
SEUTUKAUPUNKIEN 
MERITEOLLISUUSPÄIVÄ 

TELAKKAVIERAILULLA RAUMALLA

Paikka: Juhlahovi, Tikkalantie 7, Rauma

Ohjelma:

9:00-9:30 Aamukahvi

9:30-9:40 Tervetuloa! Heikki M. Nurmi (Rauman kaupunki) 

9:40-9:55 Päivitetyn tuotekorttiluettelon julkaisu, Paavo Laaksonen (SEUTU-ohjelma)

9:55-10:15 Seaside Industry Park Rauma – Uuden teollisuusaluekonseptin synty ja näkymät

10:15-10:35 Rauma Marine Constructions (RMC) – Rauman telakan näkymät ja tarpeet

10:35-11:45 Opastettu tutustumiskierros bussilla RMC:n telakkaan ja Seaside Industry 
Park:iin (SEUTU-ohjelma hoitaa kierroksen kyydit) 

11:45-12:45 Lounas 

12:45-14:00 Kokemuksia, näkymiä ja kumppanitarpeita Rauman seudun toimijoilta mm: 

STEERPROP

ROLLS-ROYCE

14:00-14:20 Meriteollisuus ry – Alan näkymät ja tukea meriteollisuuden kasvuun ja 
kehitykseen, vt. Toimitusjohtaja Henrik Bachér

14:20-14:50 Kahvi 

14:50-15:10 Kokemuksia ja näkymiä meriteollisuudesta muualta Suomesta: MÄKELÄ ALU

15:10-15:40 Kuinka mukaan meriteollisuuden kansainvälisiin verkostoihin? Marjukka 
Holopainen-Rainio (Arktinen meri- ja offshore-teollisuuden ohjelman 
ohjelmapäällikkö, Business Finland)

15:40-16:00 Yhteenveto ja jatko, Paavo Laaksonen

Pidätämme oikeudet ohjelmamuutoksiin.

KESKIVIIKKO 7.11.2018



Päivään voi ilmoittautua oheisesta linkistä: https://goo.gl/forms/GIuVNBX6tn8A5THY2 . 

Ilmoittautumisten takaraja on 29.10.2018. (Paikkoja on rajoitetusti. Osallistujat otetaan pääasiassa 
ilmoittautumisjärjestyksessä mutta järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä poikkeuksia. Etusijalla 
ovat seutukaupunkien yritykset ja organisaationsa ainoat edustajat päivässä.)

Telakkavierailun ohjelma ja ruuat ovat ilmaisia seutukaupunkien ja niiden yritysten edustajille.

Lisätietoja: 

SEUTU-ohjelman projektipäällikkö Paavo Laaksonen 
paavo.laaksonen[at]suupohja.fi; 040 653 1913 
Lisätietoja voit kysyä myös oman alueesi elinkeinopalveluista.

Taustaa:

Meriteollisuuspäivä on osa seutukaupunkien SEUTU-ohjelmaa (www.seutuohjelma.fi ), jonka yhtenä 
osana olemme kartoittamassa yhdessä uusia potentiaalisia meriteollisuuden alihankkijayrityksiä. Työtä 
yritysten ja oikeiden kontaktien löytämiseksi tehdään tiiviissä yhteistyössä seutukaupunkien 
yrityspalvelujen kanssa. Meriteollisuuspäivä on jatkoa 2018 keväällä toteutetulle toiminnalle. 

Seutukaupunkiyhteistyöllä olemme auttamassa yritystäsi/ alueesi yrityksiä seuraavissa kysymyksissä:

• Kannattaako yritykseni etsiä kasvua meriteollisuudesta?

• Mistä saada kumppaneita, kontakteja ja osaamista meriteollisuudessa kasvamiseen?

Vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla tarjoamme ainakin seuraavia apuja näihin pohdintoihin:

1. Meriteollisuuden tietopaketti alasta kiinnostuneille yrityksille

• Tietopaketti julkaistiin helmikuussa 2018 ja on ladattavissa täällä: 
https://meriteollisuus.teknologiateollisuus.fi/sites/meriteollisuus/files/file_attachments/meriteollisuuden_tietopaket
ti.pdf

2. Tuotekorttiluettelo meriteollisuudesta kasvua hakevista yrityksistä päivitetään

• Luettelon ensimmäinen versio julkaistiin keväällä Meriteollisuus ry:n sivuilla suomeksi ja englanniksi. 
(https://meriteollisuus.teknologiateollisuus.fi/markkinat/teemakohtaisia-raportteja/yleiskatsaukset )

• Luettelosta tehdään täydennetty versio syksyllä 2018 ja kaikki seutukaupungeissa toimivat meriteollisuuden 
kasvusta kiinnostuneet yritykset pääsevät ilmaiseksi luetteloon jättämällä tietonsa oheisestä linkistä 23.9.2018 
mennessä. Niin kokeneet kuin täysin uudet yritykset ovat tervetulleet luetteloon. Yrityksen tiedot voi jättää tänne.

3. Muuta verkostoitumista tukevaa toimintaa

• Olemme valmistelemassa 2018-2019 vaihteeseen ostajatapaamispäivää. Päivä on tarkoitus olla kutsu tilaisuus, 
johon kutsutaan potentiaalisten ostajien tuotekorttiluettelosta valitsemat yritykset. Kannattaa siis olla luettelossa 
mukana.

• Seutukaupunkien yhdessä järjestämästä toiminnasta päivitämme tietoja SEUTU-ohjelman sivuille: 
http://sek.suupohja.fi/seutu-ohjelma_meriteollisuus

https://goo.gl/forms/GIuVNBX6tn8A5THY2
http://www.seutuohjelma.fi/
https://meriteollisuus.teknologiateollisuus.fi/sites/meriteollisuus/files/file_attachments/meriteollisuuden_tietopaketti.pdf
https://meriteollisuus.teknologiateollisuus.fi/sites/meriteollisuus/files/file_attachments/seutukaupunkien_tuotekorttilista_suomi_v11.pdf
https://meriteollisuus.teknologiateollisuus.fi/sites/meriteollisuus/files/file_attachments/seutukaupunkien_tuotekorttilista_english_v5.pdf
https://meriteollisuus.teknologiateollisuus.fi/markkinat/teemakohtaisia-raportteja/yleiskatsaukset
https://goo.gl/forms/rZwXwg66juXlzrxt1
http://sek.suupohja.fi/seutu-ohjelma_meriteollisuus

