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TAUSTA
Meriteollisuuden alihankintaverkoston laajentaminen on osa
seutukaupunkien SEUTU-ohjelmaa, jonka yhtenä osana olemme
kartoittamassa yhdessä uusia potentiaalisia meriteollisuuden
alihankkijayrityksiä. Työtä yritysten ja oikeiden kontaktien löytämiseksi
tehdään tiiviissä yhteistyössä seutukaupunkien yrityspalvelujen kanssa.
Tätä tietopakettia lähdettiin kokoamaan, koska meriklusterista ei löytynyt
siitä kiinnostuneille yrityksille suunnattua tiivistä materiaalia.
Tietopaketin on koonnut SEUTU-ohjelman tilaamana meriteollisuuden
asiantuntija Merja Salmi-Lindgren, Meria Consulting
(merja.salmi.l[at]gmail.com).
Tietopaketti on ladattavissa osoitteessa:
http://sek.suupohja.fi/seutu-ohjelma_meriteollisuus
Lisätietoja SEUTU-ohjelmasta:
SEUTU-ohjelman projektipäällikkö Paavo Laaksonen
paavo.laaksonen[at]suupohja.fi; 040 653 1913
www.seutuohjelma.fi
#seutukaupungit

SEUTUKAUPUNKIVERKOSTO

52
Kaupunkia

890 000
Asukasmäärä
Vaikutusalueella yli miljoona

68 500 kpl
Yritysten toimipaikkaa

Lisätietoja voit kysyä myös oman alueesi yrityspalveluista.
SEUTUKAUPUNKIVERKOSTON KAUPUNGIT
Akaa, Alajärvi, Alavus, Forssa, Hamina, Heinola, Huittinen, Iisalmi, Ikaalinen, Imatra, Jämsä,
Kalajoki, Kankaanpää, Kannus, Kauhajoki, Kauhava, Kemi, Kemijärvi, Keuruu, Kitee,
Kokemäki, Kristiinankaupunki, Kurikka, Laitila, Lieksa, Lohja, Loimaa, Loviisa, MänttäVilppula, Nivala, Nurmes, Paimio, Parainen, Parkano, Pieksämäki, Pietarsaari, Raahe,
Raasepori, Rauma, Riihimäki, Salo, Sastamala, Savonlinna, Somero, Suonenjoki, Tornio,
Uusikaupunki, Valkeakoski, Varkaus, Viitasaari, Ylivieska ja Ähtäri
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1. MIKSI NYT KANNATTAA OLLA
KIINNOSTUNUT MERITEOLLISUUDESTA?
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RISTEILIJÖISSÄ ENNENNÄKEMÄTÖN TILAUSKANTA
Miksi meriteollisuuden alihankintamahdollisuuksista kannattaa nyt olla kiinnostunut?
•Risteilyalus on kuin kelluva kaupunki kaikkine järjestelmineen. Risteilyrakentamisessa on nyt buumi. Risteilylaivoja on tilauskannassa yhteensä
87, joista muutama on aiesopimuksia. Meyer Turun telakalla on tilauskannassa 8 risteilijää, jotka työllistävät vuoteen 2024 asti. Risteilijät
rakennetaan pääsääntöisesti Euroopassa. Alla maailman risteilyalustilauskanta 4/2017.

Maailmanlaajuinen risteilyalusten tilauskanta (4/2017)

Lähde: Cruise Industry New
Meriteollisuus ry
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RISTEILIJÖISSÄ ENNENNÄKEMÄTÖN TILAUSKANTA
Lounais-Suomen teknologiateollisuuden, erityisesti laivanrakennuksen, tilauskanta on lyhyessä ajassa jyrkästi kasvanut.
Pelkästään jo tehtyjen sopimusten toteuttaminen johtaa niin suureen työvoiman ja osaamisen sekä infrastruktuurin
lisätarpeeseen, ettei Lounais-Suomi tavallisin keinoin selviydy.

Meyer Turku Oy

Costa Cruisesin ensimmäinen LNG:llä kulkevan
NB-1394 –risteilyaluksen ”Costa Smeraldan”
tuotanto alkoi Meyer Turun telakalla syyskuussa
2017. NB-1394 valmistuu lokakuussa 2019 ja
aluksen sisarlaiva vuonna 2021.
Meyer Turku Oy

