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MERITEOLLISUUS



Meriteollisuus Suomi

Suomen meriteollisuus muodostuu 

meriteknisen alan laitevalmistajista, 

kokonaistoimittajista, 

suunnittelutoimistoista, ohjelmisto-

ja järjestelmätoimittajista sekä 

laivanrakennus-, korjaus- ja 

offshoretelakoista. 

(Meriteollisuus ry)



Meyer Turku Oy

Pernon telakka

❑Erikoistunut rakentamaan 

risteilyaluksia, matkustaja ja -

autolauttoja sekä erikoisaluksia

❑Perustettu 1737

❑Tilauskirja n.6,9 mrd €

Meyer Rostok

❑ Jokiristeilijät, tutkimusalukset, 

tankkereita, lautat

Meyer Papenburg

❑ Risteilijäalukset

❑ Työkirja n.5,9 mrd €

(www.meyerturku.fi)

http://www.meyerturku.fi/


Meyer Turku Oy

(Ville Laaksonen, Meyer Turku Oy)



Rauma Marine Constructions Oy

Rauman telakka

❑Monitoimialukset, autolautat, 

”risteilijäalukset”

❑Puolustusvoimien 2020-

laivuehanke

❑Työtilausten arvo yli 1 mrd €

❑Oma henkilökunta 110 hlö 

(83%/17%), laaja 

yhteistyöverkosto

(https://rmcfinland.fi)

https://rmcfinland.fi/


Turun Korjaustelakka Oy

Naantalin telakka

❑Pohjois-Euroopan suurin 

kuivatelakka

❑Korjaus ja päivitystyöt mm. 

risteilijäalukset, autolautat, 

säiliö- ja sota-alukset

❑Omaa henkilökuntaa noin 100, 

lisäksi 250–300 alihankkijaa

(www.turkurepairyard.com)

http://www.turkurepairyard.com/


Arctech Helsinki Shipyard

Helsingin telakka

❑Jäänmurtajat

❑Arktiset erikoisalukset

❑Risteilijät tulevaisuudessa?

(http://arctech.fi/fi/)

http://arctech.fi/fi/


Muut telakat Suomessa

Uudenkaupungin telakka

❑Monitoimialukset, vartiolaivoja ja 

losseja

Oy Western Shipyard Ltd

❑Laivojen ja kelluvien rakenteiden 

telakoinnit ja korjaukset

(www.tyovene.com/en/)

(lwww.wsy.fi/)

http://www.tyovene.com/en/
http://www.wsy.fi/


Muut telakat Suomessa

Laitaatsillan telakka Oy

❑Savonlinnassa oleva 
korjaustelakka 

Pori Offshore Constructions Oy

❑Offshore-tuulivoimaloiden 
rakenteet, öljy-, kaasu- ja 
subsea –ratkaisut

(www.laitaatsillantelakka.fi)

(lhttps://porioc.fi)

http://www.laitaatsillantelakka.fi/
https://porioc.fi/


VIENTINÄKYMÄT



• Vuodesta 2019 on tulossa kaikkien aikojen ennätysvuosi uusien 
risteilyalusten markkinoilla. Lomailuun rakennettavia risteilyaluksia 
valmistuu ennätysmäärä. Samoin uusia makuupaikkoja syntyy merille 
enemmän kuin koskaan aiemmin.

• Risteilijäteollisuuden vuosiraportin mukaan valtamerille purjehtivia 
risteilyaluksia valmistuu tänä vuonna 24 kappaletta. Kyse on yhteensä 
noin kymmenen miljardin dollarin kaupoista. 

• Kaikkiaan risteilijöihin tulee 42 500 uutta makuupaikkaa, joka lyö 
laudalta aiemman ennätyksen. Se oli viime vuoden 34 000 uutta 
makuupaikkaa.

• Keskimääräinen aluskoko tämän vuoden uusissa aluksissa on lähes 67 
700 tonnia. Aluksissa on keskimäärin 1770 makuupaikkaa, mutta suurin 
uusi alus tulee olemaan Turun telakalta valmistuva Costa Smeralda. 
Sinne tulee paikkoja 5 224 matkustajalle. Costa Smeraldan
rakentaminen alkoi Turussa syksyllä 2017.

