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Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia rungonvalmistuksen suunnitteluprosessista ohjeistus sekä 

pohtia mahdollisia kehityskohtia kyseiseen prosessiin. Suunnittelun vaiheet käydään läpi vaihe 

vaiheelta, ja prosessi kuvataan kronologisessa järjestyksessä.  

Suurin osa prosessista koostuu rungon mallintamisesta, lähtötietojen tutkimisesta sekä 

luovutusaineiston kokoonpanosta. Suunnittelijan päätehtävä on laivan rungon lohkon 

mallintaminen oikeaoppisesti annetussa aikataulussa. Rungon mallinnuksen pohjalta luodaan 

työpiirustukset tuotantoon. Piirustuksista tulee ilmetä kaikki tarvittava informaatio lohkon 

rakentamista varten. Piirustusten luominen on osoittautunut kyseisessä prosessissa sen 

työläimmäksi vaiheeksi.   

Työn lopussa käydään läpi mahdollisia kehittämiskohteita liittyen nykyisen ohjelmiston 

päivittämiseen tai kokonaan uuteen ohjelmistoon vaihtamiseen ja eri osastojen yhteistyön 

parantamiseen. Lisäksi työssä on otettu kantaa datan keräämiseen vanhoista projekteista, millä 

saataisiin toistuvat virheet minimoitua, sekä perussuunnittelun laadun parantamiseen, mikä 

mahdollistaisi kalliiden ja aikaa vievien myöhäisten korjausten vähenemisen.  
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BLOCK DESIGN PROCESS AND IT’S 
DEVELOPMENT  

 

The purpose of the thesis was to prepare guidelines for the block design process and to consider 

possible developments in the process. The phases of the design were reviewed step by step with 

the simplest possible presentation. The process was reviewed in a chronological order. 

Most of the process consists of modeling the block, examining the source data, and assembling 

the material for construction. The main task of the designer is to correctly model the block of the 

ship in the given schedule. Based on the frame modeling, work drawings were created for pro-

duction, and the drawings must show all the necessary information for the construction of the 

block. In the process, the creating of the drawings has proved to be the most laborious step. 

 

At the end of the thesis, potential development targets were reviewed in connection with updating 

or replacing the current software with new software and improving cooperation between different 

departments. Also, collecting data on old projects to minimize recurring errors, as well as improv-

ing the quality of basic design, which would make it possible to reduce expensive and time-con-

suming late repairs. 
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LAIVATEOLLISUUDEN SANASTOA JA LYHENTEITÄ 

 

Selitys englanniksi:    Lyhenne:  Selitys suomeksi: 

Center Line   CL  Keskiviiva 

Base Line    BL  Perusviiva 

Water Line    WL  Vesiviiva 

Frame   FR  Kaari 

Bulkhead   BHD  Laipio 

Webb   WEB  Kehyskaari 

Bracket   BKT  Polvio 

Girder   GRD  Jäykistäjä 

Stringer   STR  Vaakajäykistäjä 

Stiffener   STIFF  Tuki 

Starboard   SB Edestä katsottuna oikea puoli 

Portboard    PS Edestä katsottuna vasen puoli 

Watertight   WT  Vesitiivis 

Flange   FL  Laippa 

Bevel     Viiste 

Grand Block   GN  Suurlohko 



1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on pohtia mahdollisia kehityskohteita, joilla suunnitte-

lua ja sen vaiheisiin vievää läpimenoaikaa voitaisiin yksinkertaistaa, automatisoida tai 

mahdollisesti jollain tavalla nopeuttaa. Opinnäytetyö toimii myös lohkon suunnittelupro-

sessin ohjeena uusille suunnittelijoille. 

Meyerin tilauskannan kasvun myötä on tarve laivateollisuuden suunnittelijoille lisäänty-

nyt valtavasti. Hiljaisten aikojen takia laivateollisuudessa on hypätty sukupolven, jos ei 

toisenkin yli, mikä näkyy siinä, että useammat laivateollisuuden ammattilaiset jäävät 

eläkkeelle ja uusia tekijöitä ei ole. Tämä opinnäytetyö on suunnattu Meyerin oman lai-

vanrakennus-kurssin opiskelijoille sekä uusille insinööreille, jotka sijoittuvat koulutuksen 

jälkeen rungon suunnittelun osastolle suunnittelemaan laivan runkoa. 

Ohjeistuksen laatimisessa käytettiin apuna laivanrakennus-kurssilta opittuja asioita. Eri-

tyisen isona apuna ovat myös olleet Meyerillä työskentelevien ammattilaisten neuvot. 

Näitä kahta yhdistelemällä saatiin aikaiseksi ohje, jolla uusi suunnittelija omaksuu hel-

posti ja nopeasti suunnittelun työjärjestyksen.   

 



2 MEYER TURKU OY 

Meyer Turku Oy on Meyerin saksalaisen laivanrakennusperheen omistama Meyer Werf-

tin omistuksessa oleva suomalainen telakkayhtiö. Meyer on täyttänyt tilauskantansa vuo-

teen 2024 asti ja investoinut miljoonia telakan tuotannon parantamiseksi ja läpimeno-

aikojen pienentämiseksi.  Yhtiössä on noin 1500 työntekijää sekä useita tuhansia alihan-

kintayritysten työntekijöitä. 

