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Tämä on Viking Line

Missio
Yhdistämme pohjoista Itämerta ympäröivät 
maat harjoittamalla kestävää ja säännöl-
listä laivaliikennettä, joka palvelee kaikkia. 
Kolme peruspalveluamme ovat risteilyt sekä 
matkustaja- ja rahtiliikenne. Ainutlaatuinen 
osaamisemme näiden palveluiden yhdistä-
misessä luo etua asiakkaille ja liiketoiminnalle.

Liikennöintialue 
Viking Linen liikennöintialueeseen kuu-
luu Itämeri päämarkkinoiden ollessa 
Suomi, Ruotsi ja Baltia. Meillä on myyn-
tikonttoreita Suomessa, Ruotsissa, Vi-
rossa ja Saksassa. Konsernin pääkont-
tori sijaitsee Maarianhaminassa.

Toiminta-alueet
Viking Linen toiminta käsittää sekä mat-
kustaja- että rahtiliikennettä. Tämän lisäksi 
tytäryhtiö Viking Line Buss Ab tarjoaa bus-
sikuljetuksia lähtökohtana Ahvenanmaa.

Ympäristösertifiointi
Konsernin pääkonttori, kaikki Viking 
Linen alukset sekä tytäryhtiö Viking Line 
Buss Ab ovat ympäristösertifioituja ISO 
14001-standardin mukaisesti.

Suomen suurin meriliikenteen työnantaja
Viking Line on Suomen suurin meriliikenteen 
työnantaja. Yhdellä aluksella työllistetään 
yhteensä yli 40 eri ammattiryhmää, kuten 
käyttö, kunnossapito, myymälä, keittiö, hotelli, 
viihde, konferenssi, järjestys ja sairaanhoito. 

Alkukesästä 1959 ensimmäinen autolautta S/S Viking aloitti liikennöin-
nin Suomi–Ahvenanmaa–Ruotsi välisessä liikenteessä vastaperuste-
tun yhtiön Vikinglinjen Ab:n toimesta ja ahvenanmaalaisen merikap-
teeni Gunnar Eklundin aloitteesta.

1959
S/S VIKING
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Aluksemme

M/S Amorella
Suomen lippu
Turku–Ahvenanmaa–Tukholma

M/S Viking Cinderella
Ruotsin lippu
Tukholma–Maarianhamina

M/S Gabriella
Suomen lippu
Helsinki–Maarianhamina–Tukholma

M/S Viking Grace
Suomen lippu
Turku–Ahvenanmaa–Tukholma

M/S Mariella
Suomen lippu
Helsinki–Maarianhamina–Tukholma

M/S Rosella
Suomen lippu
Maarianhamina–Kapellskär

M/S Viking XPRS
Viron lippu
Helsinki–Tallinna
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Vuosi lyhyesti

Matkustajia 6 881 149
Rahtiyksikköä 127 668

Henkilöautoja 762 253
Linja-autoja 16 597

Matkustajamäärät

Markkinaosuus, matkustajat Markkinaosuus, rahti
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Tallinnan liikenne
Helsinki–Tallinna-reitin suosio jatkaa kasvuaan. Viking Line vastasi 
kovaan kysyntään tuomalla reitille katamaraanin Viking FSTR 
10. huhtikuuta–16.lokakuuta välisenä aikana. Lisäksi Gabriella ja 
Mariella tekivät 1.heinäkuuta–6. elokuuta välisenä aikana, aiempi-
en vuosien tapaan, päiväristeilyn Helsingin ja Tallinnan välillä sen 
sijaan, että ne seisoisivat päivän Helsingissä.

Uusi alus
Linjalle Turku–Ahvenanmaa–Tukholma suunniteltua uutta matkustaja- 
alusta koskeva laivanrakennussopimus Xiamen Shipbuilding Industry 
Co. Ltd. -telakan kanssa astui voimaan 3. heinäkuuta 2017. Sopimus-
hinta on noin 194 miljoonaa euroa ja alus on suunniteltu toimitettavaksi 
vuonna 2020 

63 000 BRT, 218 metriä, 2 800 matkustajaa, 1 500 kaistametriä rahtia

Konsernin oman henkilökunnan 
lisäksi Viking XPRS miehitettiin 
keskimäärin 248 (250) vuokra-
työnantajan palveluksessa olevalla 
henkilöllä.

Henkilöstö keskimäärin

Viking Line Club
Viking Line lanseerasi uudistetun Viking Line Club-kan-
ta-asiakasohjelman 17. helmikuuta 2017. Club-jäsenille kertyy 
bonuspisteitä (Veneitä) matkavarauksista ja laivamatkoilla 
tehdyistä ostoksista. Vuoden 2018 alusta Veneitä voi käyttää 
maksuvälineenä matkavarausten maksamiseen. Uskollisim-
mat matkustajat palkitaan Plus-jäsenyydellä, joka antaa vielä 
enemmän etuja.

Suomi 100
Viking Line on vuoden 2017 aikana osallistunut Suomi 100 -juhlavuoteen 
muun muassa keräämällä rahaa Itämeritutkimukseen. Juhlan teemana 
oli Suomen satavuotinen itsenäisyys ja varustamon kiinnostuksen koh-
teena oli Itämeren hyvinvointi. Itämeriteema näkyi vuoden aikana monin 
tavoin varustamon toiminnassa.

33+67+K  Maahenkilöstö
 Merihenkilöstö

2 086

660
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Toimitusjohtajan katsaus

Katsoessani taaksepäin vuotta 2017 näen ta-
pahtumarikkaan vuoden, joka sisälsi ilon aiheita, 
mutta myös haasteita. Moniin asioihin voi olla tyy-
tyväinen, mutta mukana on myös huolestuttavia 
seikkoja, joiden toivon olevan ohimeneviä.

Uusi laivatilaus edustaa täysin uutta laivasukupolvea
Eniten minua ilahduttaa, että olemme vuoden kuluessa on-
nistuneet tilaamaan uuden aluksen. 5. huhtikuuta allekirjoitim-
me kiinalaisen Xiamen Shipbuilding Industry Co., Ltd -telakan 
kanssa sopimuksen energiatehokkaan matkustaja-aluksen 
rakentamisesta. Aluksen suunniteltu toimitusaika on vuonna 
2020. Sopimus astui voimaan 3. heinäkuuta 2017. Sopimus-
hinta on noin 194 miljoonaa euroa. Aluksen on tarkoitus olla 
yhteistyöprojekti, jossa on mukana useita pohjoismaisia ja 
eurooppalaisia toimittajia. Uudisrakennuksesta tulee meren-
kulun edelläkävijä, jossa on useita uusia teknisiä ratkaisuja. 
Toistaiseksi aluksen nimi on NB 488A, ja se tulee liikennöimään 
Tukholma–Ahvenanmaa–Turku -reitillä. Odotan toiveikkaa-
na aluksen vaikutusta merenkululle niin kansainvälisesti kuin 
omalla liikennöintialueellamme Itämerellä. 

Toimintavuoden liikennöinti
Matkustajamäärä yhtiön aluksilla oli toimintakauden aikana  
6 881 149 (6 502 191). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liiken-
nöintialueella oli yhteensä 34,5 % (33,5 %). Viking Linen rahti-
määrät olivat 127 668 rahtiyksikköä (131 918).
 Kesä–elokuun korkeasesongin aikana punavalkoisilla laivoilla 
matkusti 2,5 miljoonaa matkustajaa, eli 9,2 prosenttia enem-
män kuin edellisenä vuonna. Kaikkien aikojen ennätys lyötiin 
heinäkuussa, jolloin Viking Linen kaikkien reittien matkusta-
jamäärä oli ennätykselliset 1 021 889. Suurin kasvu tapahtui 
Helsinki–Tallinna-reitillä, jolla Viking Line tarjosi tänä kesänä 12 
päivittäistä lähtöä. Päätimme vastata suureen kysyntään otta-
malla liikenteeseen nopean Viking FSTR -katamaraanin, joka 
liikennöi reitillä 10. huhtikuuta – 16. lokakuuta. Viking Line kuljetti 
kesä–elokuun aikana Helsingin ja Tallinnan välillä kaikkiaan 
933 358 matkustajaa, eli lähes 25 prosenttia enemmän kuin 
edellisenä vuonna.

