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Laivanrakennus jatkuu
Omistajat ja rakennettavat laivatyypit ovat vaihtuneet vuosien var-
rella. Helsinki Shipyard Oy aloitti toimintansa toukokuussa 2019 
telakan siirryttyä Algador Holdingsin omistukseen. Helsinki Shipyard 
Oy:n päätuotteiksi on valittu matkustajalaivat ja erikoisalukset. Tela-
kan tilauskannassa on kolme kappaletta tutkimusmatkaristeilijöitä 
Swan Hellenic -varustamolle. Laivat tarjoavat matkustajilleen pääsyn 
arktisten alueiden vaikeasti saavutettavien luonnon aarteiden äärelle. 
Helsingin telakka pääsee yhdistämään laivojen suunnittelussa ja ra-
kentamisessa matkustajalaiva- ja jääosaamisensa.

Jatkuvaa muutosta perinteisellä alalla
Kehittyvät taloudet ovat perinteisesti luoneet teollisia työpaikkoja 
rakentamalla telakoita. Eurooppalaisille telakoille kilpailu erityisesti 
aasialaisten uudempien telakoiden kanssa on tarkoittanut painetta 
erikoistumiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Telakoiden 
pudotuspeli onkin ollut ajoittain kovaa. Helsinki Shipyard Oy sijait-
see Helsingin keskustassa. Telakka-alueen koko ja sijainti asettavat 
toiminnalle vaatimuksia, jotka telakka on pyrkinyt kääntämään kil-
pailuedukseen ja tähän pyrkimykseen panostetaan myös jatkossa. 
Telakan on otettava toiminnassaan huomioon naapurusto esimerkiksi 
työmenetelmien valinnassa. Helsingin telakka onkin ollut edelläkävijä 
mm. liuotinvapaiden laivamaalien käyttöönotossa.

Helsingin telakan toiminta on muuttunut lähes kaikki toiminnot 
käsittävästä telakkayhtiöstä kohti yhä selkeämpää kokoonpanotelak-
kakonseptia. Telakalta on vuosien varrella ulkoistettu mm. konepaja, 
puutyöpaja ja lohkotuotanto. Telakan omaa organisaatiota on viime 
vuosina kehitetty erityisesti suunnitteluvaiheen konseptikehitys- ja 
perussuunnitteluorganisaatiota vahvistamalla. 

Espoon Otaniemen Aalto-yliopistolla on korkeatasoista meritek-
niikan ja arktisen teknologian opetusta ja tutkimusta. Samalla kam-
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Kuva 1. Helsingin telakka-alue kesällä 2020

Hietalahden telakalla on rakennettu laivoja vuodesta 1865. Vuosien varrella 
telakka laajeni Munkkisaaresta Hernesaareen toiminnan kasvaessa. Nyt, 
Helsingin kaupungin kasvaessa ja rakentamisen lisääntyessä telakan ympä-
rillä, toiminta keskittyy jälleen Munkkisaareen alueelle, jolla laivarakennus 
siis alkoi vuonna 1865 Hietalahden Sulkutelakka-nimisenä yrityksenä. 

Kuva 2. Suomen telakoiden kehityspolkuja.
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pusalueella myös VTT tutkii arktista meri-
teknologiaa sekä vastuullista merenkulkua 
ja älykästä laivateknologiaa. Lisäksi pää-
kaupunkiseudulla toimii useampi alan joh-
tava järjestelmätoimittaja ja johtava laiva-
suunnittelutoimisto. Yhteistyö oppilaitosten, 
tutkimuslaitosten ja alan johtavien järjestel-
mätoimittajien kanssa on merkittävässä 
roolissa kokoonpanotelakan toiminnassa ja 
kehittämisessä.

Viime aikoina tuotannon kehittäminen on 
painottunut parantamaan logistiikkaa ja va-
rustelutöiden pajatoimintoja, joihin telakan 
rajallinen pinta-ala ohjaa kehitystoimintaa 
luontevasti. Materiaalitoimitusten on tultava 
juuri oikeaan aikaan ja oikealaatuisina. Jotta 
tässä onnistutaan, tulee myös yhteiskump-
paneiden prosessien olla kunnossa. 

