
Satakunta panoStaa  
ruokaketjuun

Satakunnan ruokaketju kasvaa Suomen suurimmaksi. 
Kasvu haetaan sekä viennistä että paikallisen ja suomalaisen 

markkinaosuuden lisäämisestä. 

Kasvun perustana ovat puhtaat ja turvalliset tuotteet.

Ruokaketju muodostuu erikokoisista ja erilaisista osaavista ja uudistuvista 
toimijoista, jotka tehokkaan yhteistyön ansiosta täyttävät ja ylittävät 

asiakkaidensa nykyiset ja kehittyvät tarpeet.

Satakunta tuottaa vastuullisesti
parasta ruokaa.

SATAKUNNAN ELINTARVIKESTRATEGIA 2014-2020



Satakunta kasvaa elintarvikealan 
suurimmaksi maakunnaksi

Satakunta on ollut edelläkävijä ruokaketjun kehittä-
misessä, erityisesti sopimustuotantoa on harjoitettu 
jo yli 60 vuotta. Maakunnassa sekä tuotetaan raa-
ka-aineita että jalostetaan niistä kuluttajalähtöisesti 
valmiita tuotteita. Satakunnan, Suomen ruoka-aitan, 
vahvuutena ovat erityisesti pitkälle kehitetyt laatu- 
ja toimitusketjut raaka-aineiden sopimustuotannossa 
sekä valmistusteknologian korkea taso jalostavas-
sa teollisuudessa. Satakunnassa toimii useita oman 
alansa kärkiyritystä Suomessa valtakunnallisesti tun-
netuilla tuotemerkeillään. Tuotannon ja kannattavuu-
den ylläpitäminen, sekä erityisesti kasvattaminen, 
vaatii koko ruokaketjun sitoutumista innovatiiviseen 
strategiseen kehittämistyöhön tulevina vuosina.

Satakunnan elintarvikestrategia 
on yhteinen tahtotila

Satakunnan elintarvikealan kehittämisohjelma 2014-
2020 –hanke kokosi maakunnan toimijat yhteen 
valmistelemaan uutta elintarvikeohjelmaa. Satakun-
taliiton rahoittaman hankkeen koordinaattoreina 
toimivat Pyhäjärvi-instituutti ja Satafood Kehittämis-
yhdistys ry., jotka ovat Satakunnan kaksi keskeistä 
elintarvikealan kehittämisyksikköä. Ohjelman val-
mistelun tueksi järjestettiin kaksi seminaaria, joi-
hin osallistui kaikkiaan yhteensä 40 alan toimijaa 
arvioimaan elintarvikealan nykytilaa ja tulevaisuut-
ta (SWOT) sekä suunnittelemaan niiden pohjalta vi-
siota ja strategiaa. Lisäksi haastateltiin 15 keskeistä 
yritystä eri toimialoilta. Maakunnan toimijat loivat 
yhdessä strategiset tavoitteet ja niihin liittyvät toi-
menpide-ehdotukset, joilla Satakunnan ruokaketju 
voidaan kasvattaa Suomen suurimmaksi.

Strategian toteuttaminen

Tavoitteisiin pääsy vaatii koko ruokaketjun osallistu-
mista strategian toteuttamiseen. Satakunnan ruoka-
ketju rakentuu alkutuottajista, jalostavista yrityksistä, 
eri markkinakanavista, valvovista viranomaisista, ke-
hittämisyksiköistä sekä rahoituksia koordinoivista vi-
ranomaisista. Kehittäjäorganisaatioiden rooli yhdessä 
rahoittavien tahojen kanssa on luoda ja mahdollistaa 
neuvonta- ja kehittämistoimenpiteitä, joilla asetettuihin  
tavoitteisiin päästään tulevan ohjelmakauden aikana.

Satakunta on vahva elintarvike-
maakunta, raaka-aineiden  
tuottaja ja jalostaja.

