tuotanto lisääntyy 
• Kuluttajan mahdollisuudet suunnitella itse 

tuotteensa ja tilata ne netin kautta lisäänty-
vät  

• Koko arvoketju hyödyntää asiakastiedon 
”reaaliajassa”  

• Erikoistunut valmistus jää edelleen Suo-
meen 

• Automaatio lisääntyy, ”miehittämätömät” 
tuotantolinjat lisääntyvät 

Markkinat, asiakkaat ja 
tuotteet • Neuvostoliiton markkinat ”loppuivat” 

• Pohjoismaiden merkitys markkina-alueena 
laski 

• Baltia tuli mukaan uutena markkina-
alueena  

• Erikoistuotteilla suuntaudutaan Euroopan 
markkinoille 

• Erikoistuminen ja fokusoituminen tuotepuo-
lella lisääntyvät 

• Uudet Venäjän markkinat luovat kasvu-
mahdollisuuksia 

• Globaalit, erittäin kapeat markkinasektorit 
erikoistuotteilla ovat muutamien suomalais-
ten toimijoiden mahdollisuus 

• Smart Clothing- ja mukavuustekstiilikon-
septit lyövät itsensä läpi. 

• B to B -sektorin tuotteet menestyvät kulut-
tajatuotteita paremmin 
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Satakunnan visio 2015 
Tevanake-teollisuus 
 
Toimialan kehittyminen Satakunnassa   
 
Yritysedustajien käsityksen mukaan tevanake-teollisuudessa tapahtuu Satakunnassa 
vuoteen 2015 mennessä seuraavassa esitettyä kehitystä. 
 
Satakunnassa tevanake-teollisuudessa valmistustoiminta vähenee edelleen. Alan yri-
tykset kehittyvät yhä enemmän tukkukaupoiksi, joilla on Satakunnassa vaan suunnitte-
lu-, hankinta- ja hallintotoimintoja. Valmistus siirtyy yhä enemmän halvemman kustan-
nustason maihin (mm. Kaukoitään) tai sitten yritykset keskittyvät pienimuotoiseen yksi-
löllisten tuotteiden valmistukseen. Yritysten viime vuosina tekemät panostukset tekno-
logisten ratkaisujen kehittämiseen ja tuotekehitykseen tuovat markkinoille uudenlaisia 
ratkaisuja ja liiketoimintaa.  
 
Toimialan mahdolliset kehitysskenaariot  
 
Toimialalle määriteltiin seuraavanlaiset mahdolliset kehitysskenaariot 
 

 
 
Taantuva skenaario 
 
Taantuva skenaario perustuu siihen, että Satakunnassa lopettaa toimintansa visiokau-
della jokin merkittävistä alan toimijoista. Lisäksi omistajien ja henkilöstön eläköitymi-
nen vähentää toimijoiden määrää ja toiminnan kokonaisvolyymia. Korkeista tuotanto-
kustannuksista johtuen valmistustoimintaa siirtyy edelleen halvemman kustannustason 
maihin ja Satakunnassa säilyy lähinnä toimialan suunnittelutyötä. Uusia teknologisia 
läpimurtoja ei pystytä kaupallistamaan tehokkaasti. 
 
Rohkea skenaario  
 
Rohkea skenaario perustuu siihen, että toimialan nykyiset toimijat säilyttävät toimin-
tansa Satakunnassa erikoistumalla sekä hyödyntämällä uusia tuotanto- ja materiaali-
teknologioita. Yritykset pystyvät hyödyntämään menestyksekkäästi kuluttajien yksilöl-
listen asujen ja tekstiilien trendiä. Älyvaate- ja mukavuustekstiiliratkaisut ovat lisäänty-
neet ja luoneet uusia mahdollisuuksia. B to B –tuotesegmentin volyymi kasvaa aktiivi-
sen myyntityön tuloksena. Lisäksi kuluttajien uudet eettiset ja ekologiset arvot ohjaavat 
toimintaa globaalista valmistuksesta alueelliseksi, tämä mahdollistaa tiettyjen erikois-
tuotteiden ja sarjakokojen tuotannon Satakunnassa.   

  2006*
uusi visio 

2010
Taantuva

2015
Rohkea 

2015 

Visio 2015
(yritysedustajien 

näkemys)

Toimipaikkojen lkm 173 165 130 180 150

Työllisten lkm 714 620 400 700 600

Liikevaihto M€ 148,4 150 90 160 150

*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. Panostetaan Satakunnassa räätälöityjen piensarjatuotteiden, yksilöllisten tuot-
teiden sekä teknisten tekstiilien valmistukseen. Tämä vaatii yrityksiltä panos-
tuksia mm. nimekkäiden suunnittelijoiden käyttöön sekä tuottavuuden paran-
tamiseen. Tuottavuuden kehittämisessä merkittävää on työvoimakustannus-
ten laskeminen paikallisilla työehtosopimuksilla ja ulkomaalaistaustaisen työ-
voiman lisääntyvällä käytöllä.  

 
2. Keskitytään Satakunnassa kuluttajatuotteiden suunnitteluun, hankintatoimin-

taan ja tuotteiden valmistuttamiseen halvemman kustannustason maissa. 
Tämä vaatii yrityksiltä panostuksia alihankintaverkoston kehittämiseen, logis-
tiikan hoitoon, laadunvarmistamiseen ja -hallintaan sekä tietotekniikan hyväk-
sikäyttöä.  

 
3. Etsitään aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja innovaatioista tekno-

logisista ratkaisuista, joissa tevanake-tuotteisiin yhdistetään poikkitieteellisesti 
muita teknologioita esim. elektroniikkaa.   
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Keskeiset yritykset segmentoituna — Tevanake-teollisuus 
 
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.  
 