Kuvassa Meyerin telakan tilauskanta 2010-2024 ja työvoiman tarve telakalla ja sen verkostossa (Meyer Turku Oy)
Uusia toimijoita tarvitaan tilauskannan tekemiseen (vaikuttavuusselvitys ja positiivinen rakennemuutos, Meyerin tilauskanta).
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TURUN TELAKAN JA SEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET
OVAT MERKITTÄVÄT
Turun telakan ja sen verkoston aluetaloudelliset vaikutukset 2017 on tutkittu Turun Yliopiston johdolla syksyllä 2017.
https://www.utu.fi/fi/yksikot/mkk/hankkeet/telakan%20vaikutukset/Sivut/home.aspx
•Turun telakalla oman henkilöstön vahvuus 1828 henkilöä, lisäksi tytäryhtiöt 232, Meyer Turku Oy:n henkilöstömäärän
ennustetaan olevan 2500 vuonna 2025. Meyer Turku Oy on Varsinais-Suomen suurin teollisuustyönantaja (2016) ja sen
liikevaihto 792 milj. euroa (2016), jalostusarvo 145 milj. euroa.
•Meyer Turun ja sen suorien toimittajien telakkaan liittyvä yhteenlaskettu liikevaihto on n. 1,3 miljardia euroa. Yhden
laivatoimituksen arvo on noin 1% koko Suomen vuotuisen viennin arvosta.
•Yhden risteilyaluksen rakentamiseen osallistuu n.1800 yritystä. Työllisyys on merkittävä, telakka ja sen
verkostoyritykset työllistävät parhaimmillaan noin 7000 työntekijää. Telakan oman arvion mukaan luku kasvaa
asteittain vuoteen 2023 mennessä jopa 20 000:een.
•Telakan toimitusverkostot ovat 77% kotimaisia sekä lukumääräisesti että arvon jakautumisessa. Ulkomaisten
toimitusten arvo tulee pääosin Euroopasta (yli 90%).
•Tuhansille työntekijöille on tarvetta lähivuosina alihankintaverkostossa.
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MUUTA MARKKINAPOTENTIAALIA MM. AUTOLAUTAT

Kuva 8. Rauman telakan toimitukset, nykyinen tilauskanta ja markkinapotentiaali (Rauma Marine Constructions Oy)
Lähde: Kasvun mahdollisuus, positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Varsinais-Suomessa, Esko Aho 24.8.2017
.
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2. MILLAISTEN YRITYSTEN KANNATTAA
OLLA KIINNOSTUNEITA
MERITEOLLISUUDESTA?
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MILLAISTEN YRITYSTEN KANNATTAA OLLA KIINNOSTUNEITA
MERITEOLLISUUDESTA
Meriteollisuuden alihankintaverkostot 2015
Meriteollisuus on pitkälti verkostoitunutta toimintaa. Alan veturiyritysten saamat tilaukset vaikuttavat suoraan ja
välillisesti lukuisten pääalihankkijoiden kautta koko alihankintaverkostoon. Verkosto koostuu isoista kansainvälisistä
toimijoista aina pieniin yhden miehen yrityksiin asti. Meriteollisuuden alihankkijoilta edellytettävien ominaisuuksien
kärjessä ovat aikataulujen pitävyys, luotettavuus, laatu ja osaaminen. Myös kustannus- ja kokonaistehokkuus ovat
voimakkaasti kilpailulla laivanrakennusalalla erittäin tärkeää. Prosessin hallinta: tuotannon sekä kustannusten hallinta,
aikataulutus, verkostojen ja informaation hallinta korostuvat toimittaessa osana alihankintaverkostoa.
Pienet ja mikro yritykset koetaan useimmin isoa yritystä joutavampana reagoimaan suunnitelmien äkillisiin muutoksiin,
mutta toisaalta haasteena saattaa olla kapasiteetin rajallisuus. Myös pienten yritysten yhteenliittyminen koettaan
positiiviseksi, edellyttäen että saadaan yksi yhteinen sopimuskumppani ja vastuutaho sopimusneuvotteluihin.
Lähellä sijaitseminen nähdään lisäävän joustavuutta ja toimintavarmuutta ja helpottavan yhteistyötä. Läheinen sijainti
myös lyhentää kuljetusten toimitusaikaa sekä rahtikustannuksia. Sijainti ja paikallisuus ei kuitenkaan ole ensisijainen
peruste alihankintaverkoston luomisessa. Yksittäisten yritysten alihankkijaksi eteneminen on useinmiten moniportaisen
prosessin takana.
Selvitys sisältää kattavan listan alalla toimivista yrityksistä sekä kuvauksen meriteollisuuden alihankintaverkostoon
kohdistuvista odotuksista ja vaatimuksista.
https://www.utu.fi/fi/yksikot/mkk/ajankohtaista/uutiset/Documents/B205_Meriteollisuuden_alihankintaverkostot.pdf
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MITÄ ALIHANKKIJALTA/TOIMITTAJALTA EDELLYTETÄÄN
•Ylivoimaisesti tärkeimpiä ovat laatu, osaaminen tai ammattitaitoinen
työvoima (laadunhallintajärjestelmä, oma laaduntarkkailumekanismit ja
järjestelmät)
•Toimitusaika- ja varmuus, aikataulujen pitävyys
•Kilpailukykyinen hinta, luotettavuus ja joustavuus
Luottamus pohjautuu pysyvyyteen sekä rehellisyyteen ja avoimuuteen
tuotannollisissa haasteissa ja mahdollisissa ongelmatapauksissa.
•Kilpailukyky, yhteistyökyky, vakavarainen talous, ammattitaitoinen johto ja
prosessin sujuvuus, nopeus, sitoutuminen, referenssit ja kokonaisuuksien
hallinta ja kansainvälisyys
•Oikea asenne, huolellisuus, perehdyttäminen ja koulutusta varmistamaan
laatua
•Työturvallisuus, tilaajavastuulakien täyttäminen.
•Mahdollisesti erikoistuminen, johon vaaditaan mm. investointeja
•Riittävä kapasiteetti
•Kehittymishalukkuus – meriteollisuuden sääntely ja kilpailukykyvaatimukset
edellyttävät jatkuvaa kehittämistä

