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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.  


	Sähkönkulutus