 
 

 
 
 
Seuraavassa taulukossa on esitelty lisäksi muita yritysedustajien esiin nostamia merkittäviä klusterin yrityksiä Satakunnassa.  

 

Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti Henkilökunnan 
suuruusluokka

Liikevaihdon suuruus-
luokka 

VORMU OY RAUMA Vuodevaatteet 7 1000 000 

SUOMEN SAIRAALATUKKU OY RAUMA Terveydenhuollon tekstiilit 7 2500 000 

Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti Henkilökunnan 
suuruusluokka

Liikevaihdon suuruus-
luokka 

BRÅDIS OY PORI Työvaatteiden valmistus 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
CLOTHING PLUS OY KANKAANPÄÄ Elektrotekstiilien valmistus  10   -    19 n. 3 200 000 ** 
EWONA OY KANKAANPÄÄ Kuitukankaiden valmistus 10   -    19 2 000 000    -    9 999 999 
FINLAYSON OY KANKAANPÄÄN TEHDAS Sisustustekstiilien valmistus 50   -    99 tieto puuttuu 

ULVILA Nahkavaatteiden valmistus 20   -    49* 1 000 000    -    1 999 999  * FRIITALA FASHION OY ULVILA, TEHDAS  10   -    19 tieto puuttuu 

KASSIMATTI OY HUITTINEN Laukkujen, satuloiden yms. tuotteiden valmis-
tus 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 

KENKÄTEHDAS LEO PAJUNIEMI OY KANKAANPÄÄ Jalkineiden valmistus 10   -    19 400 000    -      999 999 
LENKKI OY KANKAANPÄÄ Jalkineiden valmistus 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 
POMARFIN OY POMARKKU Jalkineiden valmistus 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 

KANKAANPÄÄ Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus 50   -    99 n. 40 000 000 ** REIMA OY KANKAANPÄÄ  70   -    80 ** tieto puuttuu 
KANKAANPÄÄ Jalkineiden valmistus 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 SOLEPEX OY KANKAANPÄÄ  10   -    19 tieto puuttuu 

SUOMINEN KUITUKANKAAT OY NAKKILA Kuitukankaiden valmistus 190 ** 70 000 000 ** 

TOP-KNIT OY SIIKAINEN Neulepuseroiden, -takkien ja sen kaltaisten 
tuotteiden valmistus 20   -    49 1 000 000    -    1 999 999 

UNIVISIO OY VALMISTUS Sisustustekstiilien valmistus 20   -    49 tieto puuttuu 

Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 23.6.2008 tilanne 
*Koko Suomi 
**Yrityksen oma tiedonanto 
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Yhteenveto – Tevanake-teollisuus 
 
  
 
 

 

Toimialan päätrendit 
 

 • Kuluttajien halu yksilöllisyyden korostamiseen tuotteissa lisääntyy 
• Kuluttajien eettiset ja ekologiset arvot saattavat lisätä paikallisen valmis-

tuksen merkitystä  
• Tuotteissa erikoistuminen lisääntyy  

• Asiakastiedon hyödyntäminen reaaliajassa korostuu 
• Ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja kierrätyksen lisääntyminen 
• Toiminnalliset materiaalit ja älyvaatteet (Smarth Clothing) lyövät itsensä 

läpi 

Tilanne 2006 
 
• 173 toimipaikkaa  
• 714  työllistä 
• 148,4 M€ liikevaihto  
• 208 t€/hlö tuottavuusluku  

 

Keskeiset toimenpide-ehdotukset ja suositukset  
• Panostetaan Satakunnassa räätälöityjen piensarjatuotteiden, yksilöllisten tuotteiden sekä teknisten tekstiilien valmistukseen. 
• Keskitytään Satakunnassa kuluttajatuotteiden suunnitteluun, hankintatoimintaan ja tuotteiden valmistuttamiseen halvemman kustannustason maissa  
• Etsitään aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja innovaatioista teknologisista ja poikkitieteellisistä ratkaisuista 

 

Rohkea-skenaario:  
Alan yritykset säilyttävät toimintansa Satakunnassa, erikoistuvat ja hyödyntävät uusia 
tuotanto- ja materiaaliteknologioita. Kyetään hyödyntämään menestyksellisesti yksi-
löllisen asujen ja tekstiilien trendit sekä uudet älyvaate-ratkaisut. Kuluttajien eettiset 
ja ekologiset arvot lisäävät paikallisvalmistuksen merkitystä.   

Visio 2015 (=tavoite) 
• 160 toimipaikkaa 
• 600 työllistä 
• 150 M€/v liikevaihto  
• 250 t€/hlö tuotta-

vuusluku 

2006 2010 2015 

Taantuva-skenaario:  
Jokin merkittävä alan toimija lopettaa toimintansa Satakunnassa. Lisäksi omistajien 
ja henkilöstön eläköityminen vähentää toimintaa ja toiminnan kokonaisvolyymia. 
Korkeat tuotantokustannukset siirtävät valmistusta halvemman kustannustason 
maihin. Uusia teknologisia läpimurtoja ei pystytä kaupallistamaan tehokkaasti.  

Valittu skenaario 
• Yritykset erikoistuvat edel-

leen, säilyttävät kilpailuky-
kynsä ja panostavat tuote-
kehitykseen. 

• Omistajien ja henkilöstön 
eläköityminen kuitenkin 
vähentää edelleen toimijoi-
ta alueelta.  

• Alueella kehitetyt älyvaate-
ratkaisut lisäävät markki-
noita.  
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