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Helsinki Shipyard on solminut Norilsk Nickelille 
rakennettavan uuden jäänmurtajan pääkoneita ja 
propulsiolaitteita koskevat sopimukset 

Helsinki Shipyard Oy on menestyksekkäästi saanut päätökseen Nornickelin 
jäänmurtajan päälaitteiden hankinnat. Sopimus jäänmurtajasta solmittiin Aker Arcticin 
kehittämälle jäänmurtajakonseptille viime vuonna. Aker Arctic on toteuttanut myös 
aluksen jäämallikokeet. 

 

Norilsk Nickel ja Helsinki Shipyard Oy rakentavat uuden ympäristöystävällisen jäänmurtajan 
Norilsk Nickelin käyttöön. Aluksen tuleva toiminta-alue on Jeniseijoen ja Jeniseilahden 
alueella sekä Kara-merellä varmistamassa pääsyä Dudinkan merisatamaan niin omille kuin 
yhteistyökumppaneiden aluksille. Jäänmurtajan tehtävänä on tehdä Jeniseijoella ränniä 
Nornickelin Arctic Expressille (Arc7) sekä lisäksi hinata käytössä olevia Arc5 -luokan max. 
20000 t DW rahtialuksia. Jäänmurtajan tuleva kotisatama on Murmansk. 

Uuden aluksen konseptisuunnittelu on tehty yhteistyössä Aker Arctic Technology Oy:n 
kanssa. Suunnittelutyö etenee nyt suunnitellussa aikataulussa, sisältäen mm. mallikokeet, 
jotka ovat jo menestyksekkäästi takana. Projektin hankinnat sujuvat myös hyvin, ja 
sopimuksia on jo solmittu päälaitteista pääkoneiden ja propulsion osalta. Rakentaminen 
päästään aloittamaan vuoden 2022 aikana ja alus toimitetaan tilaajalleen talvikaudeksi 2025.   

”Nornickelille on erittäin tärkeää saada uusi jäänmurtaja vuoden 2024 loppuun mennessä, 
koska se tuo kuljetuksiin lisäkapasiteettia, jota tarvitaan strategisten investointiprojektiemme, 
ja Norilskin kaupungin uudistussuunnitelmien täytäntöönpanoon. Ja olemme iloisia 
saadessamme ilmoittaa, että alus on LNG-käyttöinen, mikä on linjassa tämän päivän 
hiilipäästöjen rajoittamista koskevien ympäristötrendien kanssa, ja alus tulee olemaan 
jäänmurtajien LNG-käyttöinen pioneeri Koillisväylällä.” – kommentoi SVP Sergey Dubovitskiy 
Norilsk Nickeliltä. 

Uudessa jäänmurtajassa on integroitu diesel-sähköinen kaksipolttoainekoneisto, joka voi 
käyttää polttoaineenaan sekä LNG:tä että vähärikkistä dieselöljyä hyvällä 
energiatehokkuudella ja vähäisin päästöin. Alus rakennetaan Venäjän Merirekisterin (RMRS) 
jääluokkaan Icebreaker 8 ja se kykenee murtamaan 2 m paksua lumipeitteistä jäätä 
operoidessaan keula tai perä edellä. Aluksella on myös valmiudet lastikuljetuksiin sekä 
helikopteritoimintaan.  

Uuden jäänmurtajan suunnittelu ja rakentaminen ovat jälleen yksi osoitus Helsingin telakan ja 
Aker Arcticin sekä koko suomalaisen meriteollisuusverkoston vahvuuksista johtavana 
jäänmurtajien rakentajana. Tilauksen työllistävä vaikutus telakalla ja 
meriteollisuusverkostossa on noin 2100 henkilötyövuotta. Sopimus on merkittävä Helsingin 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

telakalle, ja se luo vakautta telakan tilauskantaan, joka kaupan jälkeen ulottuu vuoden 2024 
loppuun saakka. 

Nyt tilattu jäänmurtaja on suurin ja tehokkain diesel-sähköinen jäänmurtaja, mitä Suomessa 
koskaan on rakennettu. 

Helsinki Shipyard: 

Helsinki Shipyard Oy sijaitsee Suomen pääkaupungissa ja on erikoistunut meriteknologiaan sekä haastaviin 

olosuhteisiin ja vaativille reiteille tarkoitettujen erikoisalusten rakentamiseen. Telakalla on pitkät perinteet ja 

vertaansa vailla olevaa asiantuntemusta kylmissä olosuhteissa operoitavien jäänmurtajien ja muiden korkean 

jääluokan omaavien alusten suunnittelussa ja rakentamisessa. Arktisen tietotaidon lisäksi asiantuntijuutemme 

kattaa matkustajalautat ja risteilyalukset. 

Helsingin telakalla telakkatoiminta alkoi jo 156 vuotta sitten, 4. maaliskuuta 1865, kun Helsingfors 

Skeppsdocka valtuutettiin perustamaan telakka Hietalahteen. Telakka tunnetaan suomalaisen 

laivanrakennuksen edelläkävijänä, merkittävänä työnantajana, sekä osana Helsingin kaupungin historiaa ja 

maisemia. 

https://helsinkishipyard.fi/ 

 

Norilsk Nickel 

 

Norilsk Nickel on Venäjän johtava metalli- ja kaivosyhtiö, palladiumin ja jalostettujen nikkelien valmistaja ja 

yksi suurimmista platina- ja kuparintuottajista. Nornickelin osakkeet on listattu Moskovan pörssissä. Yhtiön 

arvopapereilla käydään kauppaa myös Yhdysvaltain OTC-markkinoilla, sekä Lontoon, Berliinin ja Frankfurtin 

pörsseissä.  

 

Nornickelin ydinliiketoimintaa edustavat vertikaalisesti integroidut metalli- ja kaivosliiketoiminnat. Niihin 

kuuluvat Norilskin divisioona (joka sijaitsee Taimyrin niemimaalla Venäjällä), Kolan divisioona, mukaan 

lukien Kola MMC (sijaitsee Kuolan niemimaalla Venäjällä) ja Norilsk Nickel Harjavalta (sijaitsee Suomessa) 

sekä Zabaykalsky-divisioona. Tuotantolaitosten lisäksi Nornickel ylläpitää maailmanlaajuista myyntiverkostoa 

ja omistaa laajan valikoiman T&K-laitoksia, polttoaine- ja energiavaroja, jokilaivoja, joki- ja merisatamien 

terminaaleja, sekä ainutlaatuisen arktisen rahtilaivaston. 

 

Aker Arctic Technology Inc 

 

Aker Arctic Technology Inc on itsenäinen yritys, joka on erikoistunut jäissä kulkevien alusten, 

jäänmurtajien, offshore-rakenteiden, merikuljetusratkaisujen ja satamien kehitykseen, suunnitteluun, 

tekniikkaan, konsultointiin ja testauspalveluihin. Yrityksellä on eniten referenssejä jatkuvasta kehittämisestä 

sekä edistyneiden ja tehokkaiden jäänmurtajien suunnittelusta. Sellaiset innovaatiot, kuten kaksitoimisen 

aluksen ja vinojäänmurtajan konseptit, ovat lähtöisin Aker Arcticilta. 

www.akerarctic.fi 
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