Helsingin telakalla on hieno historia lai-
vanrakennusta mullistaneiden innovaatioi-
den kehittämisessä ja käyttöönotossa. Nyt 
kehitysloikkaan tarjoaa mahdollisuuden ”di-
gitalisaatio”, joka tulee muuttamaan lähes 
kaikkia toimialoja - myös Helsingin telakkaa. 
Helsinki Shipyardin  lähiajan suurin tuotta-
vuusloikka saavutetaan 3D-suunnittelujär-
jestelmien ja tuotannon ohjausjärjestelmi-
en kehitystyöllä sekä näiden järjestelmien 
paremmalla integroinnilla. Odotettavissa on 
mm.:

 � parempaa suunnittelun laatua -> 
vähemmän muutoksia/kerralla oikein

 � tarkempaa seurantaa ja oikea-
aikaisempia materiaalitoimituksia 
-> ei tuotantokatkoksia ja 
vähemmän  sitoutunutta pääomaa 
varastomateriaalissa

 � parempia raportteja -> tarkempi 
tilannekuva ja parempi toiminnanohjaus

 � osa päätetyöstä voidaan automatisoida 
ja päällekkäisiä prosesseja karsitaan 
-> vähemmän ei-jalostavaa työtä ja 
inhimillisiä virheitä 

Kuva 3. Tutkimusristeilijä SH Minerva.

Kuvassa 4 on esimerkki 3D-laivamallista. 
Samassa mallissa on sekä runko- että va-
rustelusuunnittelumalli. Malli sisältää myös 
paljon tuotetietoa, jota telakan uusi toimin-
nanohjausjärjestelmä hyödyntää.

Levy- ja hitsaustyöt 
kokoonpanotelakalla

Lohkotoimitukset ovat yksi telakan tärkeim-
piä hankintakokonaisuuksia. Ne ovat selke-
ästi isoin yksittäinen alihankittava kokonai-
suus. Lohkot hankitaan kuumavarusteltuina 
ja maalattuina. Ulkoalueiden viimeinen maa-
lauskerros jää usein Helsingin telakalle suori-
tettavaksi viimeistellyn lopputuloksen takaa-
miseksi ennen laivan luovutusta. 

Tulitöiden määrä telakalla pyritään mi-
nimoimaan. Tulitöiden minimoimiseksi ali-
hankittujen lohkojen mittatarkkuutta ja kuu-
mavarusteluastetta kehitetään yhdessä 
lohkotoimittajan kanssa. Telakan ulkopuo-
lella sulatetaan noin 60-70 % hitsauslisäai-Kuva 4. MS Minervan 3D -laivamalli.

Kuva 5. Kaavio Helsinki Shipyardin toimintatavasta.

neesta. Tämä on tarkoittanut panostamista 
yhteistyökumppanien valintaan ja alihankit-
tujen toimitusten valvontaan.

Telakka on ulkoistanut myös merkittävän 
osan erilaisia hitsattavia varustelutöitä. Ko-
neikkoja, putkipaketteja, hyttimoduleja jne 
valmistetaan telakan ulkopuolella ja toimi-
tetaan telakalle asennettavaksi. Useimmat 
laivan järjestelmät kuten ilmastointi, hissit, 
propulsio, jäteveden käsittely jne. hankitaan 
järjestelmätoimittajilta, jotka toimittavat jär-
jestelmien materiaalit telakalle telakan ulko-
puolella esikoottuina kokoonpanoina. Sisus-
tusalueet hankitaan kokonaistoimituksina 
avaimet käteen periaatteella toimittajilta,  
jotka vastaavat työkuvista ja asennuksista 
telakalla. Nämä toimittajat tekevät paljon 
esivalmisteita telakan ulkopuolella.