Meyer Turku Oy omistaa myös kolme tytäryhtiötä - hyttejä suunnitteleva ja rakentava 

Piikkiö Works Oy, laivojen julkisia tiloja suunnitteleva ja toteuttava Shipbuilding Comple-

tion Oy sekä tekninen suunnitteluyhtiö Technology Design and Engineering Eng’nD Oy. 

(Meyer Turku 2019). 

1.1 Laiva 

Laiva on suurin ihmisen valmistama liikkuva rakenne. Se pitää sisällään tuhansia ihmisiä 

ja on käytännössä kuin veden päällä liikkuva kaupunki. Nykyaikaiset laivat sisältävät 

enemmän ja enemmän uskomattomia nähtävyyksiä, muun muassa tenniskenttiä, vesi-

puistoja sekä kartingratoja ja tulevaisuudessa varmasti vielä ihmeellisimpiäkin asioita. 

Tällainen tulos on mahdollista monen eri alan ammattilaisten yhteistyön ansiosta. Laivan 

suunnittelu koostuu usean osaston yhteistyöstä, jotka kaikki ovat erittäin oleellisia val-

miin tuotteen tuottamiseen sekä asiakkaiden toiveiden toteuttamiseen. Tällaisia osastoja 

ovat LVI-, kone-, kansivarustelu-, sisustus- ja sähkösuunnittelu. (Laivanrakentaja-kurssi 

2019). 

LVI-suunnitteluun kuuluvat kaikki lämmitys-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmiin liit-

tyvät asiat. Laivojen saniteettijärjestelmät ovat maissa käytettäviä järjestelmiä vaativam-

pia vaihtelevien ympäristöolosuhteiden ja kansainvälisten sääntöjen ansiosta. (Laivan-

rakentaja-kurssi 2019). 

Muita suunnitteluosastoja ovat konesuunnittelu, kansivarustelusuunnittelu ja sisustus-

suunnittelu. Konesuunnitteluun yleensä kuuluvat konehuone ja akselijärjestelyt, systee-

mikaaviot sekä apulaitteistot. Kansivarustelu vastaa ulkokansien laite-, pelastus-, ank-

kurointi- ja haalausjärjestelmistä yms. Sisustuksessa tehdään muun muassa sisätilojen 

järjestelyt, määritellään eristykset ja suunnitellaan vuoraukset. (Laivanrakentaja-kurssi 

2019). 



Sähkösuunnittelu nimensä mukaisesti käsittää aluksen sähköt. Sähkösuunnittelu on riip-

puvainen muiden osastojen lähtötiedoista, varsinkin sähkönjakelun osalta. (Laivanraken-

taja-kurssi 2019). 

 

 

1.2 Aveva Marine Hull Design 

Jotta tästä ohjeesta olisi mahdollisimman paljon apua, on hyvä osata Aveva Marine Hull 

Design -ohjelmiston alkeet. Laivanrakennus-kurssilla kyseistä ohjelmaa opetellaan, ja se 

toimii suunnittelijan työkaluna sitten työpisteellä. Avevan lisäksi laivanrakennuksessa 

käytetään monia muita ohjelmia myös mallinnukseen. Tällä hetkellä Meyerin Saksan te-

lakalla esimerkiksi käytetään Catia-ohjelmistoa, jota on suunniteltu myös tuotavaksi Tu-

run telakalle suunnittelijan työkaluksi.  

 



3 SUUNNITTELUPROSESSI 

Suunnitteluprojekti alkaa aina siitä, että tutustutaan huolellisesti projektikohtaisiin ohjeis-

tuksiin. Tilaaja on määrittänyt toiveensa ja vaatimuksensa, jonka perusteella laivaa ale-

taan suunnitella. 

Ohjeet ovat tarkkaan laadittuja ja sisältävät pienimmätkin yksityiskohdat, mutta  joskus 

näitä ohjeita voi tulkita väärin. Suunnittelijan vastuulla on kysyä projektin vetäjältä tai 

vastuuhenkilöltä sellaisessa tilanteessa, kun ei ole täysin varma, mitä täytyisi tehdä. Näin 

säästytään myöhemmältä taloudelliselta vaivalta, sekä myöhemmässä vaiheessa muu-

toksien tekeminen on mahdollista myös muulle kuin juuri sille suunnittelijalle, joka on 

lohkon suunnitellut.  

Lohkon suunnitteluprosessi (kuva 1.) etenee seuraavasti. Ensimmäisenä tulee suunnit-

telun aikataulujana, joka pitää sisällään järjestelytiedot eli J-tiedot sekä aukkotiedot eli 

A-tiedot. Tämän lisäksi siihen sisältyvät myös laivakohtaiset ohjeet, rakennustapa sekä 

rungon luokituskuvat, joiden lähtötiedoilla mallintaminen voidaan aloittaa. Mallinnusvaihe 

pitää sisällään lohkon mallintamisen Avevalla kokonaisuudessaan lähtötietoja hyväksi-

käyttäen.( Alamattila 2019).  

 

Kuva 1. Suunnitteluprosessi. 

