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Viking Linen ensimmäinen  
vastuullisuusraportti
Globaalissa yhteiskunnassa vastuul-
lisuudesta on tullut yhä tärkeämpää, 
minkä vuoksi yrityksiltä vaaditaan 
enemmän toimia kestävän kehityksen 
edistämiseksi. 
 Vastuullisuusselvitys toimii sidosryh-
mille suunnattuna viestintäkanavana. 
Olemme koonneet tähän esitteeseen 
vuoden 2016 vastuullisuustyötämme 
koskevaa materiaalia. 
 Informaatiota on aikaisemmin ollut 
useassa eri paikassa, mutta nyt meillä 
on ilo esitellä yhtenäinen raportti, 
jossa olemme keränneet aineiston 
yksien kansien väliin. 

Tämä raportti keskittyy ensisijaisesti 
sosiaalisiin ja ympäristökysymyksiin, 
talousasioita käsitellään laajemmassa 
mittakaavassa vuosikertomuksessa. 
Olemme noudattaneet olennaisuus-
analyysiperiaatetta ja nostaneet esiin 
sidosryhmillemme tärkeitä alueita. 
 Tulevia raporttejamme tullaan 
täydentämään lisämateriaalilla, joka 
liittyy olennaisesti toimintaamme 
yhtenä Itämeren suurimmista kuljetu-
syrityksistä. 
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Tämä on ensiesitys – Viking Linen 
ensimmäinen vastuullisuusra-
portti, johon olemme koonneet 
kestävämmän tulevaisuuden 
puolesta tekemästämme työstä 
kertovia tietoja. Näemme tämän 
luonnollisena osana päivittäistä 
toimintaamme. 

Viking Linen visiona on tarjota paras 
matkailuelämys, ja näin olla asiakka-
an ensisijainen valinta. Liikennöimme 
erittäin herkässä saaristoympäri-
stössä ja haluamme olla vastuullinen 
toimija Itämerellä. Saavuttaaksemme 
asiakkaiden luottamuksen meidän on 
täytettävä heidän odotuksensa. Me 
Viking Linella teemme jatkuvasti työtä 
tullaksemme vielä paremmiksi.

Pyrimme olemaan yritys: 
» jolle asiakkaat antavat etusijan ja 

johon he luottavat
» jonka ympäristökuormitus on 

mahdollisimman vähäistä
» joka panostaa kierrätykseen ja 

materiaalin uudelleenkäyttöön 
» josta työntekijät ovat ylpeitä ja 

jossa he viihtyvät

Meri ja saaristoluonto ovat  
Viking Linelle sydämen asia
Meri ja saaristo ovat vuosikymmeniä 
olleet Viking Linelle tärkeitä. Varsi-
nainen ympäristötyö käynnistyi jo 
1980-luvulla laivaston uusimisella 
ja kasvattamisella. Varustamo on 
aktiivisesti ja pitkäjänteisesti kehitt-
änyt ympäristötoimia, jotka ylittävät 
lakisääteisen vaatimustason.
 Olemme jo pitkään peräänkuulut-
taneet ympäristöystävällisempää 
tekniikkaa, toteuttaneet polttoaineen-
säästöohjelmia ja ottaneet laivoillam-
me käyttöön ympäristöystävällisiä 
ratkaisuja. Viking Linen ympäristötyö 
jatkuu ja kehittyy koko ajan. Se on lu-
onnollinen osa päivittäistä työtämme.
 Aluksemme miehistöt tekevät 
aktiivisesti työtä polttoaineen kulu-
tuksen pienentämiseksi. Tavoitteena 
on seuraavan kahden vuoden aikana 
vähentää laivaston kokonaispolttoai-
nekulutusta 2,5 %. Esimerkiksi Viking 
Cinderella on tehnyt aktiivisesti työtä 
aikataulujen ja liikennöinnin optimoi-
miseksi. Cinderellalla on lisäksi kehi-
tetty lukuisia teknisiä ratkaisuja, jotka 
ovat edesauttaneet polttoaineen 

säästämisessä. Vuonna 2016 laivan 
kulutus oli vuoteen 2007 verrattuna 
laskenut 34 %. 
 Toinen tärkeä asia on toiminnasta 
syntyvien jätteiden ympäristöystäväl-
linen käsittely. Voimme ehkäistä epä-
puhtauksien päätymistä Itämereen 
pienentämällä päästöjämme. Siksi 
optimoimme raaka-aineiden käyttöä, 
lisäämme kierrätystä ja käytämme 
uudelleen mahdollisimman paljon 
materiaalia. 

Tukea merentutkimukselle ja  
yhteistyötä 
ympäristöjärjestöjen kanssa
Viking Line tukee eri ympäristöjär-
jestöjä kuten Pidä Saaristo Siistinä 
ry:tä Suomessa ja Håll Sverige Rent 
-järjestöä Ruotsissa ja toimii yhteisty-
össä niiden kanssa. Tuemme myös 
merentutkimusta. Suomen suurin 
Itämeren tutkimuksen ja koulutuksen 
keskus, Helsingin yliopiston Tvär-
minnen eläintieteellinen asema, sai 
toukokuussa 100.000 euron lahjoituk-
sen. Asema tutkii luonnon monimuo-
toisuutta ja ekosysteemiä sekä ihmi-
sen toiminnan vaikutusta Itämereen.

Viking Line –  
vastuullinen ja aktiivinen toimija Itämerellä
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Aiesopimus uuden energiatehokkaan 
aluksen hankkimisesta
Vaikka merenkulku aiheuttaa 2,7 % 
maailman yhteenlasketuista hiili-
dioksidipäästöistä, se on ylivoimaisesti 
ympäristöystävällisin kuljetusmuoto. 
Lähes 90 % maailmankaupasta ta-
pahtuu meritse. 
Vuonna 2013 liikennöinnin aloittanut 
Viking Grace on maailman ensim-
mäinen suuri matkustaja-alus, joka 
käyttää polttoaineenaan nestey-
tettyä maakaasua LNG:tä. Alus on 
täyttänyt kaikki odotuksemme ja 
ollut ympäristövaikutusten osalta 
maailmanlaajuisesti edelläkävijä koko 
merikuljetusalalla.
 Viking Line allekirjoitti 23. mar-
raskuuta 2016 kiinalaisen Xiamen 
Shipbuilding Industry Co. Ltd -tela-
kan kanssa uuden LNG-käyttöisen 
matkustaja-aluksen tilausta koskevan 
aiesopimuksen. Se on yhteistyöpro-
jekti, jossa työllistämme useita suo-
malaisia ja eurooppalaisia toimittajia. 
Uusi alus on suunniteltu asetettavaksi 
Turku–Ahvenanmaa–Tukholma-reitil-
le. Olemme korostaneet ympäristöy-

stävällisten ratkaisujen sekä uusien 
innovatiivisten energiatehokkuus-
sovellusten tärkeyttä. Vaikka alus 
on Viking Gracea suurempi, se tulee 
olemaan vielä energiatehokkaampi.  

Viking Line – ennen kaikkea  
palveluorganisaatio
Varustamomme taustalla on päte-
vä ja uraauurtava organisaatio, jota 
minulla on ollut ilo johtaa kohta kolme 
vuotta. Aloitin yhtiön palveluksessa 
vuonna 1988, ja olen urani aikana 
tavannut monia eri tehtävissä sekä 
laivoilla että maissa työskenteleviä 
henkilöitä. Organisaatiossamme on 
runsaasti persoonallisuuksia: osaavia, 
hauskoja ja ystävällisiä ihmisiä, jotka 
ovat vuosien varrella jättäneet Viking 
Lineen oman leimansa. 
 Ainutlaatuinen vahvuutemme tulee 
tulevaisuudessakin riippumaan siitä, 
miten hyvin onnistumme ylläpit-
ämään ja kehittämään palveluamme. 
Vuoden 2016 asiakastutkimuksessa 
saimme arvosanan 8,98 (asteikolla 
4–10) palvelustamme kaikilla laivoilla. 
Tavoitteenamme on saada arvos-

anaksi yli 9,0. Meidän on oltava kaik-
kien matkaelämyksiä ja tehokkaita 
kuljetuksia etsivien asiakkaiden ensi-
sijainen valinta Itämerellä. Jatkamme 
kovaa työtä pystyäksemme aina 
tarjoamaan parasta palvelutasoa. 
 Katson luottamuksella vuotta 2017, 
josta tulee jännittävä monien uusien 
mahdollisuuksien vuosi. Viking Linen 
ympäristövelvoitteet tullaan myös 
aktiivisesti tuomaan esiin Suomen 
100-vuotisjuhlavuoden yhteydessä. 
Kunnioitamme suuresti ympäristö-
tekijöitä, tulevia ympäristövaatimuk-
sia ja matkustajiemme mielipiteitä. 
Olemme myös vakuuttuneita siitä, 
että kiinnostus laivamatkoja kohtaan 
tulee jatkumaan myös tulevaisuu-
dessa. Entistä kestävämmällä tavalla.

Jan Hanses
Toimitusjohtaja, Viking Line Abp

Viking Line –  
vastuullinen ja aktiivinen toimija Itämerellä
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Osa eurooppalaista  
logistiikkaketjua
EU on 1980-luvulta lähtien tehnyt 
suuria investointeja jäsenmaita 
yhdistävän kestävän kuljetusin-
frastruktuurin kehittämiseksi. Uni-
oni on vuodesta 2014 tarkistanut 
kuljetusinfrastruktuuria koskevaa 
politiikkaansa tavoitteenaan 
yhdistää eri jäsenmaiden kuljet-
usverkostoja. 

Suomi, Ruotsi ja Viro kuuluvat kaikki 
Euroopan laajuiseen liikenneverkko 
TEN-T:n ydinverkkoon. Merenkululla 
on ratkaiseva merkitys Skandinavian, 
Baltian ja keski-Euroopan kuljetusin-
frastruktuurin yhdistämisessä. 
 EU puhuu merenkulun tulevaisuuden 
puolesta kestävänä ja ympäristöy-
stävällisenä osana eurooppalaista 
kuljetusinfrastruktuuria. Tällainen tule-
vaisuus edellyttää poliittista myötäva-
ikutusta myös kansallisella tasolla. 

 Kansalliset poliittiset päätökset 
vaikuttavat paitsi Viking Linen, myös 
koko suomalaisen merenkulun toimin-
taedellytyksiin. Siksi on tärkeää, ettei 
Suomi poikkea maan nykyisin sovel-
tamista Euroopan komission suunta-
viivoista. Huoltovarmuuden kannalta 
on tärkeää, että Suomella on oma 
laivasto.

Tiesitkö, että.. 

90 % 
Suomen viennistä ja 70 %  

tuonnista tapahtuu meritse.



7Viking Linen Yhteiskuntavastuuraportti 2016

Perustehtävämme on liittää 
yhteen pohjoisen Itämeren 
ympärillä olevat maat. Sen me 
teemme kestävän ja säännöllisen 
lauttaliikenteen avulla. Kolme 
peruspalveluamme ovat risteilyt 
sekä henkilö- ja rahtikuljetukset.

