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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.  
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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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