Suomi 100 vuotta ja Viking Line
Viking Line on aktiivisesti osallistunut Suomi 100 -juhlavuoden 
viettoon. Juhlan teemana oli ”yhdessä”, mikä ilmeni omassa 
toiminnassamme monin tavoin. Vuoden aikana keräsimme   
50 000 euroa maan suurimman Itämeritutkimuksen ja -ope-
tuksen keskuksen, Tvärminnen eläintieteellisen aseman tuke-
miseen. Henkilökunta osallistui myös keräykseen eri tavoin. 
Kevään suuren Spring & Green -tapahtuman aikana kampan-
jaan ohjattiin osa lipputuloista. Keräys huipentui Viking Gracen 
Suomi 100 -juhlaristeilyllä järjestettyyn menestyksekkääseen 
arvontaan.  

 On ollut ilahduttavaa seurata henkilökunnan osallistumista 
niin laivalla kuin maissakin. Maaliskuussa käynnistimme myös 
henkilöstölle kilpailun, josta toivoimme saavamme 100 ympä-
ristöideaa Viking Linen ympäristötyön edelleen kehittämiseksi. 
Saimme kaikkiaan 150 ideaa. Jatkoon päässeiden kymmenen 
idean joukossa oli muun muassa ehdotuksia kasvisruokapäi-
vien lisäämiseksi laivoilla, kierrätysmahdollisuuksien paranta-
miseksi, tarpeettomien tulostusten määrän vähentämiseksi, 
sähkönkäytön vähentämiseksi sekä ideoita ruokahävikin 
pienentämiseksi. 

Viking Line toimii kestävän merenkulun puolesta
Olemme nykyisin suuri työnantaja, jonka palveluksessa on 
lähes 3 000 henkilöä useassa eri maassa. Monet työntekijöis-
tämme asuvat saaristossa, mikä kannustaa meitä toimimaan 
Itämerellä. Kestävää yhteiskuntarakennetta koskeva määri-
telmämme on, että suunnittelemiemme ja toteuttamiemme 
toimenpiteiden on oltava linjassa eettisten suuntaviivojemme 
kanssa ja vastuullisesti ja pitkällä tähtäyksellä laadittuja. Näin 
huolehdimme ympäristöllisistä, taloudellisista ja yhteiskunnalli-
sista näkökohdista. Tavoitteemme on, että kestävyysnäkökan-
ta on oltava mukana kaikessa tekemisessämme, alkaen asi-
akkaiden ja toistemme kohtelusta siihen, miten minimoimme 
ympäristön kuormituksen toiminnassamme. Ei saa unohtaa 
sitä, että tonnikilometriä kohti aiheutuneilla päästöillä mitat-
tuna merikuljetukset ovat ympäristöystävällisin tapa kuljettaa 
tavaroita.

Merenkulkupoliittiset kysymykset tapetilla 
Vuoden aikana on keskusteltu valtion palautuksista. Vaikuttaa 
siltä, ettei ole oikein onnistuttu antamaan oikeaa kuvaa siitä 
miten järjestelmä toimii. Nettopalkkajärjestelmä ei ole yritys-
tukea, vaan se tarkoittaa, että varustamot saavat takaisin 
maksamansa merityöntekijöiden palkkaverot ja sosiaalimak-
sut. Suomessa takaisin maksettavat rahat merkitään tukena 
valtion tilinpäätökseen. Ruotsissa ja useissa muissa maissa 
toimitaan toisin. Nettopalkkajärjestelmää käytetään oman 
lipun alla purjehtivan kauppalaivaston ylläpitämiseen ja sitä 
kautta merityöpaikkojen ja huoltovarmuuden säilyttämiseksi. 
Ellei Suomella olisi tätä järjestelmää, ei olisi myöskään Suo-
men lipun alla purjehtivia aluksia. Silloin ei maksettaisi ulos 
mitään palautuksia, mutta ei myöskään veroja ja sosiaalimak-
suja maksettaisi sisään. Tähän ei siis liittyisi säästöjä valtion 
tilinpäätöksessä, mutta se luultavasti aiheuttaisi ulosliputuksia. 
Tätä asiaa olemme selittäneet vuoden aikana.

Paremmat markkinanäkymät
Suomen talous on vahvistunut vuoden aikana. Odotamme 
parantuneen suhdannetilanteen heijastuvan myös toimin-
taamme vuoden 2018 aikana. Kilpailu liikennöintialueellamme 
on ollut kovaa ja painanut lippuhintojamme alaspäin. Asiak-
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kaat ovat hyötyneet sekä tiheämmistä vuoroista että lippujen 
alhaisemmasta hintatasosta. Polttoaineen hinnat ovat myös 
alkaneet nousta ja muodostavat merkittävän kustannuserän 
toiminnassamme. Toivottavasti tämä suuntaus ei jatku, mutta 
emme pysty valitettavasti hallitsemaan maailman ulkoisia, 
öljyn hintaan vaikuttavia olosuhteita. Tulemme jatkamaan 
vaihtoehtoisten toimien etsimistä toimintamme kehittämi-
seksi. Uudesta toimintavuodesta 2018 tulee sekä vaativa että 
inspiroiva. Seuraamme tarkasti suhdanteiden kehitystä ja 
sopeudumme kohtaamaan eteemme tulevat haasteet. Sa-
malla katsomme myönteisesti tulevaisuuteen. Uuden aluksen 
rakennustyön seuraaminen tulee olemaan jännittävää ja 
innostavaa. 

 Haluan lämpimästi kiittää koko henkilöstöämme hyvästä 
työstä kuluneen vuoden aikana. Haluan myös kiittää asiak-
kaitamme heidän osoittamastaan luottamuksesta vuoden 
2017 aikana. Kiitos myös yhteistyökumppaneillemme hyvästä 
yhteistyöstä.

Jan Hanses
Toimitusjohtaja
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Viking Line ja vastuullisuus

Viking Line aloitti liikennöinnin 
Manner-Suomen, Ahvenanmaan 
ja Ruotsin välillä lähes 60 vuotta 
sitten ja sen jälkeen maailma on 
muuttunut. Toimintamme puit-
teissa runsaat viisikymmentä 
laivaa on palvellut Viking Linea 
liikennöinnin alusta lähtien ja 
vuosien kuluessa laivojen koko, 
energiatehokkuus ja palvelutar-
jonta ovat kehittyneet dramaat-
tisesti. 
Toiminnan aloittamisessa mukana olleet 
henkilöt olivat kaikki kasvaneet saaris-
tossa ja ymmärsivät arvostaa herkkää 
saaristoympäristöä. Nyt me muo-
vaamme yhteiskuntaa, jossa me itse ja 
lapsemme ja lastenlapsemme tulevat 
elämään 20, 50 tai ehkä 100 vuoden 
päästä. Siksi meidän Itämeren kuljetus-
ten kanssa työskentelevien on kysyttävä 
itseltämme, miten haluamme meren 
ja saariston voivan ja miten voimme 
parantaa niiden edellytyksiä. Ottamalla 
aktiivisesti osaa tutkimukseen ja testaa-
malla energiaa säästäviä innovaatioita 
voimme saada työkaluja, jotka auttavat 
meitä luomaan ympäristötehokkaita 
vaihtoehtoja tulevaisuutta varten. Vas-
tuullisuustyössämme pyrimme kohotta-
maan  ambitioitamme olemalla aktiivisia 
tärkeissä ympäristöä, laatua, terveyttä, 
eettistä kauppaa ja yhteiskunnan osalli-
suutta koskevissa kysymyksissä.
 Tänään Viking Line on merkittävä 
työnantaja, jonka palveluksessa on lähes   
3 000 työntekijää. Monet työnteki-
jöistämme asuvat saaristossa, mikä 
vahvistaa meitä Itämeren toimijana. 
Määrittelemme vastuullisen yhteiskun-
tarakentamisen siten, että suunnittele-
miemme ja toteuttamiemme asioiden 
on oltava eettisten suuntaviivojemme 
mukaisia sekä vastuullisesti ja pitkälle 
aikavälille sopivia. Siten pystymme ot-
tamaan huomioon ympäristö-, talou-
delliset ja yhteiskunnalliset näkökohdat. 
Tavoitteemme on, että vastuullisuusnä-
kökulma on mukana kaikessa tekemi-
sessämme, alkaen asiakkaidemme 
ja toistemme kohtelusta siihen, miten 
pystymme minimoimaan ympäristön 
kuormituksen omassa toiminnassamme.  