Ainutlaatuinen kykymme yhdistää 
nämä kolme peruspalvelua 
tuottaa Viking Linelle asiakas- ja 
liiketoimintahyötyä. Olemme po-
hjoisen Itämeren liikennealueem-
me johtava toimija ja tarjoamme 
tällä markkinalla eniten vastinetta 
rahoille toimittamalla korkeaa 
laatua edulliseen hintaan.

Arvopohjamme kolme tärkeää 
kohtaa
» Asiakkaat ovat meille ensisijaisen 

tärkeitä. Pyrimme ylittämään 
heidän odotuksensa, erityisesti 
kun on kyse hyvästä palvelus-
ta. Ystävällinen asiakaspalvelu, 
viihtyisät ja siistit tilat, hyvä ruoka, 
tasokas viihde ja houkuttelevat 
ostosmahdollisuudet ovat valikoi-
tuja laatutekijöitämme.

» Arvostamme työntekijöidemme 
aloitteellisuutta, innovatiivisuut-
ta, yhteistyökykyä, avoimuutta, 
rehellisyyttä, lojaalisuutta ja 
vastuun ottamista. Motivoimme 
ja koulutamme henkilöstöämme 
paremman laadun, palvelutason 
ja tuottavuuden saavuttamiseksi.

» Laivamme ovat turvallisia ja hyvin 
hoidettuja. Pyrimme jatkuvas-
ti parantamaan ympäristö- ja 
kestävyystyötämme, ja toimimme 
voimassa olevien ympäristönor-
mien ja lakien mukaisesti.

Viking Line on  
jokaista varten

Ystävällinen  
asiakaspalvelu, 
viihtyisät ja siistit 
tilat, hyvä ruoka, 
tasokas viihde 
ja houkuttelevat 
ostosmahdol-
lisuudet ovat  
valikoituja laatu-
tekijöitämme.

Conference Cruise

Transport

Cargo



2 982 työntekijää 4 eri maassa

1959–2016

213 miljoonaa matkustajaa 
21 miljoonaa autoa 
4 miljoonaa rahtiyksikköä
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Tämä on Viking Line

1959
Liikennöinti alkoi 

33,5 %
Markkinaosuus  

liikennöintialueella  
vuonna 2016

6 502 191
Matkustajaa vuoden 2016 aikana



Laivasto käsittää 7 eri alusta: 
M/S Rosella, M/S Viking XPRS,  
M/S Mariella, M/S Gabriella.  
M/S Amorella, M/S Viking Grace  
ja M/S Viking Cinderella

Liikevaihto 519,6 Meur (2016)
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Emoyhtiö Viking Line Abp on ollut 
listattuna Nasdaq Helsingissä 5. 
heinäkuuta 1995 alkaen.  
Konserniin kuuluvat sen kokonaan 
omistamat tytäryhtiöt Viking 
Line Skandinavien AB tytäryh-
tiöineen, Viking Rederi AB, OÜ 
Viking Line Eesti, Viking Line 
Finnlandverkehr GmbH ja Viking 
Line Buss Ab. 
Yhtiön johdon muodostavat hal-
litus, toimitusjohtaja ja johtoryh-
mä. Toimitusjohtajalla on sijainen 
ja hän työskentelee yhdessä hal-
lituksen valitseman johtoryhmän 
kanssa. Viking Linella sovelletaan 
Arvopaperimarkkinayhdistyksen 
hyväksymää ”Hallinnointikoo-
dia”. 
Viking Linen selvitys hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä (Corporate 
Governance Statement) ja muut 
Viking Linen yhtiön johtoa kos-
kevat tiedot ovat verkkosivulla 
Vikingline.com.

Turku
Långnäs

Mariehamn

Kapellskär

Stockholm

Helsinki

Tallinn

Viking Line liittää yhteen Skandinavian ja Baltian liikennöimällä  
7:ään eri satamaan Suomessa, Ahvenanmaalla, Ruotsissa ja Virossa

Pääkonttori sijaitsee  
Maarianhaminassa



10 Viking Linen Yhteiskuntavastuuraportti 2016

2016 oli Viking Linelle mielenki-
intoinen vuosi. Matkustajaluv-
ut pysyivät kovasta kilpailusta 
huolimatta ennallaan. Jatkoimme 
alustemme modernisointia. Vuosi 
huipentui täysin uutta ja ener-
giatehokasta alusta koskevaan 
aiesopimukseen. 

Kevään aikana vietiin läpi useita suuria 
telakointeja: Viking Grace, Amorella ja 
Gabriella. Turvallisuuteen ja kunnoss-
apitoon liittyvien panostuksien lisäksi 
telakointitöihin sisältyi runsaasti par-
annuksia ja modernisointeja. 

Toimimme kolmella alueella

Matkustajaliikenne
Viking Line tarjoaa huviristeilyjä ja 
lauttaliikennettä aluksillaan, joissa on 
mukavat hytit, runsas ravintolavalikoi-
ma, viihdettä ja edullisia ostoksia. Joka 
vuosi yli 6 miljoonaa ihmistä päättää 
ylittää Itämeren meidän laivoillamme. 

Rahtikuljetukset
Viking Line Cargo on pohjoismaisen 
tuonnin ja viennin tärkeä toimija, joka 
tarjoaa rahtiasiakkaille merikuljetus-, 
ahtaus- ja huolintapalveluja Suomen, 
Ahvenanmaan ja Ruotsin sekä Suo-
men ja Viron välisessä liikenteessä.

Bussiliikenne
Viking Line Buss Ab on Viking Linen 
kokonaan omistama tytäryhtiö, joka 
toimii sekä Ahvenanmaan paikallislii-
kenteessä että matkailuliikenteessä. 
Yrityksen omistuksessa on 12 bussia.

Viking Line liikennöi  
seuraavilla reiteillä: 
» Turku–Ahvenanmaa–Tukholma, 

laivat Viking Grace ja Amorella
» Helsinki–Tallinna, Viking XPRS
» Helsinki–Maarianhamina–Tukhol-

ma, laivat Mariella ja Gabriella
» Tukholma–Maarianhamina,  

Viking Cinderella
» Maarianhamina–Kapellskär,  

Rosella

6,5 miljoonaa matkustajaa 
joka vuosi



Viking Linen matkustajat  
vuonna 2016 tulivat:
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Matkustajamäärät  2016 2015 2014
Turku–Ahvenanmaa–Tukholma 1 884 441 1 939 807 1 935 958 
Tukholma–Maarianhamina 892 253 919 087 860 243 
Helsinki–Maarianhamina–Tukholma 994 046 1 021 145 1 063 027 
Suomi/Ruotsi–Baltia 2 031 224 2 001 276 2 044 340 
Maarianhamina–Kapellskär 700 227 687 369 706 578
YHTEENSÄ 6 502 191 6 568 684  6 610 146

Suomesta 
Ruotsista 
Muista maista

31,5 %

15,7 %

52,8 %

Tiesitkö että...
Vuoden 2016 laivoillamme tarjottiin

6 330 977
kuppia luomukahvia 

Turku
Långnäs

Mariehamn

Kapellskär

Stockholm

Helsinki

Tallinn
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Taloudellista lisäarvoa

Viking Linen toiminta luo taloudellista 
lisäarvoa yhtiön sidosryhmille niissä 
maissa ja niillä markkina-alueilla, mis-
sä Viking Line toimii. Tärkeimmät kas-
savirrat muodostuvat asiakkailtamme 
tulevista tuotoista, tavara- ja palvelu-
toimittajiltamme tehtävistä ostoista, 
henkilökunnan palkoista, julkiselle sek-
torille maksettavista ja sieltä tulevista 
maksuista sekä osakkeenomistajille 
maksettavista osingoista ja rahoittajil-
le maksettavista rahoituskuluista. 

 Konsernin liikevaihto ja muut tuotot 
vuonna 2016 olivat 527,0 miljoonaa 
euroa. Konsernin ostot toimittajilta oli-
vat määrältään 322,5 miljoonaa euroa 
ja investoinnit 15,8 miljoonaa euroa.
 Viking Line työllisti keskimäärin  
2 742 henkilöä. Henkilöstölle maksetti-
in nettopalkkoina ja eläkekuluina yh-
teensä 117,7 miljoonaa euroa. Julkiselle 
sektorille Viking Line maksoi yhteensä 
82,8 miljoonaa euroa julkisten sata-
makulujen ja alusmaksujen, palkka-
verojen, sosiaalimaksujen ja tulovero-

jen muodossa. Konserni sai valtion 
palautuksena 38,0 miljoonaa euroa 
Suomesta ja Ruotsista merihenki-
löstön veroihin ja sosiaalimaksuihin 
liittyvää palautusta. Osakkeenomis-
tajille jaettiin osinkoina yhteensä 4,3 
miljoonaa euroa.
 Konsernin tuloslaskelma, tase ja 
rahavirtalaskelma esitellään koko-
naisuudessaan Viking Linen vuosikert-
omuksessa, joka löytyy konsernin verk-
kosivulta osoitteesta Vikingline.com.  

Tulot 
527 MEUR

Investoinnit   
-15,8 MEUR

Muut sidosryhmät 
-171,3 MEUR

Toimittajat 
-322,5 MEUR

Toiminnan 
kehittämiseen  

jätetty 
17,3 MEUR

Taloudellisen lisäarvon muodostuminen
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Taloudellisen lisäarvon muodostuminen 2016 MEUR
Asiakkaat   Liikevaihto, liiketoiminnan muut tuotot, rahoitustuotot 527,0
Toimittajat Ostot -322,5
 Investoinnit -15,8
Viking Linen tuottama taloudellinen lisäarvo  188,6

Taloudellisen lisäarvon jakautuminen  
Henkilöstö  Nettopalkat ja eläkekulut -117,4
Osakkeenomistajat  Osingot -4,3
Rahoittajat  Korkokulut  -4,5
Julkinen sektori  Tuloverot -0,1
 Julkiset satama- ja alusmaksut  -40,2
 Palkkaverot ja sosiaalimaksut -42,8
Julkinen sektori, yhteensä  -83,0
Palautus julkiselta sektorilta  38,0
Julkinen sektori, netto  -45,1

Jaettu taloudellinen lisäarvo, yhteensä  -171,3
Toiminnan kehittämiseen jätetty  17,3

117,7 MEUR

83,0 MEUR

171,3 MEUR

-38 MEUR

Palautus 
julkiselta 

sektorilta*

Henkilöstö Osakkeeno-
mistajat

Rahoittajat Julkinen 
sektori

Jaettu ta-
loudellinen 

lisäarvo

4,3 MEUR 4,5 MEUR

Muut sidosryhmät, taloudellisen lisäarvon jakautuminen

*lue lisää seuraavalta sivulta
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Palautus julkiselta  
sektorilta
Valtionpalautus on sosiaalimaksujen 
ja merihenkilöstön palkkojen enna-
konpidätyksen takaisinmaksua. Viking 
Line saa takaisin julkiselle sektorille 
maksettuja työ- ja sosiaalimaksuja 
EU State Aid Guidelinesin mukaisesti 

ja niiden nettopalkkajärjestelmien 
mukaisesti, joita mm. Suomi, Ruot-
si ja Tanska käyttävät voidakseen 
ylläpitää liikennettä pohjoismaisten 
lippujen alla. Palautus kirjataan valtion 
tukena Suomessa, mutta ei Ruotsissa 

eikä Tanskassa. Sitä ei voida nähdä 
varsinaisena tukena, koska laivoilla 
työskentelevät tuottavat itse sen, mitä 
maksetaan. Palautuksella varmist-
etaan suomalaisten ja ruotsalaisten 
meripalkkojen kilpailukyvyn säilyvyys.