 

Kun lohko on mallinnettu, luodaan työkuvat tuotantoa varten. Koko prosessin työläin 

vaihe lohkon suunnittelussa on työkuvien teko. Tämän jälkeen tehdään profiilivaraukset 

sekä levyvaraukset tuotannolle. 



Lohkon mallin valmistuttua tehdään rakennetarkastus mallista tai työkuvista. Mikäli ku-

vissa havaitaan eroavaisuuksia rakenteissa luokituskuviin verrattuna, täytyy ne korjata 

malliin ja sitä kautta työkuviin.  

Seuraavassa vaiheessa tehdään listat ja osaluettelot, jonka jälkeen nestataan. Vii-

meiseksi tehdään ristiintarkastus, ja mikäli tämän jälkeen vielä löytyy korjattavaa, teh-

dään korjaukset malliin sekä työkuviin. Viimeisenä on luovutustarkastus ja luovutus. Ai-

neisto tarkastetaan kahdesti ennen kuin se lähetetään tuotannon käyttöön. Kokonaisuu-

dessaan kyseiseen prosessiin menee noin 4–8 vk projektista riippuen, mihin vaikuttaa, 

onko kyseessä prototyyppilaiva vai sisarlaiva. (Alamattila 2019). 

 

Olennainen osa suunnittelua on ajankäytön hallinta. Jokaiseen projektiin kuuluu ajan-

käytön hallinta ja jokaiselle projektille laaditaan oma aikataulu, josta tulisi pitää kiinni. 

Aikataulut vaihtelevat projektikohtaisesti. Toiset projektit vaativat enemmän aikaa ja toi-

set vähemmän, vaikuttava tekijä on myös lohko ja sen monimutkaisuus. Erittäin moni-

mutkainen lohko vie huomattavasti enemmän aikaa rakenteidensa vuoksi, kun taas yk-

sinkertaisempi on nopeampi tehdä. Nämä eroavaisuudet pyritään kompensoimaan, jotta 

saadaan paras mahdollinen kokonaisajankäyttö jokaiselle suunnittelijalle.  



4 SUURLOHKOJAKO 

 

 

Laiva on paloiteltu suurlohkoihin (kuva 2). Suurlohkot on yksilöity numeraalisesti tai vaih-

toehtoisesti sekä numeroja että kirjaimia käyttäen (kuva 2). Tämä edesauttaa työvaihei-

den erottamisessa toisistaan. Suurlohkojen yksilöintitavat ovat telakkakohtaisia.  

 

  

Kuva 2. Suurlohkojakolaiva. 

Lähtökohtaisesti suurlohkojen määrä pyritään maksimoimaan, mutta suurlohkojen 

määrä ja koko määräytyvät kyseisen telakan nostokapasiteetin mukaan, koska suurloh-

kot nostetaan esivarusteltuna rakennusaltaaseen ja yhdistetään rungossa oleviin vierei-

siin suurlohkoihin.  

Tämän lisäksi laiva jaetaan kaariin eli leveyssuuntaisiin rungon jäykisteisiin. Niissä nu-

merointi alkaa peräsimestä, joka merkitään #0:ksi. Siitä edetään keulaa kohden positii-

visilla numeroilla ja perään päin negatiivisilla numeroilla. 

 

 

 

 

 

 



 

4.1 Suurlohko ja osalohko  

Suurlohkossa (kuva 3) on kaikki kyseisen suurlohkon osalohkot. Se käsittää sekä P- että 

S-puolen osalohkot yhdistettynä yhdeksi kokonaisuudeksi.  

 

Kuva 3. Suurlohko310. 

 

Suurlohkot paloitellaan osalohkoihin (kuva 4), jotka yleisimmin sisältävät kannen, ala-

puoliset laipiot sekä laidoituksen. Nämä voivat jossain tapauksissa olla osalohkoina loh-

kon sisällä. Osalohkot jaetaan vielä kahteen osaan P-puolen osalohkoon ja S-puolen 

osalohkoon.  

  

Kuva 4. Osalohko. 



Osalohkoilla on myös oma numerointitapansa. Esimerkkinä GN3141, joka pitää sisällään 

suurlohkon tiedon GN31 eli suurlohko 310 sekä kyseisen suurlohkon kannen 4 ja viimei-

senä osana indikoi vielä puolisuuden ja työkuvan P-, tai S-puolen, tässä tapauksessa 1 

eli P-puolen kansi lohkoa käytettiin esimerkkinä.  

 

Numerointitavassa näytetään aina kyseiset tiedot samassa järjestyksessä: suurlohkon 

ensimmäiset 2 numeroa, sitten kannet loogisesti 1-9, kansi 10 merkataan X:llä ja siitä 

eteenpäin taas numeraalisesti. Työkuvan puolisuutta indikoidaan omilla numeroilla: 1-3 

on P-puolen osalohkoa ja 5-7 on S-puolen osalohkoa.  

 

Työkuvissa P-puolen ja S-puolen osalohkon erottaa nopeasti longimerkinnöistä eli pi-

tuussuuntaisista jäykisteistä. P-puolen osalohkossa longit ovat positiivisia numeroita, 

kun taas S-puolen osalohkossa pituussuuntaiset jäykisteet on negatiivisilla numeroilla 

merkitty. 