Lähde: Meriteollisuuden alihankintaverkostot 2015, Turun Yliopisto
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•Kuva Mitä alihankkijalta vaaditaan, vastausten
jakauma (n=74).
Lähde: Meriteollisuuden alihankintaverkostot 2015, Turun
Yliopisto
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ESIMERKKEJÄ MERITEOLLISUUDESSA TARVITTAVISTA
TUOTTEISTA JA PALVELUISTA
Toimittajatarpeita erityisesti (HUOM 2015 tehdyn selvityksen mukaan)
•Konepuolen ja -kansipuolenkokonaistoimittajat
•Perussuunnittelun alihankinnassa käytettävät erikoisosaajat, suunnittelijat, esimerkiksi arktiseen laivanrakennukseen,
risteilyalusten rakentamiseen ja offshore-teollisuuteen
•Sähkölaitteiden käyttöönottoon liittyvät ammattilaiset
•Teräsrakenteet, levyseppätyöt, koneistus osaajia tarvitaan lisää
•LVI -ja sähkötyöt, asennustyöt ja sisutukseen ja kalustukseen liittyvät yritykset ovat kysyttyjä.
Nyt kaivataan yrityksiä, jotka ovat kykeneviä kustannustehokkaasti valmistamaan ja asentamaan:
•Suuria kokonaisuuksia, kuten alueiden ja suurten laitteiden ja järjestelmien toimittajia.

•Myös työalihankintaa
•Sisustusvarustelua, konepajatuotteita, kalustetoimituksia (isot ja pienet kokonaisuudet), lasi-, kivi- ja metallirakenteet,
sisustusvarustelun materiaalitoimitukset, asennusten alihankinta, erikoistuotteet

•Erilaiset sisustusmateriaalitoimitukset kiinnostavat asennettuna: mm. baaritiskit, pöydät, sohvat, ruokatiskit, sermit,
hyllyköt, metalli-lasirakenteet, lattiapinnotteet, kipsituotteet
Meriteollisuuden alihankintaverkostot 2015, Turun Yliopisto ja Meriteollisuus ry
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3. MITEN PÄÄSEE MUKAAN
MERITEOLLISUUDEN
TOIMITTAJAVERKOSTOON?
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MITEN PÄÄSEE MUKAAN MERITEOLLISUUDEN
TOIMITTAJAVERKOSTOON
Yhteydenotto ja oma aktiivinen palvelujen ja tuotteiden esittely tai tarjouskilpailuun osallistuminen toimivat
ensimmäisenä askeleena uuden yrityksen alihankintaverkostoon etenemisenä. Yhteydenoton lisäksi on kuitenkin
täytettävä päämiehen edellyttämät muut vaatimukset. Usein osaaminen pitää todentaa referensseillä, suosituksilla ja
auditoinneilla.

Meyer Turku Oy

Meriteollisuuden alihankintaverkostot 2015, Turun Yliopisto
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MERITEOLLISUUDEN ERITYISPIIRTEITÄ
Meriteollisuustoimialan erityispiirteitä:
• Sääntely on kansainvälistä
• Omat standardit sekä tarvitaan luokitustodistuksia
• Turvallisuus ja luotettavuus korostuvat, apua ei ole saatavilla maailman merillä mahdollisesti päiviin.
• Englanti toimintakielenä
Meriteollisuuteen tehtävissä tuotteissa kiinnitetään erityishuomiota seuraaviin seikkoihin:
• Merellä materiaaleilta vaaditaan mm. paloturvallisuutta, palamattomuutta, paloa hidastavuutta ja ulkona tai
kosteissa tiloissa korroosionkestävyyttä. Turvallisuusmääräykset ovat vaativat, vaaditaan mm. RUORIMERKKEJÄ
laivavarusteilta.
• Laivan vakavuuden ja energiatehokkuudenkin vuoksi jokaisen komponentin painolla on merkitystä, pyritään
kevyisiin ratkaisuihin.
• Rakenteissa on vähän tilaa ja paljon tekniikkaa.
• Laiva on jatkuvassa liikkeessä moneen suuntaa, laiva saattaa väristä.
• Melua pyritään eristämään.
• Hygieenisyys on huomioitava, esimerkiksi keittiössä likaa kerääviä rakenteita tai materiaaleja ei saa olla.
• Rakentamisessa moduulisuus on eduksi, esivalmistettuja kokonaisuuksia hyödynnetään, työt tehdään hyvissä
olosuhteissa verstaalla, huomioidaan huolto ja ylläpito, päivitettävyys
• Varaosia minimoidaan
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TO DO –LISTA MERITEOLLISUUTEEN HALUAVALLE
1.