Ulkomaisen 
merimiehen  

palkka

Suomalaisen 
merimiehen  

palkka
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Viking Line on Suomen suurin meriliikenteen työnantaja
Pidämme yllä kotimaista merenkulkutaitoa.
Turvaamme Suomen logistiikkakuljetusten huoltovalmiutta.
Huolehdimme siitä, että aluevesillämme toimiva henkilöstö on 
pätevää ja sillä on kokemusta talviolosuhteista ja saaristossa liikennöinnistä.

Takaisinmaksu 
varustamoille

Sosiaalimaksut & 
ennakonpidätys
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Yli 227 eri kansallisuutta on  
matkustanut laivoillamme  
vuoden 2016 aikana

Viking Line valittiin kolmante-
na vuonna peräkkäin Itämeren 
parasta palvelua tarjoavaksi 
varustamoksi. Tämän osoittaa 
ruotsalainen asiakastutkimus Ser-
vice Score 2016. Vuoden aikana 
keskityimme yhä enemmän asi-
akkaan kokemaan elämykseen, 
aktiviteetteihin ja vastaanottoon 
laivalla. 

Kilpailun kiristyessä ja markkinoiden 
läpinäkyvyyden kasvaessa internetin 
vaikutuksesta, on tullut yhä tärkeäm-
mäksi ilmaista selvästi, miksi kannat-
taa matkustaa Viking Linella. Ystäväl-
linen asiakaspalvelu, hyvä ruoka, 
tasokas viihde ja edulliset ostosmah-
dollisuudet ovat Viking Linen laiva-ak-
tiviteettien neljä perusasiaa.
 Teemme jatkuvasti työtä laivastom-
me päivittämiseksi ja parantamiseksi. 
Vuoden 2016 aikana Viking Gracella, 
Amorellalla, Gabriellalla ja Rosellalla 
tehtiin laajoja matkustuselämyksen 
parantamiseen tähtääviä päivityksiä. 
Laivoihin tuli lisää mukavia hyttejä, hie-
nompia spa-elämyksiä, sekä moder-
nia ja parempaa ravintolatarjontaa. 

One Service – uusi palvelualusta
Uuden One Service -palvelualustan 
avulla kokoamme voimamme paran-
taaksemme hyvää asiakaselämystä 
edelleen. Kaikkien Viking Linen 
palveluksessa olevien on tunnettava 
olevansa osa vieraanvaraisuutta, joka 

on yhteinen arvopohja sille, miten koh-
telemme toisiamme, asiakkaitamme 
ja liikekumppaneitamme. 
 Tavoitteena on, että me yhtenäisellä, 
ystävällisellä ja houkuttelevalla vasta-
anottamisella, sisäisesti ja ulkoisesti, 
yli kaikkien maanrajojen ja ammatti-
tehtävien, saamme aikaan vielä tyyty-
väisempiä asiakkaita, jotka päättävät 
matkustaa Viking Linella uudelleen. 

Kaikkien Viking 
Linen palveluk-
sessa olevien on 
tunnettava ole-
vansa osa viera-
anvaraisuutta
Turvallisuuden tunne laivalla
Matkustajiemme turvallisuus on Viking 
Linelle aina tärkein asia. Ennaltaehkä-
isevä turvallisuustyö on keskeinen osa 
koko turvallisuusorganisaation toimin-
taa. Teemme koko ajan parannuksia, 
ja henkilöstöä koulutetaan jatkuvasti. 
Koulutuksia järjestetään sekä omassa 
ohjauksessa että yhteistyössä asiaa 
hoitavien viranomaisten kanssa. 

Digitaalisuuden etulinjassa
Aikaansa seuraavana toimijana 
johdamme Itämeren varustamojen 
kehitystä. Viking Line lanseerasi en-
simmäisenä digitaalisen sovelluksen, 
jossa asiakkaat ja matkustajat voivat 
muun muassa mennä katsomaan 
kunkin laivan tax-free-valikoimaa ja 
päiväohjelmaa, kommunikoida tois-
tensa kanssa chat-toiminnon kautta 
ja luoda yleissilmäyksen kaikkiin ravin-
toloihin ja muihin laivan tiloihin. 

Asiakkaat ovat  
tärkeimmät

Asiakastyytyväisyys 
vuonna 2016 oli 
8,9/10
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Hyvä ruoka, ostokset 
ja viihde tekevät Viking Linesta 
Itämeren parhaan
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Neljän vuoden liikennöinnin jäl-
keen Viking Gracen arvioidaan 
saavuttavan 5 miljoonan matkus-
tajan rajan vuoden 2017 ensim-
mäisen neljänneksen aikana.

Amorella ja Viking Grace risteilevät 
päivittäin Turun, Maarianhaminan ja 
Tukholman välillä. Myös päiväristeilyt 
ovat suosittuja, joko Turusta Maarian-

haminaan Amorellalla ja takaisin Tur-
kuun Viking Gracella, tai Tukholmasta 
Maarianhaminaan Viking Gracella ja 
paluu Tukholmaan Amorellalla.
 Viking Grace on herättänyt maail-
manlaajuisesti suurta huomiota 
maailman ensimmäisenä nestey-
tettyä maakaasua (liquefied natural 
gas eli LNG:tä) käyttävänä suurena 
matkustaja-aluksena. 

Yli 5 miljoonaa 4:ssä  
vuodessa

Tiesitkö, että.. 
elokuussa 2016 Viking Grace juhli 
tuhannetta LNG-tankkaustaan...

Lisää kapasiteettia  
Tallinnaan
Viro on yksi Helsingin lähtöjen su-
osituimmista kohteista, ja ristei-
ly- ja reittiliikenne Tallinnaan on 
huipussaan kesän aikana.  
Reitillä käytävästä kovasta kil-
pailusta huolimatta Viking Line 
kasvatti matkustajamääriään 
kesän aikana.

Viking XPRS on räätälöity Suomen-
lahden ylittävään liikenteeseen; 
matkustusaika on kaksi ja puoli tuntia. 
Mariellan ja Gabriellan tarjoamat yli-
määräiset kesävuorot mahdollistavat 
myös lyhyemmät päivävuorot Helsin-
gistä Tallinnaan. Päiväristeilyt kestävät 
kuusi tuntia, eivätkä matkustajat käy 
maissa. Suurempi kapasiteetti toi 

samalla lisää autopaikkoja, joille on 
suuri tarve Tallinnan reittiliikenteessä.
 Mariella ja Gabriella liikennöivät 
yhteensä 116 Helsingin ja Tallinnan väli-
stä vuoroa ajalla 18.6.–14.8.2016. Tänä 
aikana ajoimme yhteensä 348 vuoroa 
Suomen ja Viron välillä. 
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Viking Line Buss on sekä paikallis- 
että matkailuliikennettä harjoitta-
va Viking Linen kokonaan omista-
ma tytäryhtiö. Sen kotipaikka on 
Ahvenanmaa. Vuonna 2016 Viking 
Line Bussin automäärä lisääntyi 
kahdella, mikä tarkoittaa että 
yrityksen omistuksessa on nyt 
kaksitoista bussia.  

Viking Line Buss on osa Ahvenanma-
an kuljetusinfrastruktuuria. Vuonna 
2016 kolme kaupunkibussiamme 
liikennöi tavalliseen tapaan Maarian-
haminan normaalissa reittiliikentees-
sä. Yhdeksän seutubussiamme ajoi 
linjaliikennettä Ahvenanmaalla. Viking 
Line Buss tarjoaa suuren valikoiman 
päivämatkoja Ruotsiin, kulttuurimat-

koja Pohjoismaihin ja Eurooppaan, 
teatteri- ja messumatkoja, hiihto-
matkoja ja erikoistilauksesta tehtäviä 
ryhmämatkoja. 

Ympäristö ja turvallisuus
Viking Line Buss on ISO 14001 -ympäri-
stösertifioitu. Sertifiointi merkitsee 
jatkuvaa ympäristöasioiden paran-
nusta yrityksen sisällä, sekä henkilö-
stön parempaa ympäristöasioiden 
tuntemusta.
 Kuljettajat ovat kokeneita, useita 
vuosia ulkomaanliikenteessä ajaneita. 
He tekevät joka vuosi liukkaan kelin-, 
jarrutus- ja liikenneturvallisuushar-
joituksia, ja kaikki työntekijät käyvät 
säännöllisesti sisäisessä koulutukses-
sa ensiapu- ja turvallisuuskursseilla. 

Wi-Fi löytyy  
kaikista busseista

Reittiliikenne ja  
ryhmämatkat

Tiesitkö, että…
Viking Line Buss toi tilausmatkoillaan  

noin 10 000 matkustajaa  
Viking Linen laivoille
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Viking Line kuljetti vuonna 2016 
131 918 rahtiyksikköä

Rahtiorganisaatiossa on  
noin 20 työntekijää  
Helsingissä, Turussa ja Tallinnassa
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Viking Line Cargo toimii kovan 
kilpailun määrittämillä rahtimark-
kinoilla, joita ohjaavat suuret kan-
sainväliset kuljetusyhtiöt. Tärkeim-
mät kilpailuetumme ovat korkea 
laatu, hyvä palvelu, pitkäjänteisyys 
ja jatkuvuus. Käymme tiivistä 
vuoropuhelua asiakkaidemme 
kanssa. 

Viking Line Cargo on pohjoismaisen 
tuonnin ja viennin merkittävä toimija. 
Palvelumme mahdollistavat suurten 
rahtivirtojen liikkumisen Skandinavian 
ja Baltian välillä. Rahtikuljetustem-
me ansiosta Viking Line pystyy myös 
maksimoimaan alusten autokansien 
käytön siten, että hyödynnämme 
mahdollisimman paljon kapasiteet-
tiamme. Tilat jaetaan matkustaja- ja 
rahtiyksiköiden kesken niin, että asiak-
kaat ovat tyytyväisiä ja käyttöaste on 
mahdollisimman korkea. 

Kaksi liikennealuetta
Suomi–Viro on kasvanut useita vuosia 
peräkkäin, mutta reitillä on edelleen-
kin ylimääräistä kapasiteettia, mikä 
aiheuttaa toimijoiden välillä kovaa 
hintakilpailua. 
 Suomi–Ruotsi on pysynyt useita 
vuosia hyvin vakaalla tasolla. Vuonna 
2016 oli merkkejä pienestä kysynnän 
kasvusta.

Rahtiliikennettä kolmen 
maan välillä

Avainluvut 2016 2015 2014
Kuljetettuja yksiköitä 
Rahtiyksiköitä 131 918 133 163 129 255 
Henkilöautoja 682 194 649 327 634 433 
Busseja 16 577 16 490 16 588

Korkea kapasiteetin hyödyntämistaso  
= kestävämpi merikuljetus
Merikuljetuksilla on tärkeä rooli Skandinavian ja Baltian välisissä suurissa 
tavaravirroissa. Viking Line Cargo tarjoaa päivittäisten säännöllisten 
laivavuorojen avulla asiakkaille luotettavia ulkomaantoimituksia. Tavoit-
teemme on saavuttaa autokannen korkea käyttöaste jokaisella lähdöllä.