Globaalit tavoitteet ja Viking Line
YK:n yleiskokous hyväksyi 25. syyskuuta 
2015 seitsemäntoista maailmanlaajuista 
kestävän kehityksen tavoitetta. 193 maa-
ilman maata on muotoillut ja hyväksynyt 
nämä tavoitteet. Me pyrimme omassa 
toiminnassamme tekemään taloudel-
lisesti, yhteiskunnallisesti ja ympäristön 
kannalta vastuullisia ratkaisuja ja glo-
baaleista tavoitteista olemme päät-
täneet asettaa pääpainon seuraaville 
neljälle alueelle: 
Tavoite 3 – Terveys ja hyvinvointi
Tavoite 7 – Vastuullisesti tuotettua ener-
giaa kaikille
Tavoite 12 – Vastuulliset kulutus- ja tuo-
tantotavat
Tavoite 14 – Meri ja meren tarjoamat 
luonnonvarat

Vastuullisesti tuotettua 
energiaa kaikille
Olemme nyt ja tulemme 
olemaan edelläkävijöitä 

uuden ympäristöystävällisen, päästöjä 
vähentävän teknologian soveltamises-
sa. Haluamme jatkaa innovatiivisten 
energiateknologiayritysten ja tutkijoiden 
tukemista ja yhteistyötä niiden kanssa.

Meri ja meren tarjoamat 
luonnonvarat
Emme päästä mitään jäte-
vesiä mereen, emme käytä 

myrkyllisiä pohjamaaleja ja jatkamme 
työtä veden ja kemikaalien käytön vä-
hentämiseksi toiminnassamme. 

Terveys ja hyvinvointi
Viihtyminen työpaikalla ja 
terveellinen elämäntapa 
ovat hyvän työssä edisty-

misen perusta. Hyvällä johtajuudella luo-
daan avoin, luova, turvallinen ja viihtyisä 
ilmapiiri, jossa työntekijöiden suorituksia 
huomioidaan ja niille annetaan tun-
nustusta ja jossa kaikkia kohdellaan 
tasa-arvoisesti. Viking Line edistää hen-
kilöstön hyvinvointia, terveydenhoitoa ja 
viihtymistä kannustamalla ja tukemalla 
mielekkäitä vapaa-ajan harrastuksia.

Vastuulliset kulutus-  
ja tuotantotavat
Alusten jätteenkäsitte-
lyä on kehitetty jätteiden 

syntymistä ehkäisevään ja syntyneen 
jätteen kierrätystä ja uudelleenkäyttöä 
suosivaan suuntaan. Aluksille on laadittu 
suunnitelmat ja kaaviot jätteenkäsittelyä 
varten. Lasi, kartonki, paperi, metal-
li, alumiinitölkit, muovi, paistorasva ja 
bio-, ongelma-, energia- ja puujäte sekä 
elektroniikka kierrätetään. Kaikki jäteöljy 
toimitetaan maihin kierrätettäväksi. Jä-
temäärien pienentämiseksi on ryhdytty 
konkreettisiin toimenpiteisiin.

Ostoperiaatteet tarkastelussa
Viking Line on vuonna 2017 käynnistänyt 
konsernin osto- ja hankintaprosessien 
ohjausperiaatteiden tarkistustyön. 
Uusissa ostoperiaatteissa tullaan otta-
maan tarkemmin huomioon arvomme, 
kuten esimerkiksi ympäristö- ja tasa- 
arvositoumuksemme. Samalla tarkis-
tetaan myös toimittajiamme koskeva 
eettinen ohjeisto ja toimittajien tarkas-
tukset. Tarkoituksena on, että pystymme 
paremmin seuraamaan toimittajiemme 
toimintaa vastuullisuuden näkökulmasta. 
Tämä tulee antamaan meille paremmat 
valmiudet priorisoida hankinnoissamme 
esimerkiksi ympäristöystävällisiä tuottei-
ta ja ratkaisuja.
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Viking Line palvelee kaikkia

Meillä Viking Linella on yhteinen 
asenne palveluun, jossa asiakas 
aina tulee ensi sijaan. Tavoit-
teenamme on, että ottamalla 
asiakkaat vastaan yhtenäisesti, 
ystävällisesti ja houkuttelevasti 
sekä sisäisesti että ulkoisesti, yli 
kaikkien maanrajojen ja am-
mattiroolien, luomme entistä 
tyytyväisempiä asiakkaita jotka 
valitsevat matkustamisen Viking 
Linella uudelleen.
Uusi One Service-palvelualusta, joka 
otettiin käyttöön vuonna 2016, oli lähtö-
laukaus sisäiselle voimankohotukselle 
parantaakseen hyvää asiakaselämystä 
vielä lisää. Viking Linelle on tärkeää, 
että kaikki työntekijät tuntevat olevansa 
mukana ”det goda värdskapet”-ohjel-
massa, joka määrittelee yhteiset arvot 
toistemme, asiakkaidemme ja liike-
kumppaniemme kohtaamisessa. Yhdes-
sä olemme entistä vahvempia.

Tämä on Viking Linen arvopohja 
Perustehtävämme on yhdistää poh-
joista Itämerta ympäröivät maat. Sen 
me teemme kestävän ja säännöllisen 
laivaliikenteen avulla. Kolme peruspalve-
luamme ovat risteilyt sekä matkustaja- ja 
rahtiliikenne
 Ainutlaatuinen kykymme yhdistää 
nämä kolme peruspalvelua tuottaa 
Viking Linelle asiakas- ja liiketoiminta-
hyötyä. Olemme pohjoisen Itämeren 
liikennöintialueemme johtava toimija 
ja tarjoamme markkinoiden parhaan 
vastineen rahalle toimittamalla korkeaa 
laatua edulliseen hintaan.
 Arvopohjamme ja strategiamme kol-
me tärkeää kohtaa:
– Asiakkaat ovat meille kaikkein tärkein-
tä. Pyrimme ylittämään heidän odotuk-
sensa, erityisesti hyvän palvelun osalta. 
Ystävällinen asiakaspalvelu, viihtyisät ja 
siistit tilat, hyvä ruoka, tasokas viihde ja 
houkuttelevat ostosmahdollisuudet ovat 
valikoituja laatutekijöitämme

– Arvostamme työntekijöidemme 
aloitteellisuutta, innovatiivisuutta, yh-
teistyökykyä, avoimuutta, rehellisyyttä, 
lojaalisuutta ja vastuullisuutta. Motivoim-
me ja koulutamme henkilökuntaamme 
paremman laadun, palvelutason ja 
tuottavuuden saavuttamiseksi.
– Aluksemme ovat turvallisia ja hyvin 
hoidettuja. Pyrimme jatkuvasti paran-
tamaan ympäristö- ja vastuullisuustyö-
tämme ja harjoitamme toimintaamme 
voimassa olevien ympäristömääräysten 
ja lainsäädännön mukaisesti.

