
osaamis-
intensiivisen
teollisuuden ja
kansainvälisen
kaupan maakunta
ruokatuotanto- ja
energiamaakunta
luonto- ja
merikohteiden sekä
kahden merkittävän
varuskunnan
maakunta
tunnettu monista
tapahtumista 

  Satakunta on 

 
www.satakunta.fi

Länsireitti (lansireitti.fi)
Satakunta.fi - Etusivu | Facebook

@satakunnasta • Instagram
@satakuntaliitto / Twitter

 

Satakunta tuottaa 
hyvin vointia koko

Suomeen, joten
yhteiskunnan yhteinen

resursointi
maakuntaan on

perusteltua.

Suomi tarvitsee
Satakunnan

Tutustu
ympäristöystävälliseen
yrittäjyysmaakuntaan:

http://www.satakunta.fi/
https://lansireitti.fi/
https://www.facebook.com/Satakuntafi/
https://www.instagram.com/satakunnasta/
https://twitter.com/satakuntaliitto


Satakunnassa on monipuolista
elintarviketuotantoa, useita alan kärkiyrityksiä
ja pitkät perinteet sopimustuotannosta. 
Alue on biotalouden kasvulle kilpailukykyinen
toimintaympäristö. Maakunnan teolliset
symbioosit luovat mahdollisuuksia energia- ja
materiaalitehokkaalle sekä vähähiiliselle
toimintatavalle. Katso esim. Tältä näyttää
tulevaisuus (lansireitti.fi)

Lue lisää
Satakunnan 

kasvun kärjet |
Satakunta.fi

Satakunnan meriklusteriin kuuluu laajasti
meri- ja laivanrakennusteollisuutta, suuret
satamat, meri- ja vesiosaamiseen liittyvää
koulutusta ja TKI-toi mintaa, vesien suojelua,
kalataloutta, virkistystä, hyvinvointipalveluja
ja vesistömatkailua. 
Suomen ensimmäinen merituulivoimapuisto  
ja Merilogistiikan tutkimuskeskus sijaitsevat
Satakunnassa.

Satakunnassa on yli 100 yrityksen
automaation, robotiikan,
tunnistusteknologian ja tekoälyn Robocoast-
yrityskeskittymä.
Robocoast-verkostossa on yritysten lisäksi
mukana myös tutkimus-, kou lutus- ja
kehitysorganisaatioita. 

Satakunnassa toimii kansanvälisesti
merkittävä teknologiametallien tuotannon ja
jatkojalostuksen klusteri. Alueella on valmis
infra ja ekosysteemi uusille
metallienkierrätysinvestoinneille. Lue lisää:
Satakuntalainen lottovoitto (lansireitti.fi)  

Satakunnassa on koulutustarjontaa lukioista
ja ammatillisista op pilaitoksista
ammattikorkeakouluihin ja
yliopistokoulutukseen. 
Erityisesti teknologiateollisuuden osaavan
työvoiman tarpeeseen vastaamiseen
tarvitaan kuitenkin lisää resursseja ja
koulutuspaikkoja sekä toisen asteen
uudistumisen edistämiseen että korkea-
asteelle.  Työ- ja opiskeluperäistä
maahanmuuttoa tulee sujuvoittaa.

Elintarvikeklusteri
ja biotalous

Meri- ja
vesiosaaminen

Robotiikka- ja
automaatioklusteri

Teknologiametallit
ja akkuklusteri

Jatkuva oppiminen

https://lansireitti.fi/kirkkokallio/
https://satakunta.fi/yhteistyo-ja-vaikuttaminen/satakunnan-kasvun-karjet/
https://satakunta.fi/yhteistyo-ja-vaikuttaminen/satakunnan-kasvun-karjet/
https://satakunta.fi/yhteistyo-ja-vaikuttaminen/satakunnan-kasvun-karjet/
https://lansireitti.fi/akkuklusteri/
https://lansireitti.fi/akkuklusteri/


Satakunnan elinkeinoelämän kuljetusten

kilpailukyky ja toimivuus on turvattava.

Työssäkäynti- ja opiskelualueiden

laajentuminen edellyttää toimivia lii -

kenneyhteyksiä. 

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi liikenteen

päästöjä on kuitenkin vähennettävä

panostamalla kestävämpiin kulkumuotoihin,

ympäristöystävällisiin polttoaineisiin ja

digitaaliseen saavutettavuuteen. Myös

luonnon ja virkistyskäytön saavutettavuutta

tulee parantaa. 