Maa- ja merihenkilöstö

Henkilöstömme

Ikäjakauma

Maahenkilöstö Merihenkilöstö

Sijaiset

Vakinaiset

Sijaiset

Vakinaiset

210 sijaista 
695 vakinaista

400 sijaisia 
1 677 vakinaista

14 %

49 %

37 %< 30 vuotta

30–50 vuotta

> 50 vuotta

Maa- ja merihenkilöstön määrä Viking Line-konsernissa 31.12.2016: 2 982 
Viking Line-konsernin palveluksessa olevia keskimäärin (kokoaikatyötä vastaavissa tehtävissä): 2 742 
Konsernin oman henkilöstön lisäksi Viking XPRS:llä työskenteli 250 vuokratyönantajan palveluksessa olevaa henkilöä.

22 Viking Linen Yhteiskuntavastuuraportti 2016



Sukupuolijakauma
Yhteensä Meri Maa

47,5 %    52,5 % 41,5 %    58,5 % 61,4 %    38,6 %
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Avainluvut Naiset Miehet Yhteensä

Konsernijohto
Hallitus 1 6 7 
Johtoryhmä 0 5 5

Maahenkilöstö
Suomi 351 258 609 
Ruotsi 116 66 182 
Viro 88 24 112 
Saksa 1 1 2

Merihenkilöstö
Suomen lipun alla 697 951 1 648 
Ruotsin lipun alla 164 265 429

Konsernin palveluksessa 1 417 1 565 2 982
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Konsernin johto ja keskeiset toimin-
not on jaettu seuraaviin pääalueisiin: 
Talous, rahoitus, IT, lakiasiat ja maa-
henkilöstö, Myynti ja markkinointi, 
Kaupalliset matkustajapalvelut ja 
merihenkilöstö sekä Marine ope-
rations & newbuildings. Myyntiä ja 
markkinointia lukuun ottamatta kaikki 
toiminnot on sijoitettu Ahvenanmaal-
le.
 Markkinoinnin ja kaupallisten mat-
kustajapalvelujen ja laivaorganisaa-
tioiden välisinä linkkeinä on reitti-
kohtaisia tuoteryhmiä. Kunkin laivan 
toimintaa ja käyttöä hoitaa laivan 
johto, jonka muodostavat aluksen 
kapteeni, konepäällikkö, yliperämies, 
intendentti ja purseri.
 Suomen, Baltian ja Venäjän myyn-
tiä ja markkinointia hoitavia Suomen 
yksikköä, Baltian yksikköä ja Venäjän 
yksikköä johdetaan Helsingistä, ja 
varaus- ja myyntikonttorit sijaitsevat 
Helsingissä, Turussa, Tampereella ja 
Tallinnassa. Ruotsin, Saksan ja muiden 
maiden myyntiä ja markkinointia hoi-
tavia Ruotsin yksikköä ja Kansainväli-
stä yksikköä johdetaan Tukholmasta, 
ja varaus- ja myyntikonttorit sijaitse-
vat Tukholmassa ja Lyypekissä.   
 Rahtimyyntiä johdetaan Helsingistä, 
ja varaus- ja myyntikonttorit sijaitse-
vat Helsingissä, Turussa ja Tallinnassa. 
 Viking Linella on omat satama-
terminaalit Tukholmassa ja Turussa. 
Helsingissä, Maarianhaminassa, Ka-
pellskärissä ja Tallinnassa vuokrataan 
terminaalitoimintaan tarvittavia tiloja. 

Merenkulku tukee hyvinvointia  
pienissä kunnissa
Suurin osa maahenkilökunnastamme 
asuu luonnollisista syistä markkinoin-
tiyksiköidemme ja terminaaliemme 
läheisyydessä. Merihenkilöstö on 
sen sijaan maantieteellisesti pal-
jon laajemmalle levittynyt. Meillä on 
työntekijöitä, jotka asuvat Lapissa, 
Ahvenanmaan ja Turun saaristo-
kunnissa, idässä lähellä Venäjän rajaa, 
Viron maaseudulla ja Ruotsissa lähellä 
Norjan rajaa.   
 Laivojemme henkilökunta tekee 
vuorotyötä viikko töissä/viikko va-
paalla tai vaihtoehtoisesti 10 päivää 
töissä/10 päivää vapaalla. Pitkät va-
paat jaksot mahdollistavat asumisen 
asutuskeskusten ulkopuolella. Näillä 
työjärjestelyillä vaikutamme meren-
kulun osalta siihen, että väestöä pysyy 
myös pienemmillä paikkakunnilla ja 
että verotuloja saavat muutkin alueet 
kuin asutuskeskukset. Väestön työlli-
stymisellä varustamojen palvelukseen 
saattaa olla ratkaisevan tärkeää pie-
nille tai etäisille haja-asutuskunnille.

Maa- ja  
laivaorganisaatiomme

Perinteisten käyttöön ja 
huoltoon liittyvien merimie-
sammattien lisäksi Viking 
Line tarjoaa laivoillaan työtä 
myös monissa muissa kohteis-
sa: esimerkiksi ravintoloissa, 
myymälöissä, keittiössä, hotel-
lipalveluissa, viihde-, kokous-, 
järjestyksenpito- ja sairaan-
hoitotehtävissä.  
Laivalla on työssä yhteensä yli 
40 eri ammattialaa edustavia 
henkilöitä. 
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Täällä työntekijämme  
asuvat
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Viking Linen pyrkimyksenä on 
jatkuvasti parantaa työympäri-
stöä työntekijöiden viihtymiseksi 
ja innostamiseksi. Työsuojelutoi-
mintamme pitää yllä turvallista ja 
terveellistä työympäristöä, joka 
edistää koko varustamon hen-
kilökunnan hyvää psyykkistä ja 
fyysistä terveyttä.  

Haluamme ehkäistä työtapaturmia, 
vähentää työstä aiheutuvia sairaus-
poissaoloja ja ohjata kuntoutukseen 
mahdollisimman varhaisessa vaihe-
essa. Työsuojelutoimintaa säätelevät 
varustamon työsuojeluperiaatteet 
sekä voimassa olevat lait ja asetukset. 
Viking Linen työympäristötoiminnan 
kokonaistavoitteena on varmistaa 
työympäristö, joka ei altista työtekijö-
itämme terveysvaaroille tai tapatur-
mille. 

Työsuojelutoiminta
Viime vuosina olemme kehottane-
et työntekijöitämme raportoimaan 
kaikista työpaikkatapaturmista, 
myös vähäisemmistä tapauksista. 

Työympäristöjen osalta pyrimme 
keräämään tapaturmista tietoja syy-
analyysien laatimista varten. Tavoit-
teena on ennaltaehkäistä kaikenlaisia 
työpaikkatapaturmia, niin suuria kuin 
pieniäkin. 
 Kehotus on tuottanut tulosta 
varsinkin laivoilla työskentelevien 
keskuudessa, ja olemme saaneet 
aikaisempaa enemmän ilmoituk-
sia. Laivoilla työskentelevien osalta 
voidaan todeta, että vuonna 2016 
suurin osa työpaikkatapaturmista (75 
%) ja vapaa-ajan tapaturmista (63 
%) ei aiheuttanut työstä poissaoloa. 
Lievienkin tapausten ilmoittamisesta 
on apua työympäristössä tehtävien 
riski- ja syyanalyysien laatimisessa. Se 
auttaa jatkossa meitä huomaamaan 
ja ehkäisemään toistuvia riskejä.

Jatkuvia riskianalyysejä
Viking Line on vuodesta 2010 läh-
tien tehnyt laivoilla 319 riskianalyysiä 
laivatoiminnassa esiintyvien työstä, 
työtiloista, muuta työympäristöstä ja 
työolosuhteista aiheutuvien riskien 
systemaattiseksi tunnistamiseksi. 

 Riskianalyysit päivitetään tarvittaes-
sa, esim. laivalla tehtävien laajojen 
korjaustöiden tai uusia työrutiineja 
sisältävien toiminnan muutosten 
yhteydessä. Muita vaikuttavia tekijö-
itä voivat olla työpaikan ergonomiaa 
muuttavat uudet työkalut, uudet 
koneet ja uudet työvälineet, sekä 
vakavat työtapaturmat ja vähäisem-
mät usein esiintyvät työtapaturmat. 

Elektroninen raportointijärjestelmä
Laivoilla työskentelevien käytettä-
vissä on elektroninen poikkeuksien 
raportointijärjestelmä turvallisuuteen 
mahdollisesti vaikuttavien ongel-
mien tunnistamiseksi. Järjestelmään 
raportoidaan muun muassa tapatur-
mat, tekniset poikkeamat ja ”läheltä 
piti-” eli vaaratilanteet. Kaikki laivat 
voivat perehtyä tähän informaatioon 
ja ryhtyä toimenpiteisiin tapahtuman 
toistumisen estämiseksi.  

Viihtyisä ja turvallinen  
työympäristö

Avainluvut 2016 2015 2014
Laivalla työskenteleviä keskimäärin* 2 084 2 066 2 133
Ilmoitetut laivalla työskentelevien tapaturmat 
Työssä 301 258 229 
Vapaa-aikana 134 147 146 
YHTEENSÄ 434 405 375
Aiheutuneet poissaolot (% työtapaturmista) 
0 päivää 75 71 72 
1 – 6 päivää 7 7 8 
7 – 30 päivää 13 18 14 
> 30 päivää 5 4 6
Aiheutuneet poissaolot (% vapaa-ajan tapaturmista) ** 
0 päivää 63 38 34 
1 – 6 päivää 0 26 8 
7 – 30 päivää 25 9 44 
> 30 päivää 12 27 14

* Viking XPRS:n ja Viking Cinderellan miehistö ei ole mukana tilastossa.  
** Henkilökunnan vapaa-aikana laivalla sattuneet tapaturmat sisältyvät tilastoon.
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Viking Line on jo pitkään ko-
rostanut hyvän työterveyden ja 
ennalta ehkäisevien toimenpitei-
den merkitystä. Terveysprojektit 
toteutetaan kunkin yksikön omien 
edellytysten perusteella.

Ruotsin maaorganisaatiossa käynnis-
tettiin työympäristöön keskittyvä 
nk. Hälsoportalen-projekti. Yhdessä 
päädyttiin työpaikan viihtyvyyttä 
parantaviin avainsanoihin. Näitä olivat 
esimerkiksi osallistuminen, yhteistyö, 
ilo ja kehuminen. Kehitettiin uusia 
kuntoilumenetelmiä, ja kaikki tämä 
terveystyö nähtiin osana johtamista.

Viking Hälsa Ahvenanmaalla
Samalla tavoin käynnistettiin Ahve-
nanmaan maaorganisaation Viking 
Hälsa, jossa paikallisen työterveyden-
hoidon yhteistyökumppanin kans-
sa yhdistämme henkilöstökyselyn, 
työterveydenhoidon, työpaikkasel-
vitykset ja kunnonkohotuksen. Näin 
saamme paremman kokonaiskuvan 
”yrityksen terveydentilasta”, ja olem-
me myös tietoisia siitä, että tällaista 
hyvään työterveyteen tähtäävää 
työskentelytapaa korostetaan Työter-
veyslaitoksen ja KELAn ohjeissa. 

