
Lyhyt kertaus 18.4. avauspajasta
Suomen meriklusteri on merellisten elinkeinojen muodostama kokonaisuus, jossa toimii noin 3 000

yritystä. Tutkimukseen saatiin analysoitavaksi tilinpäätöstiedot hieman yli 1 500 yrityksestä, joiden

merisektoriin liittyvien toimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2014 oli noin

12,7 miljardia euroa.



Toimeksianto työryhmille: (18.4.pajassa)

1. Mitkä ovat liikevoimia, jotka puskevat 
meriklusteria eteenpäin 10 vuoden päästä?
2. Mihin suunnata huomio nyt? Mitä lisää, mitä 
pois? Kenen kanssa yhteistyöhön?

Huom! Klusteri      verkosto tai ekosysteemi.
Jälkimmäiset sisältävät välttämättömät muodot
muutokseen…



& Ryhmien keskeiset havainnot 1-3



10 vuoden päästä eteenpäin puskevat liikevoimat ja uudet konseptit

• Ilmastonmuutos  laitteiden energiatehokkuus & älykkyys, kierrätettävyys standardeja
• Terveys ja hyvinvointi  tulee vahvasti mukaan risteilybisnekseen
• Asiakkaan arjen sujuvuus  voittajia hyvät palvelukonseptit (tuote + palvelu)
• Mobiliteetti kasvaa
• Digitaalinen, tiettyyn tarpeeseen valmistaminen – tuotannon paikallistuminen
• Meri elinympäristönä, merten biotalous
• Nettikauppa  tavaroiden liikkuminen, ilmassa hinattavat kontit
• Merten puhdistaminen, ympäristöä puhdistava laiva
• Aurinkopurjelaivat
• Ihmisen ja koneen yhdistyminen
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10 vuoden päästä eteenpäin puskevat liikevoimat ja uudet konseptit

• Personointi, vaihdettavuus esim. hyttikohtaisesti
• Elinkaaripalvelut Data otettava haltuun!
• Robotiikka
• Asiakassegmenteittäin ajattelu ja hybridivaihtoehdot, uudenlaiset rakenteet 

kelluvat tuotantolaitokset, hotellit, erilaiset puhtaus-, vihreys- , matkailu- ja 
hyvinvointivaihtoehdot

• Uudenlaiset vastuu- ja organisoitumismuodot  haluavatko esim. varustamot olla 
mammutteja vai ostaa toiminnallisia funktioita (vrt. Wärtsilän ja McGregorin
ratkaisut)  tuleeko varustamosta alusta, joka integroi kohteisiin toimijoita?

• Logistiikkajärjestelmät maalta merelle/mereltä maalle  e2e , ei enää pieni siivu 
vaan katsotaan läpi koko järjestelmän (mukaan operointiin)

• Tehokkaat transaktiot toimijoiden välillä verkostoissa
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10 vuoden päästä eteenpäin puskevat liikevoimat ja uudet konseptit

• Mitä on meriklusteri? Mitkä ovat osaamisemme? Niitä ei ole vielä kaikkia mäpätty
näissä sessioissa!

• Mitkä ovat energialähteet muutaman vuoden kuluttua? Mitä se tarkoittaa laitteiden 
suunnittelijoille ja rakentajille? Mitkäs koneet sinne laivaan olikaan toimitettu?

• Logistiikan optimointi (vrt. people flow & KONE Oyj); ihmiset, tavarat 
autonomiset ketjut; automaattinen lastaus; autonomiset alukset (ts. robotiikka)

• Digitalisaatio ja energia-asiat (ilmastomuutos taustalla)
• Eri kulkumuotojen rajapinnat ja kelluva asuminen
• Ei mäpätty kaikkea mitä voisi olla worklife balance ja well being asioissa
+ Lisää robotiikkaa, digi- ja automaatio-osaamista  ovat jo ihan tämän päivän juttuja, 
mutta ei ymmärretä sitä mitä se voisi olla 10 vuoden kuluttua. Ehditäänkö siihen 
ylipäätään reagoida? Vaatii mm. koulutuksessa ja töissä uudenlaista oppimista!
+ Kansainvälisten verkostojen kanssa tehdyn yhteistyön kautta hankittua osaamista on 
kyettävä siirtämään tänne (mm. robotiikka)
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Kysymys on karkeasti ottaen tästä
• Kombinaatioiden etsiminen, löytäminen ja muuntaminen liiketoiminnaksi

(markkinat voivat myös sulaa ja portaat muuttua ”liukumäeksi”)
• Vaihtoehtoiset tulevaisuudet
• Verkostokumppanit ja osaaminen 



+ !



Baseline ts. ”regiimi” Alustatalouden nichet



Huom. Teknologialähtöisyys! Onko kelluva saari kovin radikaali innovaatio…?



Rakentamisesta sisällöntuotantoon
ja formaatteihin 

”Olemme nyt maailman parhaita tämmösellä matkalla – oli sitten kyse risteilijästä 
tai rahtilaivasta – ja se profit pool joka siellä on, on tämmönen!”



Tehtävämme tänään

Material
value

creation

Immaterial
value

creation

Digital 
value

creation

New
combinations



Tehtävämme tänään:

Mitä ovat tulevaisuudentarpeet ja niihin vastaavat
älykkäät tuote- ja palvelukonseptit?

Mitä osaamisia niiden aikaansaamiseen tarvitaan?

Keitä osaajia ei ole vielä huomattu ottaa mukaan
niitä rakentamaan?   + Verkoston uudet roolit! 