Tavoitteenamme ovat aina tyytyväi-
set asiakkaat 
Vuodesta 2016 olemme yhä enemmän 
keskittyneet asiakkaan kokemaan ar-
voon, aktiviteetteihin ja hyvään vastaan-
ottoon laivalla. Laivastoamme päivite-
tään ja parannetaan jatkuvasti. Viking 
Gracella, Amorellalla, Gabriellalla ja Ro-
sellalla toteutettiin vuoden 2016 aikana 
mittavia parannuksia laivojen elämys-

Viking Linen  
laatustrategiaan  

sisältyy:
Ystävällinen asiakaspalvelu

Hyvä ruoka
Tasokas viihde

Viihtyisät ja siistit tilat laivalla
Houkuttelevat ostosmahdollisuudet

Motivoitunut henkilökunta
Osaamisen kehittäminen
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palveluihin, muun muassa spa-osastolla 
ja ravintolamaailmassa.
 Myös vuonna 2017 tehtiin parannus-
töitä. Muun muassa Viking Cinderella sai 
laajennetun ja uusitun tax-free-myymä-
län, monta uusittua hyttiä sekä uuden 
baarin ja esiintymislavan, Melody Coffee 
Bar Loungen. Kovenevan kilpailun ja suu-
remman läpinäkyvyyden myötä on tullut 
entistä tärkeämmäksi ilmaista selkeästi, 
miksi kannattaa matkustaa Viking Linel-
la ja mitä lisäarvoja meiltä saa.

Kehitimme Viking Line Clubia
Kehitimme myös asiakasklubiamme ja 
lanseerasimme vuonna 2017 uuden kan-
ta-asiakasohjelman. Jokainen asiakkaan 
Viking Line Clubin jäsenenä suorittama 
ostos tuottaa bonusta. Tämä koskee 
sekä matkalippuja että kaikkia laivalla 
tehtyjä ostoksia. Ajatuksena on, että on 
vieläkin kannattavampaa matkustaa 
Viking Linella.
 Aloitimme vuonna 2017 ensimmäisen 

vaiheen, jossa asiakkaamme voivat 
aloittaa bonuspisteiden eli Veneiden 
keräämisen. Palkinto tulee vuoden 2018 
aikana – nyt voi alkaa matkustaa ja ku-
luttaa ansaitsemiaan Veneitä. Jäsenyy-
dessä on kaksi tasoa: Viking Line Club ja 
Viking Line Club Plus, joka antaa kaksin-
kertaiset pisteet/Veneet.

Jatkuvat asiakastutkimukset  
Tyytyväiset ja uudelleen tulevat asiak-
kaat ovat tärkeitä Viking Linelle. Siksi 
emme tee työtä pelkästään asiakkaiden 
odotusten täyttämiseksi, vaan myös 
ylittääksemme heidän odotuksensa. 
Koko vuoden ajan viemme matkustajien 
keskuudessa läpi suurta asiakastyy-
tyväisyysohjelmaa lähettämällä heille 
”Hyvä Viking-asiakas” -kyselylomak-
keen sähköpostilla pari päivää matkan 
jälkeen. Vastaukset kootaan yhteen ja 
analysoidaan; saamme niistä arvokasta 
tietoa sekä palvelu- että tuotetarjon-
tamme kehittämiseen sekä myös aineis-

toa laivojen uudistuksia ja korjauksia 
varten.
 Menestyksemme tulee jatkossakin 
riippumaan siitä, kuinka hyvin onnistum-
me säilyttämään palvelutasomme ja ke-
hittämään palveluamme. Vuoden 2017 
asiakastutkimuksessa saamme pal-
velustamme kaikilla laivoilla arvosanan 
8,99 (8,98 vuonna 2016) asteikolla 4–10. 
Tavoitteemme on päästä yli 9,0.
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Rahti on tärkeää  
Itämerenalueen kaupalle
Viking Line Cargo toimii kovan 
kilpailun määrittämillä ja tarkoin 
säännellyillä rahtimarkkinoilla, 
joita ohjaavat suuret kansainvä-
liset kuljetusyhtiöt. Tärkeimmät 
kilpailuetumme ovat korkea 
laatu, hyvä palvelu, luotettavuus 
ja jatkuvuus. Käymme tiivistä 
vuoropuhelua asiakkaidemme 
kanssa.
Merikuljetuksilla on tärkeä rooli Suomen, 
Ruotsin ja Viron välisissä tavaravirrois-
sa. Viking Line Cargo on pohjoismaisen 
tuonnin ja viennin merkittävä toimija. 
Liikenteemme mahdollistavat suurten 
rahtivirtojen liikkumisen Skandinavian 
ja Baltian välillä. Rahtikuljetustemme 
ansiosta Viking Line pystyy myös mak-
simoimaan alusten autokansien käytön 
siten, että hyödynnämme mahdolli-
simman paljon kapasiteettiamme. Tilat 
jaetaan matkustaja- ja rahtiyksiköiden 
kesken niin, että tyydytämme asiakkai-
demme tarpeet parhaalla mahdollisella 
tavalla.
 Henkilökuntamme on osaavaa ja tun-
tee oman alansa. Teemme aktiivisesti 
työtä ylläpitääksemme vuoropuhelua 
asiakkaidemme kanssa. Säännöllisistä 
asiakastutkimuksistamme saamme 
konkreettista palautetta työmme laa-
dusta ja sen kehittämistarpeista. 

Osa eurooppalaista logistiikkaketjua
EU on 1980-luvulta lähtien tehnyt suuria 
investointeja jäsenmaita yhdistävän 
kestävän kuljetusinfrastruktuurin ke-
hittämiseksi. Vuonna 2014 unioni tar-
kisti kuljetus infrastruktuuria koskevaa 
politiikkaansa tavoitteenaan yhdistää eri 
jäsenmaiden kuljetusverkostoja.
 Suomi, Ruotsi ja Viro kuuluvat kaikki 
Euroopan laajuiseen liikenneverkko TEN-
T:n ydinverkkoon. Merenkululla on ratkai-
seva merkitys Skandinavian, Baltian ja 
Keski-Euroopan kuljetusinfrastruktuurin 
yhdistämisessä. 
 EU puhuu merenkulun tulevaisuuden 
puolesta kestävänä ja ympäristöystä-
vällisenä osana eurooppalaista kuljetus-
infrastruktuuria. Tällainen tulevaisuus 
edellyttää poliittista myötävaikutusta 
myös kansallisella tasolla. 
 Kansalliset poliittiset päätökset vai-
kuttavat paitsi Viking Linen, myös koko 
suomalaisen merenkulun toimintaedel-
lytyksiin. Siksi on tärkeää, ettei Suomi 
poikkea maan nykyisin soveltamista 
Euroopan komission suuntaviivoista. 
Huoltovarmuuden kannalta on tärkeää, 
että Suomella on oma laivasto.

Tiesitkö, että...
91 % Suomen viennistä
ja 78 % tuonnista kuljetetaan laivoilla

Korkea kapasiteetin käyttöaste = kestävämpi merikuljetus
Merikuljetuksilla on tärkeä rooli Skandinavian ja Baltian välisissä 
suurissa tavaravirroissa. Viking Line Cargo tarjoaa päivittäisten 
säännöllisten laivavuorojen avulla asiakkaille luotettavia ulko-
maan merikuljetuksia. Tavoitteemme on saavuttaa autokannen 
korkea käyttöaste jokaisella lähdöllä.
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Taloudellinen lisäarvo

Viking Linen toiminta luo taloudellista 
lisäarvoa yhtiön sidosryhmille niissä 
maissa ja niillä markkina-alueilla, missä 
Viking Line toimii. Tärkeimmät kassa-
virrat muodostuvat asiakkailtamme 
tulevista tuotoista, tavara- ja palve-
lutoimittajiltamme tehtävistä ostois-
ta, henkilökunnan palkoista, julkiselle 
sektorille maksettavista ja sieltä tulevista 
maksuista sekä osakkeenomistajille 
maksettavista osingoista ja rahoittajille 
maksettavista rahoituskuluista.