5 LUOKITUSKUVAT 

 

Lähtötietoina suunnittelussa käytetään luokituskuvia. Näistä puhutaan myös luokkaku-

vina. Luokituskuvat tekee PES eli perussuunnittelu, joka tarkastaa ja pitää huolen, että 

kuvat on tarkastettu valtuutetuilla henkilöillä ja että ne ovat oikeaoppiset. Ideaalitilanne 

on, että luokkakuvat ovat valmiina aikataulujanan J-pisteessä, mutta usein luokitusku-

vista tulee koko suunnitteluvaiheen aikana lukuisia eri versioita, joita on muutettu ja päi-

vitetty edellisistä versioista. Tämä johtuu jatkuvasti tarkentuvista tiedoista, joiden mu-

kaan rakenteet määritellään. (Helander 2019). 

5.1 Kansi 

Kuvassa 5 on pieni osa kannen luokituskuvasta. Alemmalla korostetulla laatikkoalueella 

(kuva 5) ovat yleismaininnat, joita ovat T-palkit, bulbit, kannen paksuus sekä kannen 

staattinen kuorma. Ylempänä korostettu laatikkoalue (kuva 5) kertoo suunnittelijalle poik-

keukset, muutokset ja mahdolliset viittaukset muihin piirustuksiin. 

 

  

Kuva 5. Kansikuva. 



Kansikuvassa (kuva 5) viittaukset on merkitty ’’see drawing’’-merkinnöillä, jotka on ko-

rostettu. Kansikuvia katsoessa täytyy olla tarkka ja kärsivällinen, jotta virheiltä vältytään 

ja sisäistetään oikeaoppinen info. 

5.2 Laipiokartta 

Laipiokartasta (kuva 6) nähdään tietoa laipioista. Nämä ovat levyjen, jäykistäjien sekä T-

palkkien paksuus ja laatu kuin myös viittaukset laipiopiirustuksiin. Laipiokartasta näh-

dään myös pilarityypit. Mitoitus tapahtuu CL:stä eli keskiviivasta. 

 

 Kuva 6. Laipiokartta. 

5.3 Laipio 

Laipiokuvista (kuva 7) nähdään tarkempaa tietoa laipioista, joita ovat levypaksuudet, pro-

fiilit laipioissa ja niiden tarkentavat tiedot, sekä erikoisosat kuten nurkkavahvistukset. Ku-

vista nähdään myös mahdolliset oviaukot sekä muut aukot laipiossa. Myös joistain T-

palkeista on annettu tarkempaa tietoa.  

 

 



  

Kuva 7. Laipio. 

 

 

 

5.4 T-palkit ja pilarit  

Aukkotieto-kuvista nähdään aukkojen paikat T-palkeissa ja standardimitoituksia. Princi-

pal Pillar Connection  -kuvista nähdään tarvittavat tiedot pilarityypille. Principal Pillar 

Connection-kuvista löytyy tietoa aluslevyjen, tuplinkilevyjen ja timanttilevyjen mitoituk-

seen sekä viisteet ja hitsaukset. Pillar Connection -pilarien jatkuvuuksilla ei välttämättä 

ole tyypillistä asennustapaa niin kuin ohjeissa on näytetty, vaan näissä joutuu usein so-

veltamaan. 

 

 

 

 

 

 

 



5.5 Hitsaus 

Kaksipuolisesta hitsauskuvasta (kuva 8) nähdään, mihin tulevat yksi- tai molemminpuo-

liset hitsaukset sekä katkohitsit. Tarkemmat ohjeet löytyvät Welding Tablesta, josta löy-

tyvät hitsauksen pituudet sekä A-mitat. 

 

 

 Kuva 8. Hitsit. 



6 TYÖKUVAT 

Luokituskuvista saadaan informaatio työkuvien luomiseen. Suunnittelija tekee työkuvat, 

joiden avulla tuotannossa osalohkot sekä suurlohkot kootaan. Ilman työkuvia lohkoja ei 

voida rakentaa. Työkuvista selviää teräsrakenteiden paikat sekä kriittinen informaatio, 

jotta osalohko voidaan rakentaa tuotantohallissa. (Miettinen 2019). 

 

6.1 Kansi 

 

Kansikuva (kuva 9) on ensimmäinen kuva työkuvalehtisessä. Kansikuvassa on valtavasti 

merkintöjä, mikä vaatii suunnittelijalta malttia. Valmiista kansikuvasta täytyy löytyä posi-

tionumerot osille, jotka merkataan omilla tietyillä geometrioilla, joiden sisällä on numero. 

 

Kuva 9. Kansikuvamerkinnät. 

 

Kansilevyä merkitään ympyrän muotoisella geometrialla, jonka sisällä on sitä kuvaava 

positionumero. Bulbeilla positionumerot merkitään kolmioina, joiden sisällä on oma nu-

meronsa. Kansikuvasta näkyy myös pilarien aluslevyt, jotka on merkitty ympyränä. Nämä 

merkinnät alkavat 400:sta ja siitä eteenpäin, mistä tulee nimitys 400 sarja. Se tarkoittaa, 

että positionumerot alkavat 400:sta eteenpäin. Yksityiskohtaisena informaationa kansi-

kuvaan liitetään kuvat polvioista (kuva 10), joilla on myös oma positionumeronsa. Polvi-

oiden numerointi alkaa 600:sta, ja ne merkitään myös ympyröinä.  