Laadunhallinta
Lohkovalmistajat auditoidaan Helsinki Shi-
pyardin toimesta ennen sopimuksenmukai-
sen alihankintatyön aloittamista. Auditoinnil-
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Kuva 6. MS Minervan lohkotuotannon aloitus Helsinki Shipyardin 
lohkotoimittajalla 27.4.2020.

Kuva 7. Teräsosakoontien hitsausta telakan lohkotoimittajalla.

Kuva 8. Tasolohkojen valmistusta lohkotoimittajan tasolohkolinjalla.

Kuva 9. Suurlohkokoontia lohkotoimittajalla.

Kuva 10. Lohkotoimittajan maalaushalli.
Kuva 11. SH Minervan lohkot saapuneet Helsinki Shipyardin 
telakalle.
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la varmistetaan lohkovalmistajan kyvykkyys 
täyttää standardin EN ISO 3834-2 (Metalli-
en sulahitsauksen laatuvaatimukset. Osa 2: 
Kattavat laatuvaatimukset) ja Helsinki Shi-
pyardin asettamat laatuvaatimukset. Audi-
toinnin aikana varmistetaan muun muassa, 
että yleiset laatustandardit, projektikohtaiset 
laatuohjeet ja -dokumentit ovat saatavilla ja 
niitä noudatetaan. Lisäksi hitsaus- ja laadun-
valvontahenkilöstön pätevyydet ja osaaminen 
sekä laitteiden kalibroinnit tarvittavilta osin 
tarkastetaan. Tuotantotiloissa suoritettavalla 
kierroksella varmistetaan, että hitsauslisäai-
neita säilytetään ja käsitellään vaatimusten 
mukaisesti sekä hitsien ja materiaalin jälji-
tettävyys on kunnossa. 

Menetelmäkokeisiin perustuvat hitsaus-
ohjeet ja yhteenveto käytetyistä lisäaineista 
hyväksytetään projektin laivaluokituslaitok-
sella ennen tuotannon aloitusta. Samoin hit-
saajat tulee olla pätevöitetty standardin EN 
ISO 9606-1 (Hitsaajan pätevyyskoe. Sulahit-
saus. Osa 1: Teräkset) tai luokituslaitoksen 
sääntöjen mukaan. Käytännössä aina lohko-
valmistaja on myös jo valmiiksi EN ISO 3834-
2 mukaan sertifioitu kolmannen osapuolen, 
esimerkiksi laivaluokituslaitoksen toimesta. 
Niinpä suuremmilta yllätyksiltä auditointivai-
heessa usein vältytään. 

Lohkoalihankintasopimuksen jälkeen 
määritellään lohkovalmistuksen toteuttaval-
le yritykselle Helsinki Shipyardin valvonta-
resurssit. Lohkoalihankintasopimuksen val-
vonta tapahtuu lohkoalihankintaan erikseen 
nimetyn projektiryhmän (Site teamin) ja sille 
nimetyn vetäjän (Site Manager) toimesta.  
Site Manager toimii Helsinki Shipyardin vi-
rallisena edustajana ja Site teamin esimie-
henä työkohteessa. Site teamin kokoonpa-
no muodostuu normaalisti vetäjästä eli Site 
Managerista, lohkojen terästyöntarkastajas-
ta, varustelutyöntarkastajasta ja maalaus-
tarkastajasta. Laivalohkojen tarkastuksiin 
lohkovalmistajalla osallistuvat Helsinki Shi-
pyardin edustajien lisäksi, luokituslaitoksen 
ja laivatilaajan edustajat. Tarkastuksista teh-

Kuva 12. Varusteltu pumppuhuonelohko. Kuva 13. MS Minervan rungonkoontia Helsinki Shipyardin telakalla. 