 Konsernin liikevaihto ja muut tuo-
tot vuonna 2017 olivat 526,6 miljoonaa 
euroa. Konsernin ostot toimittajilta olivat 
328,4 miljoonaa euroa ja investoinnit 34,7 
miljoonaa euroa, mistä 22,4 miljoonaa 
euroa koskee ennakkomaksuja raken-
teilla olevasta aluksesta.
 Viking Line työllisti keskimäärin 2 746 
henkilöä. Henkilöstölle maksettiin net-
topalkkoina ja eläkekuluina yhteensä 
115,8 miljoonaa euroa. Julkiselle sekto-
rille Viking Line maksoi yhteensä 82,8 

miljoonaa euroa julkisten satamakulujen 
ja alusmaksujen, palkkaverojen, sosi-
aalimaksujen ja tuloverojen muodossa. 
Konserni sai valtion palautuksena 35,9 
miljoonaa euroa Suomesta ja Ruotsista 
merihenkilöstön veroihin ja sosiaalimak-
suihin liittyvää palautusta. Osakkeen-
omistajille jaettiin osinkoina yhteensä 2,2 
miljoonaa euroa.
 Konsernin tuloslaskelma, tase ja raha-
virtalaskelma esitellään kokonaisuudes-
saan Viking Linen tilinpäätöksessä.

Taloudellisen lisäarvon muodostuminen, MEUR 2017 2016
  
Asiakkaat  
 Liikevaihto, liiketoiminnan muut tuotot, rahoitustuotot 526,6 524,2
  
Toimittajat  
 Ostot -328,4 -319,7
 Investoinnit -34,7 -15,8
  
Viking Linen tuottama taloudellinen lisäarvo 163,4 188,6
  
Henkilöstö  
 Nettopalkat ja eläkekulut -115,8 -117,4
  
Osakkeenomistajat  
 Osingot* -2,2 -4,3
  
Rahoittajat  
 Korkokulut -3,9 -4,5
  
Julkinen sektori  
 Tuloverot -0,2 -0,1
 Julkiset satama- ja alusmaksut -41,8 -40,2
 Palkkaverot ja sosiaalimaksut -40,8 -42,8
Maksettu julkiselle sektorille -82,8 -83,0
 Palautus julkiselta sektorilta sekä EU-tuki 36,7 38,0
Julkinen sektori, netto -46,1 -45,1
  
Jaettu taloudellinen lisäarvo -168,0 -171,3
  
Toiminnan kehittämiseen jätetty -4,6 17,3

* Vuodelta 2017 hallituksen esitys yhtiökokoukselle.
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Henkilöstö 
115,8 MEUR

Osakkeenomistajat *  
2,2 MEUR

Rahoittajat  
3,9 MEUR

Julkinen sektori   
82,8 MEUR

Palautus julkiselta sektorilta** 
sekä EU-tuki -36,7 MEUR

* Vuodelta 2017 hallituksen esitys yhtiökokoukselle.
** Lue lisää seuraavalta sivulta.

Tuotot 
526,6 MEUR

Muut sidosryhmät  
-168,0 MEUR

Toimittajat 
-363,2 MEUR

Toiminnan kehittämiseen jätetty  -4,6 MEUR

Taloudellisen lisäarvon muodostuminen

Muut sidosryhmät, taloudellisen lisäarvon jakautuminen
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Eurooppalaisen merenkulun kilpailuky-
vyn ylläpitämiseksi useissa Euroopan 
maissa, muun muassa Suomessa, Ruot-
sissa ja Tanskassa, on otettu käyttöön 
takaisinmaksujärjestelmä. EU State Aid 
Guidelines -ohjeiden mukaan varusta-
mot saavat takaisin maksamiaan veroja 
ja sosiaalimaksuja pystyäkseen ylläpi-
tämään omien maiden lippujensa alla 
toimivaa liikennettä. Tämä usein myös 
merenkulun tueksi kutsuttu takaisinmak-
sujärjestelmä on ennen kaikkea tukea 
merimiehille – ei varustamoille. Ilman 
järjestelmää ei yhtään matkustajalaivaa 
purjehtisi Suomen tai Ruotsin lipun alla ja 
suomalaisin tai ruotsalaisin miehistöin. 
 Viking Linen osalta takaisinmaksu 
koskee runsasta 1 600 suomalaista me-
rimiestä. Koska olemme Suomen suurin 
merityönantaja, meriväkeä koskevien 
verojen ja maksujen määrä on meillä 
suurin. Merenkulun tukea saavat kaikki 
varustamot, ja sen suuruus riippuu siis 
varustamon työllistämien merimiesten 
lukumäärästä. Tuki menee varsinaisesti 
merimiehelle, joka vapautuu veroista, 
mutta koska Suomi on valinnut poik-
keusmallin, verot kannetaan merimie-
heltä ja varustamolle maksetaan kor-
vaus. Ruotsissa ja Tanskassa palautusta 
ei merkitä kirjanpitoon yritystukena. 
Viking Linella palautus koskee vähän yli 
450 ruotsalaista merimiestä. 

Matkustajaliikenne tärkeä maissa 
tapahtuvalle kaupalle 
Kuten monet muutkin varustamot, 
Viking Line markkinoi Suomea ja Ruotsia 
turistikohteina Pohjoismaissa, Baltiassa, 
Euroopassa ja Aasiassa. Tätä on tehty 
vuosikymmenien ajan. Kotimaiselle 
kaupalle matkustajaliikenne on erittäin 
tärkeää. Turistit tuovat runsaasti tuloja 
niin hotelli- ja ravintolatoiminnalle kuin 
kaupallekin.
 Taloustutkimus Oy:n laatiman raportin 

mukaan ulkomaiset laivamatkustajat 
toivat Suomeen kaikkiaan 684 miljoo-
naa euroa vuonna 2016. Lukuihin eivät 
sisälly satamissa käyvät suuret ulkomai-
set risteilyalukset. Turistit matkustavat 
usein perheineen omilla autoillaan ja 
käyvät eri puolilla maata. Positiiviset 
taloudelliset vaikutukset leviävät siis yli 
koko Suomen. Alueellisesti jako näyttää 
seuraavalta: 
– Suurkaupunkien alue: 327 miljoonaa 
euroa
– Saaristo/rannikkoalue: 96 miljoonaa 
euroa
– Järvi-Suomi: 220 miljoonaa euroa
– Lappi: 44 miljoonaa euroa
– Yhteensä: 684 miljoonaa euroa

Laivamatkustajat tärkeitä Tukhol-
malle – kuluttavat 5 miljardia kruunua
Stockholms Hamnar (Tukholman 
Satamat) teki joitakin vuosia sitten 
tutkimuksen runsaan 1 600:n matkan-
sa yhteydessä Tukholmassa käyneen 
laivamatkustajan keskuudessa. Tutki-
muksessa olivat mukana kaikki matkus-
tajaliikennettä Tukholman satamissa 
hoitavat terminaalit. Tutkimus osoitti 
muun muassa, että Tukholmassa käyvät 
laivamatkustajat kuluttavat Tukholman 
läänissä rahaa 5 miljardia kruunua. 
Tukholmassa käy vuoden aikana noin 1,7 
miljoonaa laivamatkustajaa ja jokainen 
kävijä kuluttaa keskimäärin noin 3 000 
kruunua vierailua kohti. Tukholmassa 
käyvien laivamatkustajien hotelliyöpy-
misten määrä on noin 360 000 vuodes-
sa. Tämä vastaa 1 000 hotellihuonetta 
päivässä eli 7 täyteen varattua hotellia 
joka päivä vuoden ympäri. 95 prosenttia 
vierailijoista on tyytyväisiä Tukholmassa 
käyntiinsä.

Merenkulku tukee hyvinvointia  
pienissä kunnissa
Suurin osa maahenkilökunnastamme 
asuu luonnollisista syistä markkinointiyk-
siköidemme ja terminaaliemme lähei-
syydessä. Merihenkilöstö on sen sijaan 
maantieteellisesti paljon laajemmalle 
levittynyt. Meillä on työntekijöitä, jotka 
asuvat Lapissa, Ahvenanmaan ja Turun 
saaristokunnissa, idässä lähellä Venäjän 
rajaa, Viron maaseudulla ja Ruotsissa 
lähellä Norjan rajaa.
 Laivojemme henkilökunta tekee 
vuorotyötä viikko töissä/viikko vapaalla 
tai vaihtoehtoisesti 10 päivää töissä/10 
päivää vapaalla. Pitkät vapaat jaksot 
mahdollistavat asumisen asutuskeskus-
ten ulkopuolella. Näillä työjärjestelyillä 
vaikutamme merenkulun osalta siihen, 
että väestöä pysyy myös pienemmillä 
paikkakunnilla ja että verotuloja saavat 
muutkin alueet kuin asutuskeskukset. 
Väestön työllistyminen varustamojen 
palveluksessa saattaa olla ratkaisevan 
tärkeää pienille, etäisille saaristo- ja 
haja-asutuskunnille.