Satakunnan monipuolinen

energiatarjonta ja -osaaminen antavat

maakunnan energiaintensiiviselle

teollisuudelle vahvaa kilpailullista etua.

Perusenergiantuotannon ohella

Satakunnassa panostetaan uusiutuvien

energiamuotojen käyttöön. Bioenergian

lisäyspotentiaalia on mm. metsähakkeen,

kierrätyspolttoaineiden ja biokaasun

hyödyntämisessä. 

Satakunnassa on osaamista mm. kaasu-,

vety- ja metaanitalouden, aurinko- ja

tuulienergian sekä varavoimaratkaisujen

kehittämiseen. Energiateknologian

mahdollisuudet luovat uusia innovaatioita

ja liiketoimintamahdollisuuksia myös

vesivoiman hyödyntämiseen sekä

ydinvoima-alalle. 

Pori/Rauma-Tampere -
raideliikenne
VT 2 -liikennekäytävä
Valtatie 8
Porin ja Rauman satamat
Kattavat yhteydet,
perusväylänpidon rahoitus
Lentoliikenne / Pori
Kuljetusratkaisujen
kehittäminen

Liikenneyhteydet Satakunnalle tärkeitä:

ENERGIATUOTANNON KESKITTYMÄ

Energia

MERITUULIVOIMA

Suomen ensimmäinen

merituulivoimapuisto sijaitsee Porin

Tahkoluodossa.  Merituulivoimapuistojen

rakentaminen on esimerkki uusiutuvien

energiamuotojen kokonaisratkaisusta,

joka yhdistää satakuntalaista energia-,

offshore- ja teknologiateollisuuden

osaamista. 

TURVETUOTANTO

Energiaturvetuotannon vähenemisellä on

taloudellisia vaikutuksia koko Satakunnan

alueelle. Sekä kansallisia että EU-pohjaisia

toimia tulee kohdentaa

turvetuotantoyritysten toiminnan

kilpailukykyiseen uudelleen suuntaamiseen. 

Lue lisää Saavutettavuus | Satakunta.fi
ja Energia | Satakunta.fi

https://satakunta.fi/yhteistyo-ja-vaikuttaminen/satakunnan-kasvun-karjet/saavutettavuus/
https://satakunta.fi/yhteistyo-ja-vaikuttaminen/satakunnan-kasvun-karjet/energia/


Satakunnassa eletään edullisesti
lähellä luontoa ja vesistöjä, ja
nautitaan työ- ja opiskelu-
paikkojen lisäksi monipuolisesta
kulttuuri- ja tapahtuma-
tarjonnasta. Viihtyisyyttä lisäävät
hyvät etäyhteydet ja lukuisat
harrastusmahdollisuudet. 

Aktiivisen maaseudun ja useiden
kansallispuistojen lisäksi
ainutlaatuisia kohteita ja
lähiympäristöjä löytyy
kaupungeistakin, kuten esim.
Porin kansallinen kaupunki-
puisto ja Yyteri, Unescon 

maailmanperintökohteet Raumalla,
ja Kankaanpään taidekokonaisuus.
Matkailu-, pyöräily- ja vaellus-
reittien kehittämiseen panostetaan.
 

Maakunnasta löytyy Lauhanvuori-
Hämeenkangas Geopark ja yhä
harvinaisemmiksi käyviä hiljaisiakin
alueita, vaikka tähtitaivaan
ihasteluun omassa rauhassa. 

Satakunnassa
elinympäristön
merkitys
ihmisten
hyvinvoin nille
tunnistetaan

Satakunnassa tehdään aktiivista ilmastotyötä (HINKU-kunnat)

Satakunnassa, 
Selkämeren rannikolla, 

on ainutlaatuinen
saaristoluonto,

linnustonsuojelu- ja
maisema-alueet, 

sekä elinvoimainen
kulttuuriperintö.

Kuva: Risto Vilen

Lue lisää Vetovoima | Satakunta.fi

https://satakunta.fi/yhteistyo-ja-vaikuttaminen/satakunnan-kasvun-karjet/vetovoima/
https://satakunta.fi/yhteistyo-ja-vaikuttaminen/satakunnan-edunvalvonnan-karjet/vetovoima/

