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Arctech Helsinki Shipyardille 16 MW jäänmurtajatilaus Venäjän
liikenneministeriöltä
Arctech Helsinki Shipyard on sopinut jäänmurtajan
rakentamisesta
Venäjän
liikenneministeriölle
yhteistyössä Viipurin telakan kanssa. Jäänmurtajan
arvo on noin 100 MEUR.
Jäänmurtajan rakentaminen alkaa välittömästi ja alus
luovutetaan asiakkaalle elokuussa 2015. Jäänmurtaja on
suunniteltu toimimaan ympärivuotisesti Itämerellä ja
kesäaikaan arktisilla vesillä. Laiva kykenee operoimaan
jopa -40°С pakkasessa ja sen jäänmurtokyky on 1,5
metriä.
Arctechille tullut jäänmurtajatilaus on osa kolmen
jäänmurtajan sarjaa, jotka Venäjän liikenneministeriö on tilannut Viipurin telakalta. Viipurin telakka vastaa
perussuunnittelusta ja pääkomponenttien hankinnasta sekä tuottaa noin puolet jäänmurtajan lohkoista. Arctech
vastaa aluksen kokoonpanosta, varustelusta ja viimeistelystä.
“Tilaus on Arctechille hyvin tärkeä. Se antaa meille hyvän perustyökuorman seuraavan kahden vuoden ajalle.
Tilaus on myös positiivinen jatko Venäjän liikenneministeriön vuosi sitten tilaamalle jäätämurtavalle
pelastusalukselle, jota rakennamme yhteistyössä Yantarin telakan kanssa”, kertoo Esko Mustamäki, Arctech
Helsinki Shipyard Oy:n toimitusjohtaja.
”Tämä tilaus on seuraava askel Viipurin telakan ja Arctech Helsinki Shipyardin yhteistyön kehittymisessä. Sen
lisäksi teknisesti vaativan laivatilauksen saaminen, jollainen 16 MW:n jäänmurtaja on, vahvistaa yhtiöidemme
mainetta edelläkävijöinä jäätämurtavien erikoisalusten rakentamisessa”, kertoo Aleksandr Solovyev, Viipurin
telakan toimitusjohtaja.
Helsingin telakalla rakennettava alus tulee toimimaan jäänmurtotehtävissä, avustamaan raskaan kaluston
aluksia jäisissä olosuhteissa sekä toimimaan laivojen ja kelluvien rakenteiden hinaustehtävissä niin jäissä kuin
avovedessä. Lisäksi alusta tullaan käyttämään sammutus- ja avustustehtävissä sekä kuljetusaluksena.
Jäänmurtaja on pituudeltaan 119,8 metriä ja leveydeltään 27,5 metriä. Neljän päädieselgeneraattorin
yhteisteho on 27 MW ja kahden azimuth-potkurin teho yhteensä 18 MW.
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Arctech Helsinki Shipyard Oy on arktiseen meriteknologiaan ja laivanrakennukseen erikoistunut yhtiö. Yrityksen päätuotteita ovat
jäänmurtajat ja arktiset erikoisalukset. Arctech on STX Finland Oy:n ja venäläisen United Shipbuilding Corporationin, tasaosuuksin
omistama yhteisyritys, joka on perustettu joulukuussa 2010. Yhtiö toimii Helsingin Hietalahdessa sijaitsevalla telakalla ja sen
palveluksessa on noin 400 työntekijää.
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