Valtion palautus kotimaisen 
kilpailukyvyn ylläpitämiseksi
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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.

Täällä työntekijämme asuvat
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Me Viking Linella olemme sitä 
mieltä, että erilaisia kokemuksia 
ja näkökulmia omaavat ihmiset 
ovat ratkaiseva tekijä pitkä-
jänteiseen liiketaloudelliseen 
menestykseen vaadittavan in-
novatiivisen ilmaston luomiseksi. 
Meillä on toimintaa Suomessa, 
Ruotsissa ja Virossa, toimisto 
Saksassa ja työntekijöitä sekä 
maissa että laivoilla. Seitsemän 
alustamme liikennöivät näiden 
kolmen maan, Suomen, Ruotsin 
ja Viron välillä.
Viking Linen henkilöstöstrategia antaa 
työntekijöille mahdollisuuden kehittyä 
niin, että he viihtyvät työssään, ovat 
sitoutuneita ja tuntevat vaikuttavan-
sa yrityksen kehitykseen ja tulokseen. 
Haluamme auttaa työntekijöitä kehit-
tämään osaamistaan. Kunnioitamme 
työntekijöitämme ja arvostamme 
aloitteellisuutta, rehellisyyttä, lojaaliutta 
ja avoimuutta. Menestyksen jatkuminen 
perustuu siihen, että työtekijöiden täydet 
voimavarat otetaan käyttöön henkilös-
tön kehittämisen ja sitouttamisen avulla.

 Pyrimme toimimaan vastuullisesti niis-
sä maissa ja yhteyksissä, joissa toimim-
me. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, 
että konserniin yhdistyy aina ihmisoi-
keuksien kunnioittaminen, tasa-arvoi-
suus, hyvät työehdot, yhteiskuntavastuu 
ja tavoitteellinen ympäristötyö. Strate-
giamme lähtee aina asiakkaista. Heidän 

on koettava saavansa odottamaansa 
palvelua. Mieluiten meidän tulisi ylittää 
heidän odotuksensa. Tietysti otamme 
asiakkaamme vastaan hymyillen ja 
nöyrästi. Tavoitteenamme on saada 
tyytyväinen hymy takaisin – joka kerran!

Viking Linen tasa-arvo-ohjelma
Asiakaskuntaamme kuuluu eri kan-
sallisuuksia ja tiedämme että menes-
tyksemme riippuu työntekijöidemme 
monipuolisuudesta ja pätevyydestä. 
Monipuolisuudella tarkoitamme niitä eri-
laisuuksia, jotka tekevät meistä kaikista 
ainutlaatuisia – ikä, sukupuoli, seksuaa-
linen suuntautuminen, etninen tausta, 
uskonto sekä myös erot fyysisissä edel-
lytyksissä ja ajattelu- ja toimintatavat. 
 Viking Linella meidän tulee kohdella 
kaikkia ihmisiä kunnioittavasti, inhimil-
lisesti ja arvokkaasti, liiketoimintaperi-
aatteidemme mukaan. Tämän vuoksi 
pyrimme: 
– järjestämään työpaikat, työmene-
telmät, työorganisaation ja työskente-
lyolosuhteet niin, että ne sopivat kaikille 
työntekijöille, 
– helpottamaan työn ja vanhemmuuden 
yhdistämistä,
– ehkäisemään ja torjumaan syrjintää ja 
ahdistelua. Emme hyväksy sopimatonta 
käytöstä, joka voi vahingoittaa työnteki-
jöiden loukkaamattomuutta, 
– selvittämään kaikki työpaikalla tapah-
tuneet syrjintä- ja vainoamistapaukset 
ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin 
niiden rajoittamiseksi ja ehkäisemiseksi, 
– tarjoamaan kaikille työntekijöille kehi-
tys- ja koulutusmahdollisuudet. Kaikille 
työntekijöille iästä, sukupuolesta, seksu-
aalisesta suuntautumisesta, etnisestä 
taustasta, uskonnosta tai fyysisistä omi-
naisuuksista riippumatta on tarjottava 
samat kehittymismahdollisuudet, 
ja
– toimimaan tasapuolisemman suku-
puolijakauman puolesta ja tarjoamaan 
kaikille työntekijöille saman palkan ja 
työehdot samoin perustein.
 Henkilöstövastuussa olevat esimie-
het kaikilla tasoilla vastaavat laissa, 
sopimuksissa ja Viking Linen tasa-ar-

vo-ohjelmassa määritellyn mukaisesta 
tasa-arvoisuustyöstä.

Eettinen ohjeisto – Viking Linen  
eettiset säännöt ja normit
Viking Linen eettinen ohjeisto on tärkeä 
asiakirja kaikille työntekijöille heidän 
jokapäiväisessä työssään. Kaikkien tulee 
saada tietoa eettisistä säännöistä ja 
normeista ja toimia niiden mukaan. Eet-
tinen ohjeisto sisältää työntekijöille ohjei-
ta toistensa kohtaamisesta ja siitä, miten 
toimittajia ja asiakkaita tulee kohdella. 
 Tässä on selkeät ohjeet siitä, miten 
yhteiskunnassa toimitaan vastuullises-
ti. Toimimalla läheisessä yhteistyössä 
viranomaisten kanssa vastustamme 
ihmiskauppaa, prostituutiota, salakul-
jetusta ja muuta rikollista toimintaa. 
Jos epäillään työntekijän tai asiakkaan 
rikkovan lakia, on yhtiön palveluksessa 
olevan välittömästi raportoitava asiasta 
lähimmälle esimiehelleen. 
 Eettiseen ohjeistoon sisältyy myös 
ympäristö ja turvallisuus. Viking Line suo-
jelee ympäristöä ja harjoittaa matkus-
tajameriliikennettä ympäristön huomi-
oivalla tavalla. Kaikkien on tunnettava 
olonsa turvalliseksi Viking Linen aluksilla. 
Meriturvallisuutta ohjaa turvallisuuspo-
litiikkamme ja se on toiminnassamme 
korkeimmalle priorisoitu.

Maaorganisaation laaja  
esimieskoulutus
Huhtikuussa 2017 päättyi Suomessa, Tal-
linnassa ja Lyypekissä maissa toimivien 
esimiesten kysytty ja laaja johtamiskou-
lutus. Koulutus liittyy aikaisemmin toteu-
tettuun ja pääasiassa merihenkilöstöä 
koskevaan ”One Viking” ja ”One Ser-
vice”-koulutukseen, jotka kumpikin ovat 
keskittyneet johtamisen rooliin kaikessa 
tekemisessämme, sekä ulkoisessa että 
sisäisessä ja koulutukset on toteuttanut 
konsulttiyritys Palmu.
 Moduuleilla Suunnan näyttäminen, 
Ryhmän vahvistaminen, Aktiivinen 
viestiminen, Työn organisointi ja Ihmisten 
arvostaminen katoimme hyvin esimies-
työtä Viking Linella koskevat periaatteet. 
Esimiehet jaettiin kolmeen ryhmään: 

Henkilöstömme –  
arvokas voimavara

Kunnioitamme  
työntekijöitämme  
ja arvostamme  
aloitteellisuutta,  
rehellisyyttä,  
lojaaliutta ja  
avoimuutta
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kaksi Helsingissä ja yksi Ahvenanmaalla. 
Helsingissä koulutus tapahtui suomeksi 
ja Ahvenanmaalla ruotsiksi. Yhteensä 
koulutukseen osallistui 55 henkilöstövas-
tuussa olevaa esimiestä. Suunnitteilla on 
vastaavanlainen koulutus laivoille.
 Johtamisella haluamme saada aikaan 
avoimen, luovan, turvallisen ja viihtyisän 
ilmapiirin, jossa työntekijöiden työpa-
nokset huomioidaan ja tunnustetaan 
ja jossa kaikkia kohdellaan tasa-arvoi-
sesti. Työkierto tarjoaa mahdollisuuden 

vaihteluun työssä. Viking Line edistää 
hyvinvointia, terveydenhoitoa ja työssä 
viihtymistä rohkaisemalla ja tukemalla 
mielekästä vapaa-ajan toimintaa.