Löytyykö yritykseltäsi halua laajentaa meriteollisuuteen?
•

2.
3.

Määrittele mille tasolle alihankintaketjua haluaisit/ voisit päästä.
Onko yrityksesi osaaminen, tuotteet ja kapasiteetti kunnossa? Oletko valmis investoimaan kehittämiseen ja
laatuun?
•
•
•

4.

Millaisia laatuvaatimuksia meriteollisuudessa on tarjoamillesi tuotteille? Täyttävätkö palvelut tai tuotteet jo
laatuvaatimukset tai mitä vaaditaan, jotta ne täyttyisivät?
Onko sinulla riittävästi kapasiteettia vastata tavoitteena oleviin tilauksiin? Onko kapasiteettiä saatavissa tarvittaessa
lisää?
Onko projektinhallintasi täsmällistä? Tiukassa aikataulussa pysyminen on edellytys alalla toimimiselle.

Verkostoidu meriteollisuuteen
•
•
•
•

5.

Meriteollisuudessa on paljon mahdollisuuksia, mutta alalla menestyminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja aitoa halua kehittyä ja
menestyä siellä.

Tapaa potentiaalisia asiakkaita mm. alan messuilla ja tapahtumissa sekä ole suoraa yhteydessä heihin. Muista tehdä
taustatyö.
Etsi kumppaniyrityksiä, jotka täydentävät omaa tarjoamaasi. Yhteistarjouksilla voit päästä varmimmin käsiksi tilauksiin.
Panosta tuotteittesi ja osaamisesi myyntiin.
Pidä useampia asiakkuuksia. Yhden asiakkaan varaan ei kannata liiketoimintaa perustaa.