 

 

Kuva 10. Polvio: yksityiskohdat. 

 

 

 

Kansi täytyy myös olla mitoitettu. Tärkeitä mittoja ovat laatikkomitat sekä jumbomitta, 

joka tuo esille kannen kokonaispituuden ja leveyden. Mitat otetaan CL:sta ja lähimmästä 

rakenteesta. 

 

Lohkorajan sauma merkitään myös kansipaneeliin (kuva 9). Kansikuva ei lopu suoraan 

lohkorajaan, vaan kuvan annetaan mennä vähän yli, jotta saadaan selkeä ymmärrys 

mistä toinen lohko alkaa. Viittaukset viereisiin lohkoihin täytyy myös olla näytettynä. 

6.2 Aihionkoonti 

Työkuvasta (kuva 9) luodaan osaluettelo, jonka myötä otetaan uuteen piirustukseen ai-

hionkoontipohja. Aihionkoontipohjassa näkyvät positionumerot, leikattavat sekä ei- lei-

kattavat reunat, raakalevyjen tiedot, mitoitukset, viittaukset keulan suuntaan sekä stan-

dardi yksityiskohtana viisteet.  

Osaluettelo saadaan Avevan .xml-ajon kautta, minkä kautta tiedot tuodaan sitten Ex-

celiin ja tehdään tarvittavat korjaukset, mikäli siihen on tarvetta. Levytilaukset tehdään 

yhdellä Excelillä, johon merkitään ainoastaan kansilevyt. Levytilaukset hoitaa materiaa-

litilausryhmä. (Helander  2019). 

 

 

 



6.3 Laipiokartta sekä 3D-malli                 

Laipiokartan (kuva 11) avulla puhdistusasteista tehdään oma työkuvansa, mikäli kyseistä 

informaatiota tarvitaan tilan viimeistelyyn. Puhdistusasteet kertovat kyseisen tilan hionta-

asteesta. Yleisimpiä käytettyjä asteita ovat 1,3 ja 5, joista 1 on kaikkein yleisin. Asteet 

menevät järjestyksessä, missä 1 on karkein ja 5 hienoin.  

 

Kuva 11. Laipiokartta: puhdistuasteet. 

 

 

3D-malli (kuva 8) on yksi työkuvista, joka tulee työkuvalehtiseen, jolla havainnollistetaan 

suunniteltua lohkoa ja josta nähdään hyvin valmis tuote.  

 

Kuva 12. 3D-malli. 



 

 

 

6.4 Laipio 

Laipiotyökuva (kuva 13) tulee myös työkuvalehtiseen. Laipiokuvasta nähdään tarvittava 

informaatio laipion osista ja aukoista. Laipiokuvassa esitetään positionumerot laipion jäy-

kisteille, jotka merkitään työkuvaan kolmioina. Tämän lisäksi levyt, niiden positionumero 

sekä nimet täytyy olla näytettynä laipiokuvassa. Levyt näytetään ympyröinä. Standar-

diosat ovat myös osa laipiokuvaa. Standardiosat esitetään ympyröinä ja ne ovat 8000 

sarjaa, mikä tarkoittaa, että ne alkavat 8000:sta ja siitä eteenpäin.  

Kuvassa täytyy myös näkyä paneelien nimet, viisteet saumoissa ja lohkorajoissa sekä 

levyosien mitat. Lisäksi laipiokuvassa täytyy näyttää viittaukset toisiin piirustuksiin sekä 

mitoitukset oviaukoille, paneeleille ja kansitasojen sijainti BL:n eli perusviivaan nähden. 

 

  

Kuva 13. Laipiomerkinnät. 

 

 

 



 

 

 

6.5 Pituus- ja poikittaisuuntaiset T-palkit 

Yksi kuva työkuvalehtisissä koostuu T-palkeista (kuva 14) missä näytetään niistä yksi-

tyiskohtaisemmin informaatiota. 

 

Kuva 14. Pituussuuntainen T-palkki (long). 

Pituus- ja poikittaissuuntaisissa eli long- (kuva 14) ja frame-suuntaisissa (kuva 15) T-

palkeissa on aina näytettynä paneelin nimi. Profiileille positionumerot merkataan kolmi-

oina ja myös pilareille ja uumalevyille positionumerot on merkattu kolmioina. Näissä täy-

tyy näkyä levyn paksuus sekä laatu. 

 

Kuva 15. Poikittaissuuntainen T-palkki (frame). 

Yksityiskohtaiset kuvat timanttilevyistä (kuva 16) ja nurjahduspolvioista (kuva 17) täytyy 

myös näyttää, sekä mitta CL:n eli keskiviivaan nähden. 



 

Kuva 16. Pituussuuntainen yksityiskohta: timanttilevy. 

 

Kuva 17. Poikittaissuuntainen yksityiskohta: nurjahduspolvio. 