Satakunnan elintarvike-
teollisuuden liikevaihto
teurastus ja lihanjalostus 298 184 000 €
kalanjalostus 6 040 000 €
kasvisten ja  
hedelmien jalostus 47 680 000 €
Leipomotuotteet 37 100 000 €
Muut 158 419 000 €
Yhteensä 547 423 000 €

”



tavoitteet ja strategia

Satakunnan elintarvikealan toimijoiden yhteisesti 
rakentaman strategian tavoitteena on nostaa Sata-
kunnan ruokaketju Suomen suurimmaksi. Kannat-
tava kasvu muodostuu ruokaketjun erikokoisista ja 
erilaisista osaavista ja uudistuvista toimijoista, jotka 
tehokkaan yhteistyön ansiosta täyttävät ja ylittävät 
asiakkaidensa nykyiset ja kehittyvät tarpeet. Sata-
kunnassa tuotettu vastuullisesti paras ruoka luo kas-
vumahdollisuuksia erityisesti vientiin, mutta kasvua 
haetaan myös paikallisella sekä valtakunnan tasolla. 
Vastuullisen tuotannon kulmakivinä ovat Satakun-
nassa tuotetut puhtaat ja turvalliset raaka-aineet. 
Kasvun tukena on innovatiivinen kehittämistyö, joka 
jalkauttaa parhaat käytännöt tuottajien ja yrittäjien 
toimintaan. Strategista kehittämistyötä tuetaan ket-
terillä kokeiluilla ja lyhytkestoisilla pilottihankkeilla. 
Yhteistyötä tehdään ja kehitetään sekä ruokaketjun 
sisällä että eri klusterien rajapinnat ylittäen.

Kuluttaja
jaKelu
Huolto- ym. palvelut

Kauppa,  
ammattikeittiöt Sivuvirrat: 

rehut ym.

Koulutus, neuvonta, 
tutkimus, kehitys

Valvonta
Rahoitus

Pakkaukset ym.

Maa- ja puutarhatalous, kalatalous

Tuotantopanokset: 
koneet,  
lannoitteet ym.

jalostus

alKutuotanto

 

1984 kpl

387 kpl

323 kpl

290 kpl

163 kpl

126 kpl

94 kpl

75 kpl

26 kpl

237 kpl

1 160 kpl

1 151 kpl

282 kpl

666 kpl

jalostavat yritykset

teurastus ja  
lihanjalostus

Vihannesten, marjojen ja  
hedelmien jalostus

kalanjalostus

juomien valmistus

Muiden elintarvikkeiden jalostus

Leipomotoiminta

Maidon jatkojalostus

Viljatuotteiden  
jalostus

20 kpl

30 kpl
4 kpl

51 kpl

7 kpl

2 kpl

41 kpl

46 kpl

Myyntitulot, alkutuotanto
(Milj. €)



Mahdollisuudet
• Elintarvikkeiden puhtaus, turvallisuus ja jäljitettävyys lisäarvo
• Lähiruoan ja eettisyyden vahva trendi
• Vahva alkutuotantoalue mahdollistaa uutta toimintaa
• Aasian ja Pietarin suuret markkinat
• Ruotsin ja Viron markkinat
• Kauppaketjujen kautta vientiin
• Pääomasijoittajien kiinnostus elintarvikealaan tuo uutta rahoitusta
• Olemassa olevat ja vahvat tuotantoalat antavat mahdollisuuden luoda 
Satakunnasta johtava elintarvikkeiden tuottaja ja jalostaja
• Markkinointiyhteistyö kauppaketjujen kanssa
• Sivuvirtojen hyödyntäminen tuotteiden raaka-aineeksi (rehu, biopolt-
toaine) ja bioenergian käyttö
• Uudet jakelukanavat mm. verkkokaupat
• Luomutuotanto ja –tuotteet, luonnontuotteet
• Etniset tuotteet (mm. Halal–liha)
• Luonnonkala