Lähdet mukaan tarjouskilpailuun myös kumppaneiden kanssa myydäksenne rakennekokonaisuuksia yhdessä
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4. MISTÄ TUKEA MERITEOLLISUUTEEN
LAAJENTAMISELLE?
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TUKEA KASVUUN, KILPAILUKYKYYN JA
KANSAINVÄLISYYTEEN
Oman kuntasi yrityspalveluista saa apua liiketoiminnan kehittämiseen sekä tukea alla olevien palvelujenkin
hyödyntämiseen.
Liiketoiminnan rahoittamiseen saa neuvoja pankeilta ja Finnveralta. www.finnvera.fi
Business Finland luo uutta kasvua auttamalla yrityksiä kansainvälistymään sekä tukemalla ja rahoittamalla
innovaatioita. Huippuasiantuntijat, uusin tieto ja kansainväliset verkostot nopeuttavat markkinoiden mahdollisuuksien
tunnistamista ja niiden muuttamista globaaleiksi menestystarinoiksi. (Tekes ja Finpro yhdistyivät Business Finlandiksi
vuoden 2018 alussa)
www.businessfinland.fi
Ely-keskusten rakennerahastoista myönnetään rahoitusta yritysten erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin.
Hankkeet voivat olla esimerkiksi tuotantoon, kansainvälistymiseen tai osaamiseen liittyviä. Niillä täytyy olla
merkittävä vaikutus yrityksen toimintaan, uusiutumiseen, kasvuun ja kilpailukykyyn. Myös työllisyysnäkökohdat
otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä.
https://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/yritysrahoitus#.WlM89IsUljo
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MARKKINATIETOA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ
Business Finland kasvuohjelma auttaa meriteollisuuden yrityksiä kansainvälistymään mm. Saksaan ja
Ranskaan.
Maritime and Offshore from Finland -ohjelman tavoitteena on lisätä ohjelmaan liittyvää kansainvälistä liiketoimintaa
vähintään 500 miljoonalla eurolla vuosina 2015–2017. Tämä toteutetaan aktivoimalla suomalaisia yrityksiä
kansainvälistymään ja auttamalla niitä pääsemään merkittäviin laivanrakennus-, öljy- ja kaasuprojekteihin maailmalla.
Ohjelman päämääränä on verkottaa suomalaiset yritykset ja näin mahdollistaa yhteinen tarjoama, jonka avulla
voidaan mennä tehokkaasti maailmalle ja lisätä suomalaisten yritysten tunnettuutta. Ohjelman avulla saadaan lisää
näkyvyyttä suomalaiselle meriteollisuusosaamiselle ja hankitaan alan investointeja Suomeen. Ohjelman tapahtumiin ja
vierailuihin pääset ohjelman sivuilta, josta löytyy jo vierailukohteen ja ajankohdat.
http://www.exportfinland.fi/finland-maritime-and-offshore
Osallistuminen Seatrade Cruise Global -messuille Yhdysvalloissa Team Finlandin kanssa avasi portit
maailmanmarkkinoille ilmanvaihdon päätelaitteita valmistavalle perheyritykselle
http://team.finland.fi/artikkeli/-/asset_publisher/aird-puhaltaa-vauhdilla-kansainvalisille-markkinoille
Lisää alan näkymistä ja markkinoista saa tietoa Meriteollisuus ry:n sivuilta.
http://meriteollisuus.teknologiateollisuus.fi/fi/markkinat
Markkinatietoa risteilijöistä löytyy mm.
https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/cruise-ship-orderbook.html
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SEUTUKAUPUNGEILTA JA SEUTU-OHJELMALTA TUKEA
MERITEOLLISUUTEEN AIKOVILLE
SEUTU-ohjelmalla on tuettu uusien yritysten pääsyä meriteollisuuteen 2017-2018 vaihteessa ja tämä tietopaketti on osa
tätä työtä. Ohjelman puitteissa on myös kerätty tuotekorttiluettelo meriteollisuudesta kasvua hakevista seutukaupunkien
yrityksistä. Työtä jatketaan ohjelmalla yhteistyössä seutukaupunkien yrityspalvelujen kanssa 2018 ajan.
Tuotekorttiluettelo ja lisätietoja seutukaupunkien yhdessä tarjoamista mahdollisuuksista teemaan liittyen löytyy osoitteesta:
http://sek.suupohja.fi/seutu-ohjelma_meriteollisuus .
Seutukaupunkien yrityspalveluista saat myös tukea yrityksesi kehittämiseen ja kasvuun.
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KOULUTUKSISTA JA TILAISUUKSISTA…
Meriteollisuuden opiskelupaikat
Meriteollisuuden menestykseen tarvitaan monien eri alojen ammattilaisia. Opiskeluväylänä voi toimia
ammatillinen oppilaitos, ammattikorkeakoulu tai yliopisto. Alalle voi tulla myös muunto- tai
täydennyskoulutuksen kautta. Myös meriteollisuuden yrityksillä on omaa koulutustarjontaa. Katso
http://meriteollisuus.teknologiateollisuus.fi/fi/osaaminen/meriteollisuuden-opiskelupaikat
Turun yliopiston merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus järjestää merialojen kursseja.
http://www.utu.fi/fi/yksikot/mkk/Sivut/home.aspx
Erilaisia tapahtumia meriteollisuudesta kiinnostuneille:
oMeriteollisuus ry:n kalenterissa on koottuna alan tapahtumia
http://meriteollisuus.teknologiateollisuus.fi/fi/tapahtumat
oKansainvälisiä tapahtumia, joihin voi mennä tutustumaan alaan:
o Norja: ONS-messut, Stavanger, 27.-30.8.2018
o Saksa: SMM-messut, Hampuri, 4.-7.9.2018 - voi tulla tutustumaan alaan
o Venäjä: Offshore Marintec Russia, Pietari, 2.-5.10.2018
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MERITEOLLISUUS RY
•

Suomen monipuolinen meriteollisuus muodostuu meriteknisen alan laitevalmistajista, kokonaistoimittajista,
suunnittelu-, ohjelmisto-, materiaali- ja järjestelmätoimittajista sekä laivanrakennus-, korjaus- ja offshore-telakoista.

•

Yhdistys koordinoi alan yritysten teollisuus- ja talouspoliittista yhteistyötä ja verkottaa alan toimijoita

•

Meriteollisuus ry tarjoaa jäsenyrityksilleen vaikuttamismahdollisuudet toimintaedellytyksien kehittämiseen Suomessa
ja kansainvälisesti.

•

Jäsenmäärä yli 80. Jäsenyrityksissä työskentelee tuhansia meriteollisuuden ammattilaisia.

•

Toimii Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistyksenä

•

Meriteollisuus ry:n jäseneksi voi hakea meritekniikan alalla Suomessa toimiva liikeyritys. Kiinnostuksesta liittyä voi
ilmoittaa osoitteeseen meriteollisuus@teknologiateollisuus.fi ja Meriteollisuus ry:n hallitus käsittelee hakemukset.

•

Lisätietoa: www.meriteollisuus.fi
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5. MERIKLUSTERIN JA
MERITEOLLISUUDEN YLEISKATSAUS
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MIKÄ ON MERIKLUSTERI?
Meriklusteri on merellisten toimintojen joukko, johon
kuuluvat meriteollisuus, varustamot ja satamatoiminnot
sekä julkiset toimijat, kuten merialan koulutus, yliopistot ja
viranomaiset.
Suomen meriklusteri on monipuolinen kokonaisuus,
jossa toimii laaja joukko hyvin erilaisia yrityksiä, joilla on
osaamista, resursseja ja liiketoimintaa varsin erilaisissa
toimintaympäristöissä ja markkinoilla. Klusterin
toimintaympäristö on äärimmäisen kansainvälinen ja
kohtaa jatkuvasti suoraan globaalia kilpailua.
Suomen meriklusterin yritykset toimivat enimmäkseen
kuudessa päämarkkinasegmentissä, jotka ovat
rahtiliikenne, risteilyliikenne, autolautta- ja ro-ro-liikenne,
öljyn ja kaasun offshore-tuotanto, uusiutuvan energian
offshore-tuotanto ja julkinen kysyntä.