Viisteet lohkorajoille täytyy näyttää sekä mitoitukset uumalevyn korkeudesta. Mitta näy-

tetään BL:n eli perusviivaan nähden. Tämän lisäksi paneelin mitta täytyy näyttää, jos on 

enemmän kuin yksi uuma tai materiaalin paksuus vaihtuu. 

 

 

 

 

 

 

 



6.6 Hitsaus 

Hitsaustyökuva (kuva 18) pitää sisällään lohkon hitsaustiedot. Näin tuotantoon saadaan 

tiedotettua yksityiskohtaiset hitsaustiedot, jotka ovat tärkeitä lohkon kokoonpanossa, 

jotta tiedetään mihin tulee minkäkinlaista hitsausta.  

Yleensä käytettyjä hitsaustyyppejä on yksipuoliset-, kaksipuoliset- ja katkohitsit. Hitsi-

kuva näyttää hitsaustyypit, mitä tulee kanteen ja laipioihin, sekä pitkittäiset ja poikittaiset 

hitsaukset, ja yksityiskohtaiset hitsauskuvat polvioista. Tarpeellisista paikoista näytetään 

aina myös yksityiskohtaiset hitsauskuvat.  

  

Kuva 18. Hitsauslehtinen. 

 



7 INFORMAATIO TYÖKUVISSA 

 

Pääasiallisesti niin sanottu työkuvapiirustus paketti koostuu kansityökuvasta, T-palkki-

työkuvasta sekä laipio- ja hitsaustyökuvasta.  

Esimerkkinä (kuva 19) näiden lisäksi näkyy 3D-kuva sekä puhdistusastekuva. Puhdis-

tusastekuva tehdään tarpeen mukaan ja 3D-kuva yleensä löytyy myös lehtisistä. Työku-

van oikeasta alanurkasta löytyy yleistietoa, suunnittelijan tiedot, revisiomerkintä, kuva-

numero sekä päivämäärä ym. 

 

   

Kuva 19. Työpiirustus all-in-one. 

Työkuvat ladataan jokainen omana työkuvanaan Kronodoc:iin mikä toimii dokumenttien 

hallintajärjestelmänä telakalla. Työkuvilla on myös omat spesifioivat numeroindikaattorit. 

Otetaan esimerkkinä D.394.0314.317.001A.  

Kirjain D viittaa piirustukseen eli Drawing ja numerosarja 394 viittaa laivaprojektiin. Seu-

raavaksi on 0314 mikä kertoo mikä suurlohko on kyseessä. Tässä tapauksessa 31 eli 

310 ja suurlohkon kansi 4. Tämän jälkeen 317, josta tärkeimpänä sisäistettävänä tietona 

on 1, mikä kertoo käytännössä mistä työkuva on sekä onko työkuva osalohkon P-puo-

lesta vai S-puolesta. Viimeisenä on A, mikä indikoi mikä revisiomalli on meneillään. Käy-



tännössä tästä myös näkee kuinka monta kertaa kuvaa on korjattu. Revisiokirjaimet me-

nevät loogisessa järjestyksessä ja tässä tapauksessa, jos kyseistä kuvaa korjattaisiin, 

olisi seuraavan kuvan revisiokirjain B. (Kronodoc 2019) 

 

 

 

  D.394.0314.317.001A:  

 

  D Drawing 

  394 Laivaprojekti 

  031 Suurlohko 

  4 Kansi 

  3(1)7 Työkuvan numero sekä puolisuus. 

  001 Juokseva numero 

  A Revisiomalli 

 

Kuten aikaisemmin käytiin läpi, työkuvilla on omat standardinumeroindikaattorit ja nämä 

indikoivat myös työkuvien puolisuuden: 1-3 on P-puolen osalohkoa ja 5-7 on S-puolen 

osalohkoa.  

 

Kansityökuva (1) P-puoli (5) S-puoli 

Kansityökuvaa indikoiva standardinumero on 1. Valmiissa kansilehdessä näytetään lai-

vaprofiili niin kuin kuvassa (kuva 19). Tästä näkee suurlohkon sijainnin laivassa sekä 

osalohkon. Laivaprofiilin alta löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa ainelaaduista, hitsauk-

sesta sekä laatuasteesta. Mahdollisesti myös lohko sekä lohkon painopiste näytetään.  

 

 



T-palkit (2) P-puoli (6) S-puoli 

T-palkkityökuvaa indikoiva standardinumero on 2. Valmiilla T-palkkilehdellä näytetään 

standardiyksityiskohdat, T-palkkien risteytykset sekä pilarien hitsaukset. Mahdolliset vä-

liaikaiset pilariasennukset on myös näytetty. 

 

Laipiot (3) P-puoli (7) S-puoli 

Laipiotyökuvaa indikoiva standardinumero on 3. Valmiilla laipiot-lehdellä näytetään jäy-

kisteiden hitsaukset sekä standardiyksityiskohdat. 

 

Hitsaustyökuva  

Valmiissa hitsaustyökuvassa näytetään hitsausyksityiskohdat, yksipuoliset-, kaksipuoli-

set- sekä katkohitsit. Hitsaustyökuvassa on ohjeistettu erikoisalueiden hitsaus yksityis-

kohtaisina kuvina sekä tekstinä. 