• Lng:llä kulkeva Costa Smeralda aloittaa liikennöinnin ensi syksynä 
Välimerellä.

• Norjan rannikolle Hurtigrutenille tulee 530-paikkainen Roald Amundsen 
-alus, josta tulee koko toimialan ensimmäinen hybridialus. Aluksella on 
akut, joita se pystyy hyödyntämään liikennöinnissään.

(www.tekniikkatalous.fi)

• 2019 = 24 risteilijää valmistuu 

• 2020 = 24 risteilijää valmistuu

• 2021 = 22 risteilijää valmistuu

• 2022 = 20 risteilijää valmistuu

(https://www.cruiseindustrynews.com)

http://www.tekniikkatalous.fi/
https://www.cruiseindustrynews.com/


Uudet risteilijät 2019-2027 (3/2019)
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(https://www.cruiseindustrynews.com)

https://www.cruiseindustrynews.com/


ONNISTUMISIA



Kaupallisia onnistumisia yrityksissä

(www.ess.fi)

http://www.ess.fi/


LAHDEN SEUDUN 
MERIKLUSTERI



Lahden seudun Meriklusteri

❑ Toteutusaika: 14.12.2017-30.4.2020

❑ Projektikoodi: A73664

❑ Rahoittava viranomainen: Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto

❑ EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –Suomen 
rakennerahasto -ohjelma

❑ Toteuttaja: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Lahden seudun Meriklusterin tavoitteena on vahvistaa ja kehittää 
alueen yritysten välistä yhteistyötä ja madaltaa yritysten kynnystä 
hakeutua yhä lähemmäs meriteollisuuden toimintaverkostoa.



= meriklusterin johtoryhmätyöskentelyyn kuuluva yritys

Lahden seudun Meriklusteri



Yhteistyön 

kehittäminen, 

tiedonvaihto

Klusterijulkaisu Selvitystyötä

(telakat, 

suunnittelu, 

turnkey-toimijat)

Yhteistyön 

paketointi 

– tarjouspyyntöjä

”Klusterille 

näkyvyys”

Keskustelufoorumi

/ tietopankki

Toimialatietoa 

(Sertifikaatit, 

testaus, 

vaatimukset..)

Vientiverkoston 

kokoaminen
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Verkostoitumista Lahden seudulla

Tapaamiset

• Meriklusteritapaamiset (2-4 krt/a)

• Meriklusterin lounastapaamiset 

Tehdas- ja toimitilakierros

• Aika: 11.4 (9:30-12:30)

• Vierailupaikat: Skanveir Oy, 
Holmet Oy, Halton Marine
Oy 



11/2016 11/2017 11/2018

Verkostoitumista Lahden seudulla



• 57 yritystä - Meriteollisuus ry – Business Finland

• Kokoaa yritysten palveluja, osaamista, referenssejä

• Kenelle: Telakat, suunnittelutoimistot, laite-, 

järjestelmä- ja turnkey-toimijat

• Jaetaan: Tapahtumissa + LinkedIn + ”yritysten omat 

verkostot”

• Sähköisenä: 

https://ejulkaisu.grano.fi/grano/ladec_meriklusteri

Klusterijulkaisu

https://ejulkaisu.grano.fi/grano/ladec_meriklusteri


Meriteollisuuden vientiverkosto
Vientiverkosto muodostuu useammasta toisiaan täydentävästä yrityksestä. 
Vientiverkoston yhteisenä tavoitteena on avata uusia vientimarkkinoita 
hyödyntämällä yhteistyöstä syntyvää synergiaa ja kustannustehokkuutta.

Klusterin kautta:

- Toimitaan vientiverkoston/ yritysryhmän koolle kutsujana (toiminnan käynnistys)

- Voidaan kartoittaa ja hankkia vientiverkostolle lisätietoa tätä kiinnostavasta 
kansainvälisestä markkinasta (teettää markkinaselvityksiä)

- Business Finland markkinatietoa: https://www.slideshare.net/FinproRy/tag/maritime-and-
offshore-from-finland

- Mahdollistetaan kansainvälisiä vierailuja, tapaamisia (konsultointi- ja 
järjestelypalvelua)

https://www.slideshare.net/FinproRy/tag/maritime-and-offshore-from-finland


KIITOS.

Yhteistyön kautta 
- Lahden seudun 
yrityksille businesta !