Lähde: Suomen meriklusteri kohti 2020-lukua
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MIKÄ ON MERIKLUSTERI?
Meriklusteriin liittyvien toimintojen yhteenlaskettu
liikevaihto (tarkastelussa 1 500
osakeyhtiömuotoista suomalaista
meriklusteriyritystä, yhteensä noin 3000 yritystä)
vuonna 2014 oli noin 12,7 mrd. euroa.
Pelkästään alan suomalaisissa yrityksissä
työskenteli suoraan merisektoriin liittyvissä
toiminnoissa 48 400 henkilöä.
Koko meriklusterin arvonlisäykseksi tarkastellusta
yritysjoukosta arvioitiin 3,8 mrd. euroa.
Katso julkaisu Suomen meriklusteri kohti 2020lukua:

VARUSTAMOT
MUUT MERENKULKUUN
LIITTYVÄT ELINKEINOT

MERITEOLLISUUS

UUSIUTUVAN
MERELLISEN
ENERGIAN TUOTANTO

MERIKLUSTERI

MERIRAKENTAMINEN

JULKINEN SEKTORI

SATAMAT

SATAMAOPERAATTORIT,
MUUT SATAMATOIMIJAT
LUOKITUSLAITOKSET,
RAHOITUS JA VAKUUTUS

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-127-2

Lähde: Suomen meriklusteri kohti 2020-lukua
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Meriteollisuus tuottaa teknologisia ratkaisuja ja palveluita merien hyödyntämiseen ja
merikuljetuksiin.
Suomessa toimii noin 900 meriteollisuusyritystä, joista kolme isoa uudislaivatelakkaa,
Turussa Meyer Turku, Arctech Helsinki Shipyard ja Rauma Marine Contruction.
Suomen laivanrakennuksesta on syntynyt monia kansainvälisiä yrityksiä, kuten laite- ja
järjestelmätoimittajia, isoja kokonaisratkaisuja tuottavia yrityksiä kuten Wärtsilä, joka tunnetaan
moottoreistaan.
Suomessa on kehitetty myös johtavat ruoripotkurilaitteet kuten ABB:n Azipod, Rolls-Roycen
Aquamaster tai Steerpropin Azimuth. Järjestelmätoimittajia ovat myös ilmastointijärjestelmiä
tuottava Koja.
Alaan kuuluvat myös suunnittelu- ja konsultointitoimistot ja ohjelmistoyritykset,
kokonaistoimittajat, jotka toimittavat laivassa valmiiksi ravintola-, teatteri- tai hyttialueen
kaikkine kalusteineen.
Materiaalitoimittajat tuottavat esimerkiksi luokiteltuja katto- ja seinäpaneeleja tai terästä.
Öljy- ja kaasukentille toimitetaan myös suunnittelua, tukialuksia ja mm. asuintiloja, joissa
vaatimukset ovat omaa luokkaansa.
Meriteollisuuden liikevaihto on 8 miljardin euron luokkaa, joista telakoiden osuus on
suuruusluokaltaan runsas miljardin (2015). Ala työllistää noin 30 000 työntekijää suoraan.
Toimittajaverkoston vahvuus on sen kansainvälinen, monipuolinen asiakaskunta.
Lähde: Meriteollisuus ry
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MENESTYS EDELLYTTÄÄ JATKUVAA KEHITTÄMISTÄ
Merielinkeinot hakevat jatkuvasti uusia tapoja mukautua tiukempiin ympäristö-, ilmasto ja turvallisuusmääräyksiin ja vastuullisuuteen.
Suomen meriklusteri on yhdessä määritellyt omassa tutkimusstrategiassaan kehittämisteemoja. Näistä teemoista voi hahmottaa myös
yksittäisten meriteollisuuden yrityksen kehittämistarpeita, jotka heijastuvat myös heidän alihankintaansa.
Meriteollisuus on korkean teknologian toimiala, jonka tavoitteena on olla roolimalli uusien teknologioiden käyttöönotossa. Alan
tavoitteena on, että Suomen Meriklusteri on vuonna 2025 maailman luovin, joustavin ja muuntautumiskykyisin meritoimintojen verkosto:
•

Meriteollisuus vähentää globaalisti meriliikenteen päästöjä tarjoamalla ratkaisuja uusiin ja uusiutuviin energiamuotoihin, energian
varastointiin sekä energiankäytön optimointiin ja päästöjen poistamiseen. Tulevaisuudessa kiertotaloudesta tavoitellaan vakiintunutta
käytäntöä meriteollisuudessa.