8 TUOTANTOAINEISTO 

8.1 Osien esisijoittelu 

Nestauksessa käytetään apuna Aveva Plate Nesting-puolta. T-palkin uumat asetellaan 

raakalevylle, jotta nähdään tarvittava materiaali. Raakalevy valitaan sopivista standardi-

levyistä. Kun esisijoittelu on valmis, suunnittelija tarkastaa, että viisteet ym. näkyvät. Tä-

män jälkeen luodaan tilauslista Exceliin tarvittavasta määrästä materiaalia. (Helander 

2019). 

Viimeiselle sivulle tulee koko kansi, mistä löytyy kokonaismitat, levyjen mitat, positionu-

merot, laatu ja levyn paksuus. Tämän lisäksi täytyy löytyä myös saumat ja ylimitat ko-

koonpanoa varten paneelilinjalle. Myös nestaajat käyttävät näitä. (Helander 2019). 



9 LUOVUTUSAINEISTO 

Luovutusaineisto on oleellinen materiaali laivan rakentamisen kannalta. Luovutusaineis-

toa käyttäen tuotannon puolella tehdään teräksestä tarvittavat osat, joista koostuu ko-

koonpanossa lohko ja sitä myötä suurlohkon, kun lohkot yhdistetään. Ilman luovutusai-

neistoa laivaa ei voida alkaa valmistamaan. 

Luovutettava aineisto koostuu osaluettelosta, joka luodaan Avevan kautta ja tuodaan 

Exceliin. Avevassa luotu .xml-tiedosto siirretään Nestixiin, ja osaluettelo sekä piirustuk-

set kopioidaan niille tarkoitetuille sijainneille riippuen projektista. Avevalla luotu .xml-tie-

dosto pakataan ja laitetaan verkkoasemalle sille tarkoitettuun sijaintiin ja tehdään mate-

riaalivarauslista. ( Helander 2019). 

Kannesta tehdään esisijoiteltu kansinesti sekä aihionkoonti ja leikkausohjeet .gat-muo-

toon. Jos on tarvetta taivutustiedoille, ne tehdään sketsinä pakattuna verkkoasemalle. 

Profiileista ja levyosista tehdään omat pakatut sketsitiedostot mikäli sille on tarvetta. Luo-

vutuslistan laajuus riippuu , onko kyseinen aineisto suunniteltu telakalla vai alihankkijoi-

den toimesta. (Helander 2019). 

  



10 LEAN-TOIMINTAMALLI 

Lean-toimintamalli on johtamisfilosofia, joka keskittyy seitsemän erilaisen turhan ja tuot-

tamattoman vaiheen poistamiseen, ja vanhojen virheiden välttämiseen. Lean-toiminta-

mallissa pyritään jatkuvasti parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja laatua sekä pienentä-

mään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja. (Lean 2019). 

Lean-toimintamallissa on keskeistä tunnistaa ja eliminoida hukka nopeasti ja tehok-

kaasti, pienentää kustannuksia sekä parantaa laatua. Hukalla tarkoitetaan ylimääräisiä, 

tuottamattomia toimintoja jotka hidastavat prosessia. Hukka on seurausta prosesseissa 

tapahtuvista vioista ja virheistä, jotka vaihtelu aiheuttaa. (Lean 2019). 

Arvoa tuottamattomiksi tai turhiksi asioiksi lasketaan: 

 Kuljetukset 

 Varastot 

 Liike 

 Odotusaika 

 Ylituotanto 

 Yliprosessointi 

 Viallinen tuote 

Lean-toimintamalli pyrkii siihen, että oikea määrä oikeanlaatuisia oikeita asioita saadaan 

oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan oikean laatuisena. (Lean 2019). 

 



11 KEHITYSEHDOTUKSET 

 

Laivan rakentamisessa lähtötietojen ollessa oleellisia niihin pitäisi panostaa perussuun-

nittelussa vahvasti ja pyrkiä parhaan mukaan kitkemään kaikki turhat virheet pois, jotta 

säästytään myöhemmiltä muutoskorjauksilta mitä se tuo mukanaan.  

Tuotannolla käytössä olevaa lean-mallia on haastavampaa soveltaa suunnitteluun, 

mutta se on täysin mahdollista tietyissä asioissa ja voi viedä harppauksen eteenpäin 

suunnittelussa säästämällä huomattamavasti aikaa ja näin ollen myös rahaa. 

Esimerkiksi sarjalaivojen valmistussuunnittelussa olisi hyvä huomioida tehdyt rakenne-

virheet ym. ja arkistoida ne, jotta seuraavan laivan suunnittelussa suunnittelijalla olisi 

saatavilla arkistoissa kyseisen laivan lohkokohtaisista virheistä tai muutoksista dataa, 

jotta nämä jo kerran tehdyt virheet tai muutokset voitaisiin kitkeä seuraavista lohkoista ja 

saataisiin sujuva virtaus työhön. Tämä nopeuttaisi työtä, vähentäisi odottelua ja kitkisi 

sähköpostitulvat samoista kysymyksistä mitkä on kysytty jo edellisessä projektissa. Li-

säksi se vähentäisi huomattavasti muutoshuomautuksia. 