Henkilöstön määrä
Vuonna 2017 Viking Line-konsernissa oli 
keskimäärin 2 746 työntekijää (2 742). 
Merihenkilöstön määrä oli 2 086 (2 082) 
ja maissa työskenteleviä oli 660 (660). 
Konsernin oman henkilökunnan lisäksi 
Viking XPRS:llä työskenteli keskimäärin 

248 (250) vuokratyönantajan palveluk-
sessa olevaa henkilöä.
 Vuoden 2017 lopussa konsernin pal-
veluksessa oli yhteensä 2 889 henkilöä 
(2 982), joista 2 238 henkilöä (2 317) asui 
Suomessa. Ruotsissa asuvien työnte-
kijöiden määrä oli 527 henkilöä (528). 
Virossa asui 116 (132) ja muissa maissa  
8 henkilöä (5).

Konserni 31.12.2017 Naiset Miehet Yhteensä
Hallitus 1 6 7
Johtoryhmä 0 5 5
   
Suomen lippu 702 963 1 665
Ruotsin lippu 153 284 437
Merihenkilöstö 855 1 247 2 102
   
Suomi 309 218 527
Ruotsi 111 58 169
Viro 70 18 88
Saksa 2 1 3
Maahenkilöstö 492 295 787
   
Konserni yhteensä 1 347 1 542 2 889

Konserni 31.12.2017 Vakinaiset Sijaiset Yhteensä
Merihenkilöstö 1 670 432 2 102
Maahenkilöstö 651 136 787
Yhteensä 2 321 568 2 889

0.5+17+23.3+23.6+29+6.4+K43+30+17+10+K77+18+4+1+K
 < 20 vuotta
 20–29 vuotta
 30–39 vuotta
 40–49 vuotta
 50–59 vuotta
 60–69 vuotta

Merihenkilöstö
 Miehet
 Naiset

Maahenkilöstö
 Naiset
 Miehet
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 Ruotsi
 Viro
 Muut maat

Ikäjakauma 31.12.2017Sukupuolijakauma 31.12.2017Henkilöstön kotipaikka 31.12.2017
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0,5 %
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42 ammattia

Kansiosasto
1. Päällikkö aluksen ylin päällikkö ja 
kansiosaston päällikkö
2. Yliperämies päällikön varamies, vastaa 
aluksen lastauksesta ja kunnossapidosta
3. Perämies aluksen vahtipäällikkö 
omassa vahdissaan
4. Linjaluotsi huolehtii navigoinnista 
aluksen ollessa saaristossa tai satama-
alueella 
5. Pursimies kansimiehistön työnjohtaja
6. Kansikorjausmies huolehtii aluksen 
sisustuksen kunnossapidosta
7. Matruusi huolehtii kansiosaston 
kunnossapidosta sekä aluksen kiinnityk-
sestä, lastauksesta ja purkauksesta
8. Vahtimies toimii aluksen tähystäjänä ja 
tekee palokierrokset
9. Sairaanhoitaja huolehtii työterveys-
huollosta ja henkilökunnan sairaan-
hoidosta (hätätapauksissa myös 
matkustajista)
10. Security manager järjestyksenvalvo-
jien työnjohtaja
11. Järjestyksenvalvoja valvoo yleistä 
järjestystä aluksella

Koneosasto
12. Konepäällikkö aluksen koneosaston 
päällikkö
13. Päiväkonemestari johtaa konehuol-
totöitä
14. Vahtikonemestari valvoo että koneet 
toimivat niin kuin niiden pitää yhdessä 
vahtimiehen kanssa
15. Sähkömestari johtaa sähköhuolto-
töitä, valvoo sähköasennuksia
16. Sähkömies huolehtii hissien ja muiden 
sähköisten laitteistojen kunnossapidosta
17. Viestintäteknikko huolehtii että 
viestintävälineet toimivat
18. Konekorjausmies huolehtii koneiden 
kunnossapidosta yhdessä moottorimie-
hen kanssa
19. Moottorimies huolehtii koneiden 
kunnossapidosta yhdessä konekorjaus-
miehen kanssa
8. Vahtimies hoitaa konevahtityöt 
yhdessä vahtikonemestarin kanssa, 
tekee palo- ja peilauskierrokset

Palveluosasto
20. Intendentti palveluosaston päällikkö, 
vastaa kaupallisesta toiminnasta 
aluksella
21. Purseri vastaa aluksen hallinnosta, 
toimii aluksen henkilöstöpäällikkönä
22. Cateringesimies (työaikalogistikko) 
tekee henkilökunta- ja työaikasuunnit-
telun
23. Cateringasiantuntija (vastaanot-
tovirkailija) huolehtii informaatiosta, 
hyttimyynnistä ja valuutanvaihdosta

Hotellitoiminta
24. Hotellipäällikkö vastaa hotelliosaston 
toiminnasta 
25. Emäntä vastaa aluksen siivouksesta
26. Cateringemäntä (siivous) huolehtii 
hyttimatkustajistamme, osallistuu 
hyttisiivoukseen
27. Cateringapulainen (siivous) osallistuu 
yleisten tilojen siivoukseen

Perinteisten käyttöön ja huoltoon 
liittyvien merimiesammattien 
lisäksi Viking Line tarjoaa aluksil-
laan työtä myös monissa muissa 
kohteissa: esimerkiksi ravinto-
loissa, myymälöissä, keittiössä, 
hotellipalveluissa, viihde-, kokous-, 
järjestyksenpito- ja sairaanhoi-
totehtävissä. Yhdellä aluksella 
työllistetään yhteensä yli 40 eri 
ammattiryhmää.
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Ravintolatoiminta
28. Ravintolapäällikkö ravintolatoiminnan 
päällikkö
29. Cateringesimies (hovimestari/baari-
mestari) ravintolan/baarin esimies
26. Cateringemäntä (ravintola) tarjoilee 
ruokaa ja juomaa asiakkaillemme
27. Cateringapulainen (ravintola) toimii 
ravintola-apulaisena

Viihdeosasto
30. Risteilyisäntä/-emäntä vastaa 
aluksen viihteestä
31. Av-teknikko hoitaa aluksen valo- ja 
äänentoistolaitteita
32. Croupier hoitaa aluksen pelitoimin-
nan (casinon ja peliautomaatit)
33. Ohjelmaisäntä/-emäntä hoitaa laivan 
viihteen

Keittiötoiminta
34. Keittiömestari keittiötoiminnan 
päällikkö
35. Cateringesimies (pääkokki/pääkyl-
mäkkö) lämpimän/kylmän keittiön 
esimies
36. Cateringasiantuntija (souschef) 
lämpimän/kylmän keittiön työnjohtaja
37. Kokki valmistaa ruoan
38. Cateringesimies (muonavarastonhoi-
taja) tilaa ja vastaanottaa elintarvikkeita 
alukselle
27. Cateringapulainen (keittiö) hoitaa 
henkilökunnan ruokasalin ja tiskaa

Myymälätoiminta
39. Myymäläpäällikkö aluksen myymälä-
toiminnan päällikkö
40. Cateringesimies (varastomestari) 
tilaa ja vastaanottaa tavaraa alukselle
41. Cateringasiantuntija (shoppinghost) 
aktiivinen myynti asiakkaiden keskuu-
dessa
26. Cateringemäntä (myyjä) palvelee 
asiakkaitamme myymälässä
42. Cateringemäntä (spa) tekee 
spa-hoitoja
27. Cateringapulainen (varastoapu-
lainen) toimittaa tavaraa aluksella ja 
täyttää hyllyjä

Yllä olevien ammattiryhmien nimityksiä 
käytetään Suomen lipun alla olevilla 
aluksilla.
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Viking Terveys (Viking Hälsa) 
-konseptin puitteissa pyrimme 
yhdistämään työterveyshuollon, 
ennaltaehkäisevän terveyden-
hoidon, henkilöstötutkimuksen 
ja työpaikkaselvitykset saadak-
semme paremman kokonaisku-
van työntekijöiden terveyden-
tilasta. Varhaista ehkäisevää 
satsausta työterveyteen koros-
tetaan sekä työterveyslaitoksen 
että KELAn hyvän työterveyden 
linjauksia.
Tämän yhdistelmän kautta jokainen 
työntekijä saa omaan tarpeensa mu-
kaisen terveystarkastuksen ja yritys saa 
paremman yleiskäsityksen sekä osasto-
kohtaisesta että koko yritystä koskevas-
ta terveydentilasta. Tämä antaa meille 
mahdollisuuden puuttua aikaisemmin 
asioihin hyvän työterveyden edistämi-
seksi.