Kuva 14. Esimerkki Helsinki Shipyardin rungonkoonnissa käytettävästä tarkastuspöytäkirjasta.
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dään pöytäkirja ns. ”myyntiraportti”, johon 
mahdolliset poikkeamat ja huomautukset 
kirjataan. Korjaavien toimenpiteiden jälkeen 
suoritetaan uusintatarkastus ja huomautuk-
set/poikkeamat kuitataan tehdyiksi. 

Laivanrakennuksen terästyönstandardi 
IACS no. 47 toimii yleisenä valmistuksen laa-
tustandardina, joka antaa ohjeistusta tyypil-
liselle rakennustavalle ja asettaa raja-arvoja 
rakenteiden kohdistuksille, suoruuksille, mit-
tatarkkuudelle sekä laadulle. Lisäksi laiva-
projektin perussuunnitteluvaiheessa tehdään 
projektikohtaisia laatudokumentteja, joissa 
muun muassa määritellään tarkastusmene-
telmät ja minimilaajuudet NDT-tarkastuksille 
ja viimeistelyasteet pintakäsittelylle. Kokoon-
panotelakkakonseptissa yksi tärkeimmistä 
alihankintana tehtävien suurlohkojen laatu-
asioista on mittatarkkuus. Helsingissä teh-
tävä laivan rungonkoonti vaikeutuu huomat-
tavasti, jos suurlohkojen mittatarkkuudessa 
on heittoja. Valmiiksi hitsattujen rakenteiden 

Telakka sijaitsee ainutlaatuisella paikal-
la Helsingin keskustassa. Aalto-yliopistolla 
on  korkeatasoista meritekniikan ja arktisen 
teknologian opetusta ja tutkimusta. Samalla 
alueella VTT tutkii arktista meriteknologiaa, 
sekä vastuullista merenkulkua ja älykästä lai-
vateknologiaa. Lisäksi pääkaupunkiseudulla 
toimii useampi alan johtava järjestelmätoi-
mittaja ja johtava laivasuunnittelutoimisto. 
Yhteistyö oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja 
alan johtavien järjestelmätoimittajien kanssa 
on merkittävässä roolissa kokoonpanotela-
kan toiminnassa ja kehittämisessä.

Helsingin telakalla on tehty lukuisia hie-
noja innovaatioita, joilla on ollut merkitystä 
koko toimialan kehitykseen. Telakkatoiminta 
Hietalahdessa on saanut taas uutta puhtia 
uuden omistajan ja uuden alustyypin myötä. 
Telakalle on rekrytoitu ”tuoretta verta”, jolta 
on odotettavissa uusia innovaatioita. Laivan-
rakennus Hietalahdessa jatkuu. 

Niko Rautiainen, IWE
Vice President, Global Sourcing
niko.rautiainen@helsinkishipyard.fi
ja
Juha-Pekka Keltanen, IWE
Welding Engineer, Hull Production
juha-pekka.keltanen@helsinkishipyard.fi
Helsinki Shipyard Oy

avaaminen ja uudelleen kohdistaminen sekä 
muutostöiden tekeminen aiheuttaa turhia 
kustannuksia ja voi viivästyttää aikatauluja 
huomattavasti. 

Tiivistelmä
Helsinki Shipyard Oy  on erikoistunut vaati-
vien matkustaja- ja erikoislaivojen rakenta-
miseen, joiden suunnittelu ja rakentaminen 
vaatii korkeaa ammattitaitoa. Telakka toimii 
ns. kokoonpanotelakkakonseptilla. Kaikkea 
ei enää tehdä itse. Toiminta perustuu hyvään 
yhteistyöhön alan johtavien verkostoyritysten 
kanssa. Hitsaus tapahtuu suurelta osin telak-
ka-alueen ulkopuolella. Telakan ulkopuolella 
sulatetaan noin 60-70 % hitsauslisäaineesta. 
Tämä on tarkoittanut panostamista yhteistyö-
kumppanien valintaan ja alihankittujen toimi-
tusten valvontaan.

Kuva 15. IACS no. 47 esimerkki ylisuuren ilmaraon korjauksesta ”butteroimalla” tai 
inserttilevyllä.