•

Digitaalisuus realisoituu autonomisissa aluksissa, älykkäissä laitteissa ja järjestelmissä sekä digitaalisissa palveluissa.

•

Risteilijöiden korkeaan kysyntään vastataan hiomalla koko verkoston tuotantotehokkuus huippuunsa. Innovatiiviset ja elämykselliset
laivakonseptit varmistavat kiinnostuksen risteilyyn myös tulevaisuudessa.

•

Arktisen teknologian kehitys keskittyy turvallisiin ja puhtaisiin aluksiin, joiden suorituskykyyn perustuva suunnittelu ja toiminnan
optimointi muuttuviin jääolosuhteisiin luovat tehokkuutta arktiseen merenkulkuun.

•

Offshore-toimialalle kehitetään kilpailukykyisiä ratkaisuja offshore-erikoisalusten ja asumisyksiköiden rakentamiseen sekä entistä
kevyempiin, liikuteltaviin ja kierrätettäviin sovelluksiin meren pinnalla ja myös sen alla.

•

Alalle tarvitaan monipuolisia asiantuntijoita kehittämään alan kasvaessa. Ala hakee rohkeita näkökulmia, meritekniikan
osaamista ja kompetensseja, kuten IT, energiatehokkuus, arktinen teknologia, kevyet rakenteet sekä tekniikan, taiteen ja
liiketoimintaosaamisen yhdistämistä.

•http://meriteollisuus.teknologiateollisuus.fi/fi/t-k/meriklusterin-strateginen-tutkimusagenda-2017-2025
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MERITEOLLISUUDEN VERKOSTO
Suomeen on vuosien saatossa syntynyt joustava toimittajaverkosto, jonka juuret ovat telakan toiminnoissa.
Verkostomainen toimintatapa on luonteenomaista Suomen meriteollisuudelle. Lyhyet toimitusajat ja kova kilpailu,
laivojen suuruus, monimuotoisuus ja vaativuus edellyttävät korkeaa teknologiaa ja toimitusvarmuutta sekä kykyä hallita
suuria kokonaisuuksia. Laivojen asiakas- turvallisuus-, ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimukset ovat edellyttäneet
jatkuvaa kehittämistä. Verkostomainen toimintatapa on mahdollistanut maailman loistokkaimpien risteilijöiden
toteutuksen Suomessa. Niissä yhä isomman osatoimituskokonaisuudet ovat tulleet tarpeellisiksi. Jokaisella toimitusosalla
on suuri merkitys, yhteensopivuudessa, laadussa sekä toimitusajalla.
Telakoiden ja toimittajien yhteistyöllä on myös kehitetty ja innovoitu uusia ratkaisuja, järjestelmiä, joista on saatu myös
ensimmäiset referenssit kansainväliseen kauppaa varten. Esimerkiksi Azipod ruoripotkurijärjestelmä, moduli-hytti ja
konehuoneeton hissi.
Suomalaisen meriteollisuusverkoston menestys on syntynyt yhteistyöstä, yhteisistä kehityshankkeista ja niiden
testauksesta ja käyttöönotosta oikeassa ympäristössä, laivassa.
Suomen vahvuus on sen kyky tuottaa jatkuvasti edelläkävijyystuotteita.
Risteilijässä verkoston toimitusosuus on 80%. Telakka kokoaa laivan toimivaksi kokonaisuudeksi, johtaa projektin ja
vastaa asiakkaalle, hankkii rahoituksen Finnveran tuella.
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TOIMITUSKETJUESIMERKKI MERITEOLLISUUDESTA

Lähde Meriteollisuus ry

Varustamo tilaajaa laivan telakalta. Telakka vastaa rakennussopimuksesta ja teknisestä erittelystä. Tilaus maksetaan pääosin vasta
laivanluovutuksessa.
Telakka kokoaa laivakonseptin suunnittelun kanssa ja hankkii osakokonaisuudet ja kokoaan ne yhteen erilaisilta toimittajilta.
Kokonaistoimituksia voivat olla sisustusalueet, tekniset tilat tai ulkokannet. Kokonaistoimitus jakautuu vielä monelle tasolle toimitusketjussa
Järjestelmätoimittajia ovat esimerkiksi koneiston, ilmastoinnin tai palonsammutusjärjestelmän toimittaja.
Osatoimittaja toimittaa vaikkapa pumput teknisiin järjestelmiin.
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TOIMITUSESIMERKKI
Mein Schiff 6, Meyer Turku
Alla esitetty esimerkki Meriteollisuus ry jäsenten toimituksista yhteen risteilijään.

