
Enhancing 

Blue Growth
Meridiem tekee Suomesta meritekniikan sataman



Suomen vahvan meriteollisuuden perusta on yritysten ja tutkimusyhteisöjen tiivis yhteis-

työ, joka tuottaa uusia innovaatioita alalle. Innovaatioiden kautta syntyy meriteollisuuden 

kasvu – Blue Growth.

Meridiem valjastaa meriteknologian perinteen ja osaamisen uuden kasvun veturiksi. Se 

tarjoaa toimijoilleen ja meriteollisuuden yrityksille paikan ja verkoston, jossa poikkitieteel-

linen ja innovatiivinen meriteknologian tutkimus saa siivet. 

Meridiemissä toimivat seuraavat korkeakoulut ja yliopistot: Aalto-yliopisto, Turun yliopisto, 

Turun ammattikorkeakoulu sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto, yhteistyökumppaneina 

myös Yrkeshögskolan Novia ja Åbo Akademi. Koordinaatiosta vastaa Koneteknologiakeskus 

Turku Oy.

 Meridiem tuo lisää resursseja 
 meriteknologian tutkimukseen
Tulevaisuudessa meriteollisuus kilpailee innovaatioilla – tavoitteenamme 
on vahva, suomalainen meriteknologiaosaaminen.
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 Tutkimusyhteistyöllä 
 uusia innovaatioita
Päätehtävämme on uusien yhteistyömuotojen kehittäminen 
tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän välille.

Kansainvälisyyden tehostaminen on merkittävässä roolissa myös meri-

teknisen osaamisen profiloinnissa ja yhteistyöallianssien muodostamisessa. 

Teemme yhteistyötä globaalisti eri toimijoiden kanssa, ja siksi pystymme 

auttamaan myös yrityksiä verkostoitumiaan ja löytämään oikeat keinot 

kansainvälistymisen avuksi.

Kasvua uusilta markkinoilta
Edistämme yritysten kansainvälistymistä mm. erilaisilla hankkeilla 
ja tapahtumilla. Toimimme laajassa ja monipuolisessa kansain-
välisessä verkostossa. 

Meridiem tutkimusyhteisö toteuttaa ja koordinoi sekä kansallisia 

että kansainvälisiä tutkimushankkeita. Tutkimusverkostojen 

kehittäminen on olennainen osa toimintaamme ja sitä teemme 

myös kansainvälisellä tasolla.

Toiminnan tavoitteena on tuottaa myös yrityslähtöisiä, poikkitie-

teellisiä opinnäytteitä ja diplomitöitä meriteollisuuden aihealueilta. 

Kansainvälistä yhteistyötä edistetään esimerkiksi tutkimus-, opiskelija- 

ja opettajavaihdon yhteistyösopimuksilla mm. Brasilian Pernambucon 

yliopiston (UFPE) kanssa. Yhteistyöverkostomme ulottuvat mm. 

Latinalaiseen Amerikkaan, Pohjoismaihin, Saksaan, Venäjälle, Kiinaan.

Korkeakoulujen 
strategiset 
tutkimusteemat:
•  Uusien 
 liiketoiminta- ja 
 laivakonseptien 
 tutkimus
•  Toimialadynamiikan
 ja klusterikehitys
•  Valmistus- ja 
 materiaaliteknologia 



Meridimin toimitila sijaitsee Datacityssä, Turussa. Mukana toiminnassa ovat mm. Aalto Yliopisto, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, 
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi ja Meriklusteriohjelma OSKE. Toimintaan tarvittavat tilat ja 
tukipalvelut tuottaa tutkimusryhmille Koneteknologiakeskus Turku Oy ja Turun kaupunki, jotka järjestävät toiminnan edellytykset.

Juha Valtanen, ohjelmapäällikkö, 

Meriklusteriohelma OSKE, Varsinais-Suomi

puh. 050 5623 442

juha.valtanen@koneteknologiakeskus.fi

Ota yhteyttä Meridiemiin!

Mervi Pitkänen, ohjelmajohtaja 

Meriklusteriohjelma OSKE, Koordinaatio

puh. 040 5353 066

mervi.pitkanen@koneteknologiakeskus.fi

www.meridiem.fi 

MEridiEM
Datacity, U-kerros, 
Lemminkäisen-
katu 14–18 C,
20520 Turku

MEridiEM
Datacity, U-floor, 
Lemminkäisen-
katu 14–18 C,
20520 Turku
Finland