Vahvuudet
• Vahvoja tuotemerkkejä valtakunnallisesti
• Valmistusteknologian korkea taso (pakasteet, valmisruoka, siipikarja-
tuotteet, lasinalaisviljely)
• Vahvat laatu- ja toimitusketjut sopimustuotannossa
• Kestävän kehityksen mukaisia tuotantoketjuja ja –menetelmiä
• Kehittyneet osaamis- ja asiantuntijaverkostot ja yhteistyö valtakunnallis-
ten tutkimusverkostojen kanssa
• Yrittäjäperinne
• Vastuullisesti tuotettu ruoka
• Lamansietokyky
• Aluetalous
• Motivoituneempi työvoima verrattuna esim. pääkaupunkiseutuun



uhat
• Tuonnin kasvu ja globaalit toimijat
• Kotimainen raaka-ainepula ja toimitusvarmuuden puute
• Hinnan painotus ostokriteerinä sekä suurkeittiöissä että kuluttajilla, jos 
talous heikkenee
• Toimijoiden yhteistyö ja osaamisen jalkauttaminen ei onnistu
• Elintarvikkeiden alkuperä hämärtyy
• Satakuntalaisen ruoan imagoa ei tunnisteta edes omassa maakunnassa
• Julkinen rahoitus vähenee ja markkinarahoituksen ehdot kiristyvät
• Yliregulaatio ja säännösten liian tiukka tulkinta kasvattaa kustannuksia
• Ammattitaitoisesta työvoimasta pulaa tietyillä alueilla ja osaamisissa
• Ruokaketjun muutokset (digitalisoituminen, logistiikka) vaativat moni-
puolista osaamista etenkin pk–yrityksiltä
• Median ja kohujen vaikutus kysyntään tuo nopeita heilahduksia
• Luultu laatu vs. todellinen laatu
• Kaupan keskittyminen ja kaupan merkkien voimakas kasvu
• Kaupan neuvotteluvoiman kasvu
• Talouden alamäki taantuman jatkuessa
• Rakennemuutos
• Maatalouselinkeinon houkuttelevuuden lasku alkutuottajalle
• Liharaaka-aineen saanti

Heikkoudet
• Yritysten koko ja kilpailukyky suhteessa kansainvälisiin yrityksiin
• Kasvuhaluisten pienjalostusyritysten vähäisyys
• Satakunta ei ole valtakunnallisesti brändi
• Luomutuotanto ei houkuttele
• Pienten yritysten tutkimus- ja kehittämisresurssien vaatimattomuus
• Koulutetun työvoiman saatavuus ja pysyvyys
• Yhteistyöosaaminen
• Uudet yritysmuodot eri toimialojen välillä
• Kiristynyt taloudellinen tilanne ei helpota rahoituksen saamista
• Logistiikka/ pienet tilaukset
• Vähän kotitalouksia laajalla alueella
• Hitaat ja osin rappeutuvat liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle



toimenpiteet

Strategian tavoitteiden toteuttaminen vaatii toimijoi-
den laaja-alaista yhteistyötä maakunnassa. Kehittä-
mistyötä on tarve tehdä niin alkutuotannossa kuin 
koko jalostus- ja toimitusketjussa kuluttajille saakka. 
Uusin tutkimustieto sekä Suomesta että maailmalta 
on jalkautettava käytännön toiminnaksi mahdolli-
simman tehokkaasti ja nopeasti. Maakunnassa syn-
nytetään myös tutkimushankkeita kehittämistyön 
tueksi. Toimijoiden korkea osaamisen taso varmis-
tetaan tarvelähtöisillä ja räätälöidyillä koulutuksilla.  
Maakunnan rahoittavat tahot mahdollistavat tiiviillä 
yhteistyöllä kehittämisyksiköiden kanssa resurssien 
tehokkaan kohdentamisen.