KIVA-ohjelma Suomessa
KIVA (Kimpassa Iloa Viikinkien Arkeen) 
-ohjelman puitteissa järjestetään 
Helsingin maahenkilökunnalle erilaisia 
terveysaktiviteetteja. Henkilöstö on 
vuoden aikana osallistunut terveyttä 
edistäviin kampanjoihin, ja luentoja 
on järjestetty tarkoituksena kehittää 
henkilöstön hyvinvointia. KIVA-ohjelma 
jatkuu vuoden 2017 aikana.

Työterveys kiintopisteenä
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Viking Line vastaa sekä matkus-
tajien että työntekijöiden turval-
lisuudesta ja tekee kaikkensa var-
mistaakseen turvallisen matkan 
jokaiselle matkustajalle. Toimim-
me systemaattisesti yhteistyössä 
eri viranomaisten ja kansainvälis-
ten säännöstöjen kuten SOLAS, 
STCW, ISMC, MARPOL ja ISPS 
kanssa havaitaksemme mahdolli-
set riskitilanteet ja ennaltaehkäi-
stäksemme onnettomuuksia. 

Tavoitteenamme on, että kaikki 
matkustajat ja työntekijät tuntevat 
olonsa turvalliseksi sekä laivoilla että 
terminaalissa. Turvallisuustyö pe-
rustuu sille, että operatiivinen laivan 
kulku hoidetaan voimassa olevien, 
sekä kansallisten että kansainvälisten 
säännösten ja standardien, tarkan 
oman valvonnan ja viranomaisten val-
vonnan mukaan. Prosesseja, rutiineja 
ja laiva- ja maaorganisaatiota kehi-
tetään jatkuvasti varustamon turval-
lisuusjohtamisjärjestelmien avulla. 
 Panostamme jatkuvasti koulu-
tukseen voidaksemme ehkäistä ja 
käsitellä riskitilanteita parhaalla mah-
dollisella tavalla. Hyvin koulutettujen 
työntekijöiden ja modernin teknologi-
an yhdistelmä luo parhaat edellytyk-
set turvalliselle ympäristölle. 

Työntekijöiden osaaminen  
turvallisuuden kannalta ratkaisevaa
Vuoden 2016 aikana vietiin läpi laaja 
koulutusprojekti, jolla varmistettiin että 
miehistön pätevyys on vuonna 2010 
Manilassa hyväksyttyjen, vuoden 1978 
STCW-sopimukseen tehtyjen muutos-

ten mukaista. 
 Koulutus on käsittänyt pääasiassa 
jatkokoulutusta ja kertausharjoitusta, 
jotta kaikki asianomaiset saisivat päi-
vitetyn perus- ja erikoispätevyyden.

Laivoilla on jatkuvasti turvallisuus- 
ja suojeluharjoituksia
Osa harjoituksista on erikoistarkoi-
tuksiin, osa yleisiä laajoja harjoituksia. 
Miehistö harjoittelee keskinäistä yh-
teistyötä ylläpitääkseen hyviä valmi-
uksia turvallisuus- ja suojelutehtävien 
suorittamista varten. Harjoitukset 
toteutetaan niin, että ne täyttävät lai-
van tarpeet ja ovat voimassa olevien 
normien ja vaatimusten mukaisia.

Täysimittaiset suurharjoitukset 
Vuoden 2016 keväällä ja syksyllä jär-
jestettiin Viking Gracella ja Amorellalla 
Turussa täysimittaiset suurharjoituk-
set, joihin osallistui Rajavartiolaitoksen 
helikoptereita ja pelastuslaitoksen 
MIRG-ryhmiä. Punainen Risti toi mu-
kaan suuren joukon uhreina esiintyviä 
avustajia, mikä antoi harjoituksille 
paljon lisäarvoa. Myös muut alukset 
ovat vuoden aikana toteuttaneet 
suunnitelmien mukaisia täysimittaisia 
suurharjoituksia.

Turvallisuusorganisaatio laivalla
Laivan kapteenilla on päävastuu 
turvallisuudesta laivalla, ja jokaisella 
miehistön jäsenellä on oma tehtävän-
sä turvallisuusorganisaatiossa. 
 Miehistö on jaettu ryhmiin, joilla on 
omat vastuualueensa kuten laivan 
tyhjentäminen, evakuointi, ensia-
pu, tulipalo ja tiedottaminen. Kaikki 

työntekijät osallistuvat säännöllisesti 
järjestettäviin turvallisuusharjoituksiin.
 Myös maaorganisaatiolla on val-
mius kriisitilanteiden varalta, ja se voi 
avustaa laivoja huolehtimalla matkus-
tajista ja miehistöstä. Maissa toimivaa 
organisaatiota ohjaa kriisitilanteissa 
varustamon kriisivalmiussuunnitelma.

Turvallisuusrutiinit tarkistetaan 
jokaisen lähdön yhteydessä 
Merenkulkuviranomaiset katsastavat 
laivat ja tarkistavat turvallisuusrutiinit 
vähintään kerran vuodessa. Ennen 
jokaista lähtöä laivan johto käy läpi 
tarkistuslistan todetakseen laivan ole-
van merikelpoinen. Tässä yhteydessä 
tarkistetaan muun muassa, että 
luukut, portit ja rampit ovat kunnolla 
kiinni, ja että kaikki navigointilaitteet 
toimivat. 
 Matkan aikana valvonta tapahtuu 
osaksi turvakameroilla, osaksi vartijoi-
den säännöllisillä kierroksilla. 

Järjestyksenvalvojat ja  
sairaanhoitajat
Järjestyksenvalvojat ovat laivoilla 
työssä vuorokauden ympäri, ja myös 
koulutetut sairaanhoitajat päivystävät 
kaikilla reiteillä Maarianhamina–Ka-
pellskär-lyhytreittiä lukuun ottamatta. 
Sielläkin on kuitenkin käytettävissä 
asiantuntevaa henkilökuntaa on-
nettomuuksien ja sairaustapausten 
varalta. 
 Laivan sairastiloissa on erikoisvarus-
telu äkillisten sairaustapausten hoitoa 
varten. Tarvittaessa järjestetään 
välittömästi satamaan saavuttua 
sairaskuljetus lähimpään sairaa-

ISMC International Safety  
Management Code

ISPS International Ship and  
Port Facility Security Code

MARPOL International Convention for 
the Prevention of Pollution from Ships

MIRG Maritime Incident  
Response Group

MRCC Maritime Rescue  
Coordination Centre

SOLAS Safety Of Life At Sea

STCW Standards of Training,  
Certification and Watchkeeping  
for Seafarers

Tärkeintä on turvallisuus 
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laan. Vakavammissa tapauksissa 
käytetään helikopterikuljetusta tai 
evakuointivenettä. 
 Kriisitapausten yhteydessä Viking 
Line toimii yhteistyössä Suomen ja 
Ruotsin Punaisen Ristin kanssa.

Tärkeää yhteistyötä ja nopeita 
toimia
Viking Line tekee jatkuvasti yhteisty-
ötä meripelastusorganisaatioiden, 
palokunnan, poliisin, tullin, rajavartio-
viranomaisten ja kansallisten isku-
joukkojen kanssa. Yhteistyö on hyvin 
tärkeää, jotta mahdollisissa kriisitilan-
teissa saataisiin nopeasti ja tehok-
kaasti riittävästi tietoa. Yhteistyöllä 
varmistetaan myös, että eri virano-
maisten ja laivojen välinen kommuni-
kaatio toimii.  
 Yhdessä Rajavartiolaitoksen, 
mukaan lukien Turun Meripelastus-

keskuksen (MRCC Turku), kanssa, 
toteutamme muun muassa simu-
laattoriharjoituksia meripelastusope-
raatioissa ja todellisia MIRG-ryhmien 
iskuharjoituksia. Harjoituksissa toi-
mitaan yhdessä Rajavartiolaitoksen 
laiva- ja helikopteriyksiköiden kanssa. 
Erikoiskoulutettujen MIRG-ryhmien 
tärkein tehtävä on auttaa matkusta-
jia ja miehistöä merellä sattuneiden 
onnettomuuksien yhteydessä. 
 Yhteisymmärryksen saavuttami-
seksi meriturvallisuuskysymyksissä 
teemme yhteistyötä viranomaisten, 
varustamojen sekä etujärjestöjen, 
esim. NORDKOMPASS, kanssa. NORD-
KOMPASS on pohjoismainen matkus-
tajalaivakomitea, jonka tavoitteena 
on tehdä yhteistyötä pohjoismaiseen 
matkustajalaivaliikenteeseen liit-
tyvissä erilaisissa meriturvallisuusky-
symyksissä.

Mutual Trust
Mutual Trust on kaksikielinen ja 
kolmivuotinen projekti, jolla ehosteta-
an pelastusviranomaisten, toimin-
tarajoitteisten järjestöjen ja teknisen 
asiantuntijuuden välistä yhteistyötä. 
Viking Line on mukana, jotta voimme 
edelleen parantaa omaa valmiuttam-
me mahdollisissa pelastustilanteissa. 
 Mutual Trustilla on yhteisharjoituksia 
toimintarajoitteisten ryhmien ja pelas-
tusviranomaisten kanssa. Harjoitusten 
pohjalta luodaan tietopankki toimin-
tarajoitteisia ja pelastusviranomaisia 
varten. Haluamme kantaa kortemme 
kekoon auttaaksemme parantamaan 
vallitsevaa käytäntöä ja välineistöä.
 Projektia hallinnoi Finlands Svenska 
Handikappförbund ja rahoittaa Ra-
ha-automaattiyhdistys RAY. Projektin 
suojelijana toimii Suomen presidentti 
Sauli Niinistö.

Laivojen pelastusveneisiin mahtuu jopa 150 henkilöä
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Sukeltajat ovat harjanneet alustemme 
pohjia 1980-luvulta lähtien. 
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Viking Line tekee työtä Itämeren 
ja arvokkaan saariston säilytt-
ämiseksi tuleville sukupolville. 
Olemme pitkään peräänkuulut-
taneet ja kehittäneet ympäri-
stöystävällisempää tekniikkaa, 
toteuttaneet polttoaineen sää-
stöohjelmia ja ottaneet käyttöön 
uusia ympäristöystävällisiä ratka-
isuja laivoillamme. 

Varustamon ympäristötyön lähtökoh-
tina ovat kansallinen lainsäädäntö 
ja kansainväliset sopimukset. Laajin 
ympäristönsuojelua koskeva kansain-
välinen sopimus on MARPOL 73/78 
(The International Convention for the 
Prevention of Pollutions from Ships), 
jonka on laatinut YK:n toimielin IMO 
(International Maritime Organization).
 Viking Linella olemme pitkään ja 
aktiivisesti kehittäneet ympäristöty-
ötämme, niin että teemme enem-
män kuin kansainväliset sopimukset 
ja kansalliset lait meiltä edellyttävät. 
Sisäisesti teemme intensiivisesti työtä 
pakokaasupäästöjen vähentämiseksi 
energiatehokkuutta parantamalla. 
Ohjelman puitteissa työskentelee 
laivojen käyttöhenkilökunta ja va-
rustamon tekninen osasto ottamal-
la käyttöön polttoainetaloudellisia 
käyttömenetelmiä, asentamalla uutta 
ja energiatehokkaampaa tekniikkaa, 
pienentämällä laivojen hydrody-
naamista vastusta ja kierrättämällä 
energiaa.
 Kaikki Viking Linen alukset, konser-
nin pääkonttori ja tytäryhtiö Viking 
Line Buss Ab on ympäristösertifioitu 
ISO 14001 -standardin mukaan. Viking 
Linen organisaatio ja kaikki laivat on 
lisäksi sertifioitu ISM-koodin (Interna-
tional Safety Management) mukaan, 
jolla parannetaan alusten turvallista 
toimintaa ja ehkäistään ympäristön 
pilaantumista.
 Kannamme vastuuta monilla tasoil-
la. Vuonna 2016 Viking Line lahjoitti 170 
000 euroa puhtaamman Itämeren 
ympäristönparannustoimenpiteisiin. 

