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REFURBISHMENT-MARKKINAN 
MAHDOLLISUUDET
Meriteollisuusyhdistyksen syysseminaari 9.11.2022



Auvo Mäkinen

started upholstering 

sofas in a garage in 

late 1960’s.

10 years later Finnish 

shipbuilding industry 

started growing and 

Makinen concentrated 

in marine grade 

furniture production.

Ismo Mäkinen took over 

the business in 1992. The 

main customers were the 

3 newbuilding shipyards 

in Finland; Turku, Helsinki 

and Rauma.

In 2017 Makinen signed the 

first newbuilding contract in 

China. The first cruise vessel 

series built in China for a 

western cruise line.

In 2012 Makinen started developing Lean 

cabin refurbishment system with Porsche 

Consulting and Royal Caribbean Cruise 

Lines. This became an exceptional 

success. Cabin refurbishment output per 

day was elevated from 30 to 200.

Global expansion started in 2000. An 

office was opened in Florida to serve 

cruise lines in the furniture after sales 

market. Soon afterwards Makinen started 

providing turn-key project services.

A small local operator has grown into a globally significant and well 
networked operator – 10 years of lean:
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global supplier network

MAKINEN in numbers

75 2000+25+4550 000+ 50 000+

MAKINEN
SOFAS

Sailing around the world



Customers
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Covid-19 pandemian vaikutuksia risteily- ja 
refurbishment-markkinaan
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• Varustamoiden liikevaihdot romahtivat -> kymmenien miljardien tappiot

• Toimialan elpymisen hitaus (CDC:n rajoitukset, lentomatkustamisen rajoitukset, koronapelko)

• Lähes kaikki refurbaprojektit joko peruttiin tai siirrettiin tulevaisuuteen

• Vähäisempienkin projektien toteuttaminen haastavaa

• Radikaalit muutokset varustamoiden henkilökunnan määrässä -> osaamispääoman
poistuminen muille toimialoille



Valoa tunnelin päässä – vihdoinkin!
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• Tammikuussa 2021 (Cruise Industry News)

− 13 varustamobrändiä,  15 alusta liikenteessä

• Syyskuussa 2022 (Cruise Industry News)

− 88 varustamobrändiä, 388 alusta liikenteessä = 90% valtamerialuksista (429)

− Matkustajamäärän arvioidaan palaavan prepandemic-tasolle vuoden 2022 loppuun mennessä

• Koronarajoitukset minimissään / poistuneet lähes maailmanlaajuisesti

• Varustamoiden ennakkomyynti jo vuoden 2019 tasolla -> ihmiset haluavat matkustaa

• Aasian risteilymarkkina edelleen länsimaisilta varustamoilta suljettu:

− Kuinka pitkään Kiina pitää kiinni koronarajoituksistaan? (2 PCR-testiä, 7 + 3 pvän hotellikaranteeni)

− Etelä-Korea avautunut kansainvälisille risteilyvarustamoille viime kuussa



Valoa tunnelin päässä – vihdoinkin!
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• Risteilyteollisuuden lähes täydestä palautumisesta huolimatta kulunut vuosi on kuitenkin
jäänyt refurbishment-projektien osalta vielä monien toiveita hiljaisemmaksi

• Refurbaprojekteja on jo toteutettu, mutta kokoluokaltaan suuria pre-pandemic tasoisia
projekteja saatetaan joutua odottamaan vielä 1 – 2 vuotta – positiivista virettä kuitenkin
ilmassa -> esim. alan messutapahtumat, tiedossa olevat telakoinnit

• Sustainabilityn merkitys kasvaa -> materiaali- ja teknologiainnovaatioiden mahdollisuus myös 
refurbaprojekteissa

• Varustamot ovat romuttaneet vanhimpaa aluskantaansa, mutta myös myyneet niitä -> 
pandemia on synnyttänyt myös joitakin uusia varustamoita, joiden alushankinnat tuovat uusia
refurbaprojekteja



KIITOS!