Toimenpiteiden keskeisenä tavoitteena on myös 
vahvistaa elintarvikeklusterin asemaa kärki-
toimialana Satakunnan elinkeinostrategiassa. 
Maakunnan houkuttelevuutta on kehitettävä 
motivoituneen ja ammattitaitoisen työvoiman 
varmistamiseksi. Kehittämisyhteistyötä tehdään 
sekä maakunnan sisällä että muiden maakuntien 
ja kansainvälisten kumppanien kanssa.

kestävä tuotanto

Satakuntalaisen tuotannon ekologisuuden ja vähä-
hiilisyyden eteen on tehty jo pitkään kehittämistyötä 
alkutuottajien, jalostavan teollisuuden, tutkimuslai-
tosten ja kehittämisorganisaatioiden toimesta. Maa-
kunnan keskeiset raaka-aineet, kasviksista lihaan, 
tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukai-
sesti. Muuttuva toimintaympäristö ja kuluttajat edel-
lyttävät kehitystoimintaan panostamista jatkossa. 
Tulevaisuuden keskeisiä toimenpiteitä on välittää 
kuluttajille faktapohjaista tietoa Satakunnan vastuul-
lisista ja läpinäkyvistä tuotantoketjuista. Elintarvike-
teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuk-
sien kehittämistyötä jatketaan edelleen.

koulutus-, kehittämis- ja tut-
kimushankkeilla vahvistetaan 
maakunnan ruokaketjun toi-
mijoiden

•	Tuotantomäärä	81-85	 
 miljoonaa kg/vuosi
•	Sopimusviljely,	n.	15	000	ha
•	Juurikasta	prosessoidaan	8000	tonnia/vrk	 
 (355 000 kg/tunti)
•	Valmista	sokeria	syntyy	1	100	tonnia/vrk	 
 (1,1 miljoonaa kiloa)

Sokerituotanto:

kaLkkunat: 
•	Tuotantomäärä	 
 n. 7 miljoonaa kg/vuosi
•	Yli	98%	koko	Suomen	määrästä 
 
BroiLerit: 
•	Kokonaiskilomäärä	52	miljoonaa	kg/vuosi 
•	31	miljonaa	broileria/vuosi 
•	Markkinaosuus	50%	kotimaisesta	 
 tuotannosta

kalkkuna n  
jalostus ja  
broiler- 
tuotanto:

peltoala:
Lehmiä 7 898 kpl 
Lihasiat (yli 50 kg) 43 617 kpl
emakot 15 337 kpl
Broileremot 139 673 kpl 
kalkkunat 41 617 kpl
peruna 3 632 ha
Sokerijuurikas 4 814 ha
avomaan vihannes 2 268 ha

141 036 ha

kalastus:
•	Meri-	ja	järvialueella	 
 yli 100 ammattikalastajaa
•	Säkylän	Pyhäjärven	kokonaissaalis:	 
 564 tonnia kalaa vuodessa 
 n. 500 000 kpl täplärapuja vuodessa
•	Selkämeren	silakkasaalis	on	80%	koko	 
 Suomen silakkasaaliista

•	Tuotantomäärä	 
 n. 30 miljoonaa kg/vuosi
•	Sopimusviljely,	n.	1500	ha
•	100-350	tonnia/vrk	(riippuen	kasvista)
•	n.	33%	porkkanaa,	n.	33%	perunaa,	 
	 n.	33%	muita	(mm.	herne,	pinaatti, 
 purjo, selleri, palsternakka)

pakastevihannekset:

•	kannattavuutta	ja	kasvua
•	kansainvälisyyttä
•	osaamista
•	uudistumista
•	keskinäistä	yhteistyötä





Euroopan unioni
Euroopan aluekehitysrahasto

Satakunta

Kankaanpää

Harjavalta
Kokemäki
Huittinen

Säkylä
Eura

Honkajoki

Pori

Karvia

Jämijärvi

Siikainen

poHjoiS-Satakunnan  
Seutukunta

rauMan  
Seutukunta

porin  
Seutukunta

Merikarvia
Pomarkku Lavia

Ulvila

Nakkila
Luvia

Köyliö
Eurajoki
Rauma