Ympäristötyömme

Kaikki Viking  
Linen alukset, 
konsernin pää-
konttori ja ty-
täryhtiö Viking 
Line Buss Ab on 
ympäristöserti-
fioitu ISO 14001 
-standardin mu-
kaan.

Säännöllinen valvonta
Sertifiointiorganisaatio DNV GL 
suorittaa vuosittain ulkopuolisia 
tarkastuksia varmistaakseen, 
että Viking Line jatkuvasti ke-
hittää ympäristönohjausjärjes-
telmäänsä. Lisäksi suomalaiset, 
ruotsalaiset ja virolaiset valvont-
aviranomaiset suorittavat jatku-
via ISM-koodin tarkastuksia sekä 
turvallisuuteen että ympäristöön 
liittyen. 
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Viking Line toteuttaa ympäri-
stöasioita edistäviä toimenpiteitä 
kaikissa laivalla tapahtuvissa 
toiminnoissa. Käytämme esimer-
kiksi luomuviljeltyä kahvia osana 
ympäristötietoista toimintaam-
me. Vuoden 2016 aikana laivoil-
lamme tarjoiltiin peräti 6 330 977 
kupillista luomukahvia.

Laivojen Food Garden -ravintoloissa 
ei tarjoilla pöytävesiä muovipulloista. 
Sen sijaan ravintoloissa tarjoillaan 
suoraan hanasta otettua, erikoispuh-
distettua vettä uudelleenkäytettävis-
sä ympäristömerkityissä lasipulloissa. 
Näin saavutetaan useita ympäristö-
etuja – vesipullojen kuljetustarve pie-
nenee, samoin kertakäyttöpulloista 
aiheutuva jätemäärä. 
 Laivalla tarjottavan kalan osalta 
noudatamme Ruotsin ympäristövi-
raston kestävän kalakannan luetteloa. 
Myös kemikaalien ostoa ja käyttöä 
ohjaavat sisäiset ympäristövaatimuk-
set. Ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja 
käytetään aina mahdollisuuksien 
salliessa.

Erikoispuhdistusaine hyttejä  
varten
Viking Line on yhteistyössä KiiltoClean 
Oy:n kanssa kehittänyt uuden yleis-
puhdistusaineen laivahyttejä varten. 
Aine on sertifioitu ja ympäristöpo-
litiikkamme mukainen. Sen tuoksu on 
mieto ja se on helppo huuhtoa pois, 
mikä on laivan vesihuollon kannalta 
hyvä asia. Laivalla nykyisin käytt-
ämämme lopputuote on nimeltään 
Kiilto Total Fresh.
 Laivojemme hyttien ja keittiöiden 
siivouksessa käytämme erityistä an-
nostelulaitetta, joka sekoittaa puhdis-
tusainetiivisteen veteen määrätyssä 
suhteessa. Tarkan annostelun ansios-
ta olemme onnistuneet vähentämään 
sekä veden että puhdistusaineen 
kulutusta. Lisäksi käytämme mikrokui-
dusta valmistettuja siivousvälineitä, 
mikä auttaa vielä pienentämään puh-
distusaineen ja veden kulutusta. 

Vesi
Pyrkiessämme vähentämään veden 
kulutusta laivalla olemme siivouske-
mikaalien kehityksen ja annostelun 
lisäksi ottaneet käyttöön useita mui-
takin keinoja. Olemme muun muassa 
asentaneet elektronisia, automaat-
tisia vesihanoja sekä vettä säästäviä 
suuttimia matkustajahytteihin ja 
yleisiin WC-tiloihin. Kaikissa laivoissa 
on alipaine-WC:t, ja yleisiin WC-tiloihin 
on asennettu vedettömät urinaalit. 
 Laivoilla syntyy pääasiassa kol-
mea erilaista jätevettä. Määrältään 
suurimmat ovat harmaa- ja musta-
vesiä. Laivoilla on mahdollisuus valita 
puhdistavatko mustaveden laivalla ja 
laskevat sen sitten mereen yhdessä 
puhdistamattoman harmaaveden 
kanssa vai pumppaavatko kaiken 
jäteveden maihin. 
 Viking Linen alukset eivät laske mi-
tään jätevesiä mereen. Kaikki pumpa-
taan maissa kunnallisiin puhdistuslai-
toksiin, joiden puhdistusmenetelmät 
ovat merkittävästi tehokkaampia 
kuin laivakäyttöön tarkoitetut puhdis-
tusjärjestelmät. Näin vähennämme 
osaltamme Itämeren kuormitusta.
 Mustavesi sisältää typpeä ja 
harmaavesi fosforia. Kumpikin aine 
aiheuttaa rehevöitymistä eli meren 
liiallista ravinnekuormittumista. Musta 
ja harmaavesi sisältävät lisäksi myös 
orgaanista ainetta, jonka hajottami-
seen vaaditaan suuria määriä hap-
pea. Hajottamisesta seuraa meren 
happivajaus. 
 Öljypitoista vettä, pilssivettä, syntyy 
laivojen konehuoneissa, muun muas-
sa koneen puhdistuksen ja sisäisten 
vuotojen yhteydessä. Viking Linen 
alukset ovat syksystä 2004 lähtien ty-
hjentäneet kaiken pilssiveden maihin.

Energia 
Merenkulku on suhteellisen vähän 
energiaa kuluttava kuljetusmuoto. 
Eri kuljetusmuotojen välinen ver-
tailu osoittaa, että energiankulutus 
kuljetettua tavaratonnia/km on usein 
laivoilla kaikkein alhaisin. Polttoaineen 

palaminen laivojen moottoreissa 
aiheuttaa kuitenkin pakokaasupää-
stöjä. 
 Eniten polttoaineen kulutukseen 
vaikuttaa kuljettu matka. Kulutukseen 
vaikuttavat myös sää, jääolosuhteet, 
reitin suunnittelu, trimmaus, nopeu-
densäätö sekä laivan sähkö- ja en-
ergiatehokkuus. Myös moottoreiden 
ennakoiva kunnossapito on tärkeää 
korkean hyötysuhteen takaamiseksi. 
 Vuoden 2016 aikana laivaston diese-
löljyn kulutus on vähentynyt 1,2 % (992 
tonnia), ja LNG:n 3,4 % (520 tonnia). 
Pienentynyt kulutus on pääasiassa 
tulosta jatkuvasta energiatehostami-
sesta ja säästötoimenpiteistä, mutta 
siihen vaikutti myös vuoden aikana 
suoritetut, hieman tavallista pidem-
mät huoltoseisokit.

Ympäristötietoisuus  
laivoilla

Tiesitkö, että…
…laivassa syntyy pääasiassa 
kolmea erityyppistä jätevettä: 
harmaavettä, joka on suihku- ja 
muuta pesuvettä, mustavettä, 
joka on WC:n jätevettä, sekä 
pilssivettä, joka erotetaan 
öljypitoisesta vedestä konehu-
oneissa.

Viking Linen 
alukset eivät  
laske mitään jä-
tevesiä mereen
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Avainlukuja 2016 2015 2014
Matkustajia 6 502 191 6 568 684 6 610 146 
Henkilöautoja 682 194 649 327 634 433 
Rahtiyksiköitä 131 918 133 163 129 255 
Kokonaismatka (tkm) 1 130 1 138 1 141

Resurssien kulutus
Dieselöljy (tonnia) 79 709 80 701 87 060* 
Voiteluöljy (m³) 648 620 744 
Urea (m³) 446 284 211 
Juomavesi (m³) 327 059 331 736 335 185 
LNG (tonnia) 14 960 15 480 15 951

Päästöt (tonnia)
Typpioksidit (NOx) 3 144 3 218 3 684 
Rikkioksidit (SOx)) 75 76 433* 
Hiilidioksidit (CO2)  283 109 286 797 307 853

Jäännöstuotteet (tonnia)
Kiinteä jäte poltettavaksi 2 959 3 138 3 025 
Kaatopaikkajäte 143 158 210 
Kierrätysjäte 1 491 1 565 1 321 
Biojäte 1 022 1 042 958 
Vaarallinen jäte 55 67 70

Jätevesi maihin (m³)
Harmaa- ja mustavesi 292 528 294 364 298 066 
Pilssivesi 7 795 8 423 7 468
Jäteöljy (m³) 1 943 2 506 2 314

* Laivasto on vuodesta 2015 alkaen siirtynyt käyttämään pitoisuudeltaan 
vähärikkistä polttoainetta (0,1 painoprosentin rikkipitoisuus), EU:n  
rikkidirektiivin mukaisesti.
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Perusteellinen kunnossapitotyö 
pitää aluksemme toiminnassa. 
Miehistö tekee aktiivista työtä en-
ergian- ja vedenkulutuksen pie-
nentämiseksi ja jätteen kertymi-
sen vähentämiseksi. Yhdistämällä 
monia pieniä toimenpiteitä saav-
utetaan suuria energiasäästöjä ja 
ympäristöhyötyjä. 

Jätteen määrää voidaan vähentää 
jopa hyvin pienillä toimenpiteillä. Mai-
nittakoon esimerkiksi buffet-pöytiem-
me valmiiksi annostellut jälkiruoat, 
joiden avulla olemme onnistuneet 
merkittävästi vähentämään ravin-
toloidemme ruokajätteen määrää. 
Tarjoamme vieraillemme aivan yhtä 
laajan valikoiman kuin ennenkin, mut-
ta se on asetetaan tarjolle valmiina ja 
houkuttelevina annoksina. Vähäisem-
män hävikin lisäksi muita etuja ovat 
ruoan herkullisempi ulkonäkö ja se, 
että ruokia voidaan säilyttää kylmäs-
sä ja kattaa esille tarpeen mukaan. 
 Vanhoja tai rikkoutuneita laitteita 
vaihtaessamme suosimme energiaa 
säästävää vaihtoehtoa. Pari esimerk-
kiä: valaisimien vaihdossa tavoitteena 
on kaikkien loisteputkien korvaaminen 
LED-lampuilla. Keittiöihin olemme 
asentaneet nopeasti ja vain tarvit-
taessa lämpenevät induktioliedet. 
Induktioteknologian ansiosta keittiöis-
sä työskenteleviin kohdistuu pienempi 
lämpökuormitus. 
 Käytämme niin paljon ilmaista läm-
pöä ja jäähdytystä kuin suinkin mah-
dollista. Merivedestä saatavaa kylmää 
on jo pitkään käytetty tuuletusilman 
jäähdyttämiseen. Aluksille on myös 
asennettu useita hukkalämpökatti-
loita. Ne ottavat talteen polttoaineen 
palamisessa syntyvän hukkalämmön 
ja lämmittävät tarpeen mukaan 
muun muassa tuuletusilmaa. 