Lähde: Meriteollisuus ry
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LAIVANRAKENNUSPROSESSI
LAIVANRAKENNUKSEN JOHTAMINEN

PROJEKTIN JOHTAMISPROSESSI
TOIMINNANOHJAUS JA VALVONTA
MYYNTI

PERUSSUUNNITTELU

VALMITUSSUUNNITTELU

LOHKOVALMISTUS JA
VARUSTELU

RUNGON
KOONTI

ALUEVARUSTELU

KÄYTTÖÖNOTTO

TAKUUT

ELINKAARIPALVELUT

MATERIAALIHALLINTA
VERKOSTON HALLINTA
TUKITOIMINNAT
TALOUS & RAHOITUS, HENKILÖSTÖ, VIESTINTÄ, HSE, LAADUNVARMISTUS, LOGISTIIKKA, RISKIENHALLINTA, TIETOHALLINTO, LAITOSHUOLTO

Verkostomainen rakennustapa on joustava ja kilpailukykyinen. Yleensä toimittajalla tulee olla muitakin asiakkaita ja
erikoistuminen varmistaa laadun ja jatkuva kehittäminen kilpailukyvyn.
Ennen työt tehtiin laivassa, nyt rakennetaan verstaassa paremmissa työolosuhteissa.
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MERITEOLLISUUDEN SÄÄNTELY ON KANSAINVÄLISTÄ
Merenkulku on kansainvälinen liikennemuoto, jota säännellään niin globaalilla, eurooppalaisella kuin
kansallisella tasolla. Sääntelyn tavoitteena on kansainvälisen meriliikenteen ja kotimaanliikenteen turvallisuus ja
ympäristöystävällisyys. https://www.trafi.fi/merenkulku/saadokset
Kansainvälisen sääntelyn pohjana ovat YK:n alaisen Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleissopimukset.
Keskeisiä kansainvälisiä yleissopimuksia ovat meriturvallisuutta sääntelevä SOLAS (International Convention for the
Safety of Life at Sea) sekä ympäristönsuojelua koskeva MARPOL (International Convention for the Prevention of
Pollution From Ships). http://www.imo.org/EN/Pages/Default.aspx
Luokituslaitos on merenkulun alalla toimiva yksityinen laitos, joka ryhmittelee alukset luokkiin ja antaa niille
luokitustodistuksen.[1] Luokitusten tarkoituksena on määrittää alusten turvallisuus ja merikelpoisuus niin vakuuttajia ja
rahtaajia kuin viranomaisia ja matkustajia varten.[2] Laivojen katsastukset perustuvat nykyään lakiin. Suomessa
viranomainen on sopinut laivojen katsastuksista luokituslaitosten kanssa.[3] Yhteistyö laivanrakentajien kanssa uudesta
laivasta aloitetaan jo suunnitteluvaiheessa luokituslaitosten hyväksyessä suunnitelmat.
Turvallisuuteen liittyvät järjestelmät, rakenteet ja komponentit tarvitsevat omia todistuksia, sertifikaatteja.
Luokituslaitos myöntää todistuksia järjestelmiin, materiaaleihin ja komponentteihin.
Esimerkiksi DNV GL :https://www.dnvgl.com/maritime/certification-materials-components.html
Esimerkiksi Ruorimerkkiä kantava materiaali täyttää Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n
paloturvallisuusvaatimukset. IMO:n suositukset sisältyvät EU:n laivavarustedirektiiviin (MED), jonka säädösten
mukaisuuden Ruorimerkki merenkulun laitteissa tai aineissa osoittaa.
http://www.vttexpertservices.fi/ajankohtaista/uutiset/news201606_uusi_laivavarustediretiivi
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LIITEMATERIAALIKOOSTE JA LÄHTEET
Tämä tietopaketti on ladattavissa osoitteessa:
http://sek.suupohja.fi/seutu-ohjelma_meriteollisuus
Suomen meriklusteri kohti 2020-lukua:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-127-2
Tietoa meriteollisuudesta, sen markkinoista, koulutuksesta ja tutkimuksesta.
meriteollisuus.fi
Kasvun mahdollisuus, positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Varsinais-Suomessa, Esko Aho 24.8.2017
http://loura.fi/files/documents/positiivinen_rakennemuutos_selvitysmies_esko_ahon_raportti_2482017.pdf
Meriteollisuuden alihankintaverkostot 2015, Turun Yliopisto:
https://www.utu.fi/fi/yksikot/mkk/ajankohtaista/uutiset/Documents/B205_Meriteollisuuden_alihankintaverkostot.pdf
Turun telakan ja sen verkoston aluetaloudelliset vaikutukset 2017 on tutkittu Turun Yliopiston johdolla syksyllä 2017.
https://www.utu.fi/fi/yksikot/mkk/hankkeet/telakan%20vaikutukset/Sivut/home.aspx
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Photo by Dorian Mongel on Unsplash.

Photo by Peter Hansen on Unsplash.
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Tietopaketti on koottu osana
seutukaupunkiverkoston SEUTU-ohjelmaa.

Seutukaupunkiverkosto (T50)
–
miljoonan asukkaan ja kymmenien tuhansien
huippuyritysten maanlaajuinen kaupunkijoukko
#seutukaupungit www.seutuohjelma.fi
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