Valmistussuunnittelussa suurimmat kehittämiskohdat ovat itse ohjelmistossa eli tässä 

tapauksessa Avevassa. Aveva on ollut vuosia telakalla käytössä, ja on erittäin hyvä ja 

tuttu työkalu. Ottaen huomioon kuinka monta vuotta Aveva on ollut telakalla käytössä, 

puuttuu siitä paljon asioita mitä voisi mahdollisesti automatisoida, kuten viisteiden auto-

matisointi, mittojen automaattinen luominen, standardiosien automaattinen luominen 

yms. Tämä jättäisi suunnittelijalle enemmän aikaa toisenlaisiin tehtäviin, kuten esimer-

kiksi huolelliseen tarkastamiseen. 

Valmistussuunnittelun tuotantoaineiston tuottamiseen menee suurin osa suunnittelijan 

työstä. Telakalla pitäisi olla tarpeeksi dataa vuosien varrelta ja ammattitaitoa, jotta erilai-

set ajot voitaisiin yksinkertaistaa ja automatisoida, mikä säästäisi suunnittelijan aikaa 

huomattavasti. Tällä hetkellä Avevan tuotantomateriaalin tuottamiseen menee huomat-

tava määrä aikaa, kun taas jos se yksinkertaistettaisiin, säästettäisiin aikaa mitä suun-

nittelijalla menee odottelussa läpiajoon. 

Keskustelua on ollut, että aihion koonti jäisi suunnittelijan työtehtävistä pois, mikä käy-

tännössä tarkoittaa yhden päivän työpanosta. Hieno mahdollisuus olisi siinä, että suun-

nittelija mallintaa lohkon ja luo työkuvat, jonka jälkeen oma tuotannon puolen työryhmä 



tarkistaa lohkon rakenteet sekä luo lopulliset työkuvat ja tuotantomateriaalin tuotantoon. 

Näin saadaan yksi tarkastuspiste lisää sekä tuotantomateriaali on varmasti oikein, kun 

henkilökuntaa on varta vasten asetettu tekemään kyseinen työ. Näin suunnittelija pää-

see nopeasti eteenpäin työssään ja lohkojen läpimenoaika mahdollisesti saataisiin pie-

nennettyä sekä yksi tarkastuspiste lisättyä, mikä vähentäisi virheitä taas lohkokoonti- ja 

laivavaiheessa. 



12 YHTEENVETO 

 

Valmistussuunnittelu on oleellinen vaihe rungon rakentamisen kannalta, sillä runko ra-

kennetaan valmistussuunnittelussa tuotettujen aineistojen perusteella. Suunnittelijalta 

vaaditaan hyvää laatua ja aikataulussa pysymistä. Tässä opinnäytetyössä tuodaan esille 

osa prosessista, mitä rungon valmistussuunnittelussa työskentelevä suunnittelija käy 

läpi. 

Työssä esiteltiin rungon suunnitteluprosessia sekä käytiin läpi mitä lähtötietoja täytyy ot-

taa huomioon tuotantoaineistoa luodessa. Työ pohjautuu omiin havaintoihin, kokemuk-

siin sekä haasteisiin mitä valmistusuunnittelussa on tullut vastaan. Vastauksia ja tietoa 

asioihin on saatu kysymällä vanhemmilta, useiden kymmenien vuosien kokemuksen 

omaavilta kollegoilta. 

Laivan valmistussuunnitteluprosessi on iso kokonaisuus. Pelkkä rungossa olevien vir-

heiden korjaaminen ei auta: laiva on erittäin iso ja osastoja on monia, mitkä kaikki ovat 

yhtä tärkeitä. Rakentamisessa täytyy huomioida LVI-, sähkö-, kansivarustelu, sisustus-

suunnittelu yms.  

Laivan tekemisessä on monta muuttujaa ja ainut tapa, miten rakennusprosessia voidaan 

nopeuttaa, on osastojen kommunikointi sekä datan kerääminen, jotta virheistä opitaan 

eikä niitä toisteta uusissa projekteissa. Kommunikoimalla ja soveltamalla lean-toiminta-

mallia suunnitteluun on erittäin hyvät mahdollisuudet saada aikaan laivoille huomatta-

vasti lyhyemmät läpimenoajat. 

Ohjelmistopuolella on iso kysymysmerkki, sijoitetaanko Avevan kehittämiseen rahaa ja 

aikaa enempää. Meyerin Saksan telakalla käytössä olevan Catian on kuvailtu olevan 

huomattavasti parempi ja nykyaikaisempi, sekä käyttöjärjestelmältään että ulkoasultaan. 

Tulevaisuudessa mahdollisesti telakalle tuleva uusi ohjelmisto Catia voi tuoda täysin uu-

sia mahdollisuuksia edistyneen käyttöohjelmistonsa myötä. Siinä on enemmän automa-

tisoituja standardiosia sekä mikäli tuotannon puolelle saadaan luotua työryhmä, joka ot-

taisi vastuun tuotantoaineistoista, niiden luomisesta ja viimeistelystä, päästäisiin var-

masti aikataulujen osalta nopeampiin läpimenoaikoihin sekä pienempiin korjauskustan-

nuksiin myöhemmissä vaiheissa.  
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