Energiansäästöä oikeilla  
aikatauluilla
Aikataulujen optimointi on yksi tär-
keimmistä jatkuvista polttoaineen 
säästötoimenpiteistä. Löytämällä 
sopivimmat nopeudet, kehittämällä 
satamalogistiikkaa sekä lähtö- ja 
tuloaikoja olemme pystyneet opti-
moimaan ajomme ja sen myötä myös 
polttoaineen kulutuksen. 

Mitä enemmän vastusta, sitä  
suurempi energiankulutus
Toteutamme toimia veden vastuksen 

pienentämiseksi ajon aikana. Vuosien 
varrella on tehty pienempiä ja suu-
rempia parannuksia alusten runkoihin, 
potkureihin, peräsimiin jne., joilla on 
pystytty pienentämään veden vas-
tusta. Yksi näkymätön energiarosvo 
on kasvusto, joka lämpiminä aikoina 
valtaa laivan pohjan nopeasti. Koska 
olemme päättäneet käyttää myr-
kyttömiä pohjamaaleja, laivojemme 
pohjista on säännöllisesti harjattava 
pois ei-toivottu kasvusto ja eläimi-
stö. Pohjan puhdistuksesta tullut jäte 
otetaan talteen ja siitä tehdään muun 
muassa biokaasua. 

Maasähköä aluksille
Mariella ja Gabriella käyttävät sä-
hköistä maaliityntää vieraillessaan 
Tukholmassa ja Helsingissä. Liitt-
ämällä alukset maissa olevaan säh-
köverkkoon meidän ei tarvitse pitää 
moottoreita käynnissä laivan ollessa 
satamassa. Näin ehkäistään melu-
haittoja ja säästetään suuria määriä 
polttoainetta. 

Mariellalla testataan uutta  
polttokennojärjestelmää
Yhteistyössä MEYER WERFT GmbH 
& Co.KG:n kanssa Mariellalle on 
asennettu polttokennojärjestelmä; 
kysymyksessä on EU-tutkimuspro-
jektiin sisältyvä koelaitteisto. Poltto-
kennot muuttavat metanolia laivan 
sähköverkkoon syötettäväksi säh-
köksi, synnyttämättä rikkioksideja, 
typpioksideja, hiukkasia tai muita 
epäpuhtauksia. 
 Järjestelmä muodostuu 12 poltto-
kennomoduulista, joiden yhteiskapa-
siteetti on 60 kW. 

Climeon-tekniikka tuottaa  
päästötöntä sähköä
Viking Line on tehnyt sopimuksen 
ruotsalaisen innovaatioyrityksen Cli-
meonin kanssa, koskien heidän uniikin 
Ocean Marine -energiankierrätysjär-
jestelmän käyttöönottoa. Viking 
Grace oli ensimmäinen Climeonin 

Pienistä puroista...

Tiesitkö, että…
käyttämällä  käyttämällä  

maasähköä olemme vuoden 2016 
aikana säästäneet 

578 
tonnia polttoainetta  

Gabriellalla ja

404 
tonnia Mariellalla.   

Ajossa kulutetun polttoaineen 
määrä vastaisi noin 3 100 tonnin 

CO2-päästöä. Toivomme vuoden 
2017 aikana saavamme maa-

kytkennän myös Rosellalle sen 
ollessa yön yli laiturissa Maarian-

haminassa.
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patentoitua tekniikkaa käyttävä alus. 
Tekniikka mahdollistaa lämmön kier-
rättämisen sähköksi ainutlaatuisen 
tyhjiöprosessin avulla. Laivan mootto-
reista tulevasta hukkalämmöstä saa-
daan vuodessa 700 000 kWh puh-
dasta ja päästötöntä sähköä. Sähköä 
käytetään ensisijaisesti hotellipuolella, 
muun muassa valaistukseen.

Vähentyneet typpioksidipäästöt
Viking Linen laivojen typpioksidipää-
stöjen vähentämiseksi on käytetty 
useita keinoja. Tärkeimpien joukossa 
ovat:
» SCR (katalysaattorien) asenta-

minen Viking Cinderellan kaikkiin 
moottoreihin on vähentänyt pa-
kokaasujen typpioksideja noin 97 
%. 

» HAM-tekniikka (Humid Air Motor) 
on toinen keino NOx-päästöjen 
vähentämiseksi. HAM-tekniikka on 
asennettu Mariellan kaikkiin pää-

moottoreihin. Prosessi vähentää 
typpioksideja 75–85 %.

» Viking Grace käyttää polttoai-
neenaan LNG:tä, mikä vähentää 
aluksen typpioksidipäästöjä noin 
85 %. 

Dieselöljy alensi rikkipäästöjä
Rikkidioksidia muodostuu rikkipitois-
ten polttoaineiden palamisessa, ja 
päästömäärää säätelee polttoaineen 
rikkipitoisuus. 
 Täyttääkseen IMO:n vaatimukset ja 
EU:n uuden rikkidirektiivin määräyk-
set kaikki Viking Linen alukset Viking 
Gracea lukuun ottamatta siirtyivät 
vuoden 2014 lopussa dieselöljyyn, jon-
ka rikkipitoisuus on alle 0,1 painopro-
senttia. Rikkidirektiivi astui voimaan 1. 
tammikuuta 2015. Siihen saakka aluk-
sissa käytettiin rikkiyhdistepäästöjen 
vähentämiseksi vähärikkistä öljyä (0,5 
painoprosenttia rikkiä). 
 Viking Grace käyttää polttoaine-

enaan nesteytettyä maakaasua 
(LNG). Maakaasu on rikitöntä, mutta 
palamisprosessissa käytettävä diesel 
sisältää pieniä määriä rikkiä. 

LNG tuottaa 25 % vähemmän  
hiilidioksidipäästöjä
Palamisessa muodostuva hiilidioksidin 
määrä riippuu käytettävän polt-
toaineen määrästä, eikä siihen siksi 
vaikuta niinkään polttoainelaatu tai 
puhdistusprosessi, vaan alusten ener-
giatehokkuus.
 Käytettäessä aluksen polttoaineena 
LNG:tä, hiilidioksidipäästöjä syntyy 
noin 25 % vähemmän kuin käytettä-
essä polttoaineena öljyä. LNG:n pa-
lamisen yhteydessä esiintyy kuitenkin 
metaanipäästöjä (metaani lasketaan 
kasvihuonekaasuksi), ja siksi kasvihu-
onekaasujen kokonaisvähennys on 
noin 15 %.

Typpioksidit (NOx):
Typpioksidit on yhteinen nimi 
typpioksidille ja typpidioksidille, 
joita muodostuu, kun ilman happi 
ja typpi reagoivat korkeissa läm-
pötiloissa. Typpioksidien päästö 
on siksi voimakkaasti kytköksissä 
palamisprosesseihin. Typpioksidit 
ovat myrkyllisiä ja aiheuttavat myös 
otsoninmuodostusta yhdessä orga-
anisten yhdisteiden kanssa. (Natur-
vårdsverket i Sverige).

Rikkioksidit (SOx) 
Rikkidioksidi on väritön ja yskänärs-
ytystä aiheuttava kaasu. Sitä 
vapautuu fossiilisten ja muiden 
rikkipitoisten aineiden palamisessa, 
mutta myös luonnollisissa prosesse-
issa kuten tulivuorenpurkauksissa. 
Rikkidioksidi hapettuu ilmakehässä 
muodostaen rikkihappoa, joka edi-
stää happamoitumista. (Naturvårds-
verket i Sverige)

Hiilidioksidi (CO²): 
Maapallon ilmaston lämpenemisen 
suurin syy on ihmisen kasvihuo-
nepäästöillä, ensisijaisesti hiili-
dioksidipäästöillä, aiheuttama ilman 
kemiallisen koostumuksen muutos. 
Kasvihuonekaasut vahvistavat ilma-
kehän kykyä lämmittää maanpintaa; 
niin kutsuttu kasvihuoneilmiö vah-
vistuu. (Naturvårdsverket i Sverige)
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Kaikki laivoissa syntyvä jäte 
tuodaan maihin kierrätettäväksi, 
uudelleen käytettäväksi, pol-
tettavaksi, kaatopaikalla käsi-
teltäväksi, kompostoitavaksi tai 
muulla tavoin hyväksytyn vasta-
anottajan loppukäsiteltäväksi. 
Viking XPRS:llä ja Viking Gracella 
on laitteet biojätteen tehokasta 
lajittelua ja keräämistä varten. 
Mariellalla kaikki biojäte kerätään 
astioihin.

Laivojen biojäte kuljetetaan mädätys-
laitokseen biokaasun tuotantoa 
varten. Biokaasutuotanto ei lisää 
ilmakehän hiilidioksidimäärää eikä 
pahenna kasvihuoneilmiötä. Siksi 
biokaasun sanotaan olevan hiilidioksi-

dineutraalia. 
 Vuonna 2016 Viking Line jätti 1 022 
tonnia Viking XPRS:n, Viking Gracen 
ja Mariellan ruokajätettä biokaasun 
valmistukseen. Biokaasua syntyi 77 
000 kuutiometriä, mikä vastaa 87 000 
litraa bensiiniä. 

Pienentyneet jätemäärät
Alusten jätteidenkäsittely on kehit-
tynyt jätteen syntymistä ehkäisevään 
suuntaan ja edistää syntyneen jätteen 
kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. Jäte 
käsitellään alusten jätteidenkäsitte-
lysuunnitelmien mukaan. Viking Line 
on tehnyt sopimuksia vain hyväksyt-
tyjen jätteidenkuljettajien kanssa. 
 Lasi, pahvi, paperi, metalli, alumiini-
tölkit, muovi, paistorasva, biojäte, ong-

elmajätteet, energiajätteet, puujäte 
ja elektroniikka kierrätetään. Kaikki 
jäteöljy jätetään maihin kierrätystä 
varten. 
 Jätemäärien vähentämiseksi on 
ryhdytty konkreettisiin toimenpiteisiin. 
Satamissa on ympäristöasemia, jotka 
helpottavat satamassa tapahtuvaa 
lähdelajittelua, koska jätteiden orga-
nisointi ja dokumentointi on helpompi 
järjestää paikan päällä. 
 Viking Line pyrkii asettamaan 
tavarantoimittajille vaatimuksia, jotta 
pakkausmateriaalin määrää saatai-
siin vähennettyä. Laivalla tehtävän 
lähdelajittelun ongelmana on ollut se, 
että laivat ovat eri tavalla teknisesti 
soveltuvia jätteen säilytykseen ja 
käsittelyyn. 

Ruokajätteestä  
biokaasuksi
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18 tonnia muovia
säästö 32 tonnia hiilidioksidia –  
verrattavissa 170 240 kilometrin autolla ajoon moottoritiellä

8 tonnia alumiinia
säästö 80 tonnia hiilidioksidia –  
verrattavissa 425 600 kilometrin autolla ajoon moottoritiellä

1 943 tonnia  
käytettyjä öljyjä 
säästö 3 400 tonnia hiilidioksidia –   
verrattavissa 18 088 000 kilometrin autolla ajoon moottoritiellä

464 tonnia  
lasipakkauksia 

77 tonnia metalliromua

687 tonnia  
paperia ja kartonkia

Laivoilta kierrätettiin vuonna 2016
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Viking Cinderella on loistava 
esimerkki siitä, miten suurem-
pia ja pienempiä toimenpiteitä 
ja investointeja yhdistämällä 
olemme pystyneet merkittävästi 
vähentämään energiankulutusta 
ja päästöjä. Henkilöstön sitoutu-
minen on ollut onnistumisen 
ratkaiseva tekijä.

Vuodesta 2007 lähtien Viking Cinde-
rellan polttoainekulutus on pienen-
tynyt 34,4 %. Vuositasolla se vastaa  
4 524 tonnia vähemmän käytettyä 
polttoainetta tai 13 211 tonnia pie-
nempiä CO2-päästöjä vuoden 2016 
aikana. 

Näin kulutus pieneni vuonna 2016 
verrattuna vuoteen 2007
» Päämoottorit: 2 504 tonnia eli 37 % 
» Apumoottorit: 1 623 tonnia eli 30 % 
» Lämmityskattilat: 418 tonnia eli 41 % 
Yhteensä: 4 524 tonnia eli 34 %

Tämän olemme tehneet
Vuosien mittaan paljon loisteputkia 
on korvattu LED-valaisimilla. Viimeksi 

vuonna 2016 vaihdoimme laivojen 
käytävävalaistukseen LED-koh-
devalot, mikä tuo suuria säästöjä 
energiankulutuksessa. Olemme 
asentaneet laivan tuuletusjärjestel-
mään älykkäämmän ohjauksen, jonka 
avulla lämpöä ja jäähdytystä voida-
an säädellä tarvepohjaisesti. Älyk-
käämmän ohjauksen avulla olemme 
saaneet aikaan huomattavia säästöä. 
Nyt meidän ei tarvitse lämmittää tai 
jäähdyttää koko tuuletuslinjoja, vaan 
voimme puhaltaa lämmintä tai kyl-
mää ilmaa sinne, missä sitä tarvitaan. 
 Olemme investoineet taajuusmuut-
tajiin, jotka ohjaavat tuuletusjärjestel-
män puhaltimia. Taajuusmuuttajilla 
voimme ohjata moottorien kierro-
slukuja optimoidaksemme niiden 
tehon. Lyhkäisyydessä on kysymys 
tilapäisiin tarpeisiin tarvittavan energi-
amäärän käyttämisestä.   
 Energiankulutuksen edelleen 
alentamiseksi Viking Cinderellalla 
suunnitellaan mm. kaikkien loiste-
putkien vaihtamista LED-lamppuihin, 
taajuusmuuttajien asennusta kone-
huoneen puhaltimiin ja pumppuihin ja 

aikasäätöä WC-tilojen lattialämmi-
tykseen.

Pienentynyt energiankulutus 
voi myös aiheuttaa ongelmia
Onnistumisemme energiankulutuk-
sen huomattavassa vähentämisessä 
on myös aiheuttanut meille ongel-
mia. Varustamon toimintaperiaat-
teisiin kuuluu, että turvallisuussyistä 
pidämme aina ajaessamme kaksi 
apumoottoria käynnissä. Meillä on 
tällä hetkellä niin alhainen sähköä 
tuottavien apumoottorien kuormitus, 
että niiden hyötysuhde ei ole erikoisen 
hyvä. Viking Cinderellan apumootto-
rien kuormitus on ajoittain liian pieni 
yhdellekin moottorille, mikä johtaa 
heikompaan polttoainetehokkuuteen. 
 Arvioimme nyt mahdollisuuksia 
asentaa Cinderellalle vara-akkujär-
jestelmä, jotta voisimme mahdollisesti 
ajaa vain yhdellä apumoottorilla. Jos 
projekti onnistuu, tulemme saavutta-
maan entistä suurempia energiasää-
stöjä.

Viking Cinderella –  
hyvä esimerkki

Viking Cinderella
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Viking Gracen typpioksidipäästöt 
ovat noin 85 % pienemmät kuin 
meridieseliä käyttävien alusten. 
Se on maailman ensimmäinen 
kokoluokkansa matkustaja-alus, 
joka käyttää polttoaineenaan 
LNG:tä. 

Nesteytetty, rikitön maakaasu 
polttoaineena tuottaa merkittävästi 
vähemmän vahingollisia päästöjä 
kuin meridieselöljy. Typpipäästöt ja 
hiukkaset vähenevät noin 85 % ja 
kasvihuonekaasut noin 15 %. Rikkipää-
stöjä ei ole käytännöllisesti katsoen 
lainkaan.
 Laivan rungon muoto on hydro-
dynaamisesti optimoitu niin, että se 
minimoi aallonmuodostusta. Tämä 
on pitkän kehitystyön tulos. Tehokas 
ajotekniikka tuottaa suuria energi-
asäästöjä, samoin kuin tehokkaat 
tuuletinyksiköt, joissa ilmavirta vaih-
telee vallitsevien ulkoisten ja sisäisten 
olosuhteiden mukaan. Moottoreissa 
on äänentaajuuksiin sovitetut äänen-
vaimentimet, minkä ansiosta laivan 
melutaso on alhainen. 

Korkea energiatehokkuus on  
monen tekijän summa
Viking Gracella lämpö otetaan talteen 
moottorien pakokaasuista, jääh-
dytysvedestä ja ilmastoinnista. Aluk-
sessa on hyvin eristetyt ikkunat, ja sen 
kevyet rakenteet parantavat myös 

osaltaan aluksen energiatehokkuut-
ta. Hissit saavat noin 30 % virrastaan 
omasta jarrutusenergiastaan ja laivan 
valaistus on suurelta osin toteutettu 
LED-tekniikalla. Tätä tekniikkaa käy-
tetään kaikessa viihteessä ja 90 %:ssa 
laivan yleisistä tiloista.

Yli tuhat LNG-tankkausta
Elokuussa 2016 oli suoritettu tuhat 
bunkrausta eli tankkausta yhteisty-
össä AGA Gas AB:n kanssa. Bunkrau-
salus M/S Seagas tankkaa Viking 
Graceen runsaat 60 tonnia LNG:tä 
aluksen ollessa aamulla Tukholman 
Stadsgårdenin laiturissa.  
 Seagas on ensimmäinen alus 
lajissaan koko maailmassa, ja se on 
luokiteltu samojen sääntöjen mukaan 
kuin valtamerikelpoiset LNG-tank-
kerit. Kiinnostus Seagas-alusta, itse 
bunkrausratkaisua ja LNG-polttoai-
netta kohtaan on edelleen suurta 
sekä omalla liikennöintialueellamme 
että muualla maailmassa. 

Energiatehokas  
Viking Grace
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Haluamme kantaa vastuumme 
ympäristöstä monella eri tasolla. 
Viking Line tekee pitkäjäntei-
stä työtä ympäristöasioissa ja 
Itämeren tilan parantamises-
sa. Haluamme korostaa suoraa 
yhteistyötä ympäristöjärjestöjen 
kanssa, koska ne työskentelevät 
päämäärätietoisesti näkyvien ja 
konkreettisien tulosten saavutta-
miseksi lähiympäristössä.  
2016 Viking Line lahjoitti 170 000 
euroa puhtaamman Itämeren 
puolesta tehtävään ympäristöty-
öhön. 

Osa jokaisesta Viking Linen myymälö-
issä myydystä muovikassista saa-
dusta tuotosta lahjoitetaan Itämeren 
ympäristötyöhön. Matkustajien laivan 
myymälöistä vuonna 2015 ostamien 
muovikassien ansiosta Viking Line voi 
maaliskuussa 2016 jakaa 35 000 euroa 
sekä Håll Sverige Rent -järjestölle 
Ruotsissa että Pidä Saaristo Siistinä 
ry:lle Suomessa. Rahat käytetään 
muun muassa tiedotuskampanjoihin 
ja saaristoon perustettaviin jätease-
miin ja käymälöihin.  

100 000 euroa  
Itämerentutkimukseen
Vuonna 2016 Viking Line lahjoitti 100 
000 euroa Helsingin yliopistolle, joka 
on Suomen suurin Itämerentutkimuk-
sen ja -opetuksen keskus. Lahjoituk-
sella tuemme muun muassa Helsingin 
yliopiston Tvärminnen eläintieteellistä 
asemaa, jolla on läheistä yhteistyötä 
Tukholman yliopiston Itämerikes-
kuksen kanssa. Asema tutkii muun 
muassa monimuotoisuutta ja eko-
systeemejä sekä ihmisen toiminnan 
vaikutusta Itämerellä.

Lahjoituksia puhtaamman 
Itämeren puolesta
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 Itämeren tila on hitaasti parane-
massa ja pitkäjänteinen työ ravin-
nepäästöjen vähentämiseksi alkaa 
tuottaa tulosta. Kuitenkin on vielä 
paljon tehtävää, ja yliopistolle on 
äärimmäisen tärkeää, että perustut-
kimus saa tukea. Jatkuvasti etsitään 
vastauksia siihen, miten eri ilmiöt 
kuten liikalannoitus, ilmastonmuutos, 
meren happamoituminen tai kalastus 
vaikuttaa ekosysteemiin. 

Viking Linen toimitusjohtaja Jan 
Hansesin ojentaman lahjasekin 
vastaanottavat Helsingin yliopiston 
kansleri Thomas Wilhelmsson ja 
professori Alf Norkko Tvärminnen 
eläintieteelliseltä asemalta. 
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1980-luku:
Myrkyllisten pohjamaalien käyttö loppuu. Pohjaharjaus alkaa. 
Kierrätys laivoilla alkaa.

1990-luku:
Siirtyminen matalarikkiseen polttoaineeseen (< 0,5 painoprosenttia rikkiä). 
Harmaa- ja mustavesi pumpataan maihin kunnallisiin puhdistuslaitoksiin. 
Annostelulaitteet vähentävät kemikaalien käyttöä laivoilla (1999). 
Merivettä käytetään tuuletusilman jäähdyttämiseen. 
Tuuletusilmaa lämmittävien pakokaasukattiloiden asennus. 

2000-luku:
ISO 14001 -sertifiointi ympäristöjohtamisjärjestelmälle (2001). 
Mariellalle asennetaan Humid Air Motor (2001). 
Viking Cinderellalle asennetaan katalysaattorit (2003). 
Biojätteen kierrätys aloitetaan Viking XPRS:llä (2008), 
Mariellalla (2010) ja Viking Gracellä (2013).

2010-luku:
Taajuusmuuttajia asennetaan pumppujen ja puhaltimien ohjaukseen (2010). 
Nesteytetty maakaasu Viking Gracen polttoaineena (2013). 
Mariella ja Gabriella käyttävät maasähköliitäntää sekä Tukholmassa että 
Helsingissä (2012). 
Siirtyminen matalampirikkiseen polttoaineeseen (< 0,1 painoprosenttia rik-
kiä) (2015). 
Climeon kierrättää lämpöä sähköksi Viking Gracella (2016). 
Älykkäämpi tuuletuksen ohjaus Viking Cinderellalla (2016).

Tekniset ratkaisut ja 
ympäristötoimenpiteet
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