Näin se käy
Työntekijät kutsutaan osastoittain työ-
terveystarkastukseen, jossa kysytään 
heidän terveydentilastaan ja käydään 
läpi ennen käyntiä täytetty kyselyloma-
ke. Mitataan verenpaine, pituus, paino 
ja vyötärönympärys. Arvioidaan onko 
tarpeen käydä terveydenhoitajan luona 
uudelleen perusteellisemmassa terve-
ystarkastuksessa. Tarvittaessa henkilö 
ohjataan lääkärin tai fysioterapeutin 
vastaanotolle ja/tai kognitiiviseen käyt-
täytymisterapiaan. Työpaikkakäyntejä ja 
riskiarviointia tehdään joka kolmas vuosi. 
 Järjestely helpottaa ryhmän sairas-
tavuuden tunnistamista ja ratkaisujen 
löytämistä. Tavoitteena ovat terveet ja 
turvalliset työt, työympäristöt ja työyh-
teisöt, sekä työn yhteydessä ilmenevien 
terveysriskien ja haittojen ehkäiseminen.
 Viking Hälsa -konsepti käynnistyi 
Ahvenanmaalla syksyllä 2016 ja syksyllä 
2017 Helsingissä, Turussa ja Tampereella. 
Viking Linella on Ahvenanmaalla myös 
sisäinen kymmenen terveysvalmentajan 
tiimi, joka erilaisin aktiviteetein kannus-
taa henkilökuntaa liikkumaan. 

Viro ja Suomi – KIVA-tiimi
Helsingissä on myös Viking Hälsan alla 
toimiva KIVA-tiimi, joka järjestää henki-
lökunnalle luentoja ja terveys- ja urhei-
lupainotteisia aktiviteetteja. KIVA:n Voi 
hyvin -tilaisuudessa työpaikkapsykologi 
luennoi aiheesta “Palautuminen ja unen 
merkitys hyvinvoinnille ja jaksamiselle”. 
Luennon jälkeen tarjolla oli Unikoulu ja 
Mindfulness-workshop. KIVA on myös 
järjestänyt kesäisiä iltatapahtumia pe-
tanquen, ruuan ja juoman parissa sekä 
jakanut vapaalippuja ulkoilmakonserttiin. 
Syksyn aikana on pidetty myös jooga-
tunteja ja taukojumppaa ulkopuolisen 
ohjaajan johdolla. 
 Virossa järjestetään lakisääteisiä 
terveystarkastuksia joka kolmas vuosi. 
Lisäksi työntekijöiden urheiluaktiviteet-
teja tuetaan taloudellisesti. Järjestetään 
myös hauskoja tapahtumia, joihin sisäl-
tyy urheiluaktiviteetteja ja sen jälkeen 
tarjoilua. 

Pilottiprojekti Ruotsissa
Vuoden 2017 alussa käynnistettiin yh-
dessä Worklife Barometerin ja proaktiivi-
sen työkalun Howdyn kanssa pilottipro-
jekti, jonka tarkoituksena on auttaa sekä 
yksittäistä työntekijää että johtoa yksin-
kertaisella tavalla aikaisessa vaiheessa 
huomaamaan tasapainottomuuden ja 
stressin merkkejä. Työntekijä voi saada 
yksilöllistä apua ja lisäksi työnantaja saa 
kuukausittain osaston hyvinvointia kos-
kevia raportteja.
 Kevään aikana vietiin läpi kaikille 
työntekijöille tarkoitettu seminaari, jossa 
keskityttiin stressiin ja suureen työpai-
neeseen. Syksyn kuluessa pidettiin kah-
deksan viikon pituinen yhteinen joukkue-
kilpailu yhdessä Motions Racen kanssa. 
Työntekijät kilpailevat siinä yksilöinä ja 
joukkueina keräten pisteitä harjoittelusta 
ja terveellisistä valinnoista sekä työssä 
että yksityiselämässä. Kilpailun aikana 
arvotaan voittoja.
 Ruotsin maahenkilöstölle järjestetään 
säännöllisesti keskusteluja, jos henkilö 
on ollut pois töistä kolme kertaa puolen 
vuoden aikana. ”Voi hyvin -postia” lähe-

tetään erilaisiin terveyttä ja hyvinvointia 
koskeviin teemoihin liittyen. Vuoden 
aikana intranetin Terveysportaalia  
(Hälsoportalen) on jatkuvasti kehitetty.

Henkilöstötutkimus
Vuoden henkilöstötutkimuksen perus-
teella konsernin johtoryhmä on määri-
tellyt seuraavat painopistealueet: 

1. Henkilöstötutkimuksen seurannasta 
organisaatiossa raportoidaan johtoryh-
mälle, joka käsittelee tuloksia neljännes-
vuosittain.

2. Johtaminen, jonka painopiste maa-
puolella on vuosien 2016 ja 2017 aikana 
tehtyjen panostusten seuranta ja meri-
puolella vastaavan esimieskoulutuksen 
käynnistäminen ajalle 2017–2018.

3. Työhyvinvointi, jonka sisältönä on ”Työ 
on mielekästä ja se etenee sujuvasti 
turvallisessa työympäristössä, jossa 
edistetään terveyttä ja mahdollisuuksia 
osaamisen lisäämiseen”. Lähtökohtana 
on, että sellaiset tekijät kuin johtajuus, 
fyysinen ja henkinen työympäristö, 
työterveys ja terveydenhoito yhdessä 
edistävät työhyvinvointia.

Työterveyden  
kokonaiskuva 
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Viking Line pyrkii jat-
kuvasti parantamaan 
työympäristöä luodak-
seen työntekijöille viih-
tyisyyttä ja virikkeitä. 
Työsuojelutoimintam-
me ylläpitää turvallista 
ja terveellistä työym-
päristöä, joka edis-
tää koko varustamon 
henkilökunnan hyvää 
henkistä ja fyysistä 
terveyttä.
Haluamme estää työtapa-
turmia, vähentää työhön 
liittyviä sairauspoissaoloja ja 
mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa järjestää aktiivi-
sesti kuntoutustyötä. Työ-
suojelutoimintaa säätelevät 
varustamon työnsuojeluoh-
jeet sekä voimassa olevat lait 
ja asetukset.

Työympäristö laivoillamme
Anne Aller on työskennellyt 
Amorellan sairaanhoitaja-
na vuodesta 1997. Hänen 
työtehtäviinsä kuuluu laivan 
henkilöstölle tarkoitettu sai-
raanhoitajan vastaanotto ja 
työterveyshuolto sekä laivan 
matkustajien auttaminen kii-
reellisissä sairaustapauksissa. 
Anne on myös laivan työ-
suojeluorganisaation jäsen 
ja toimii kuntoutusasioissa 
laivan esimiesten tukena.

Työpaikalla sattuvat  
onnettomuudet
Laivan sairaanhoitaja jou-
tuu melkein aina mukaan 
kun laivalla on tapahtunut 
työtapaturma. Minkä tyyppi-
siin työtapaturmiin törmäät 
useimmin?

- Useimmat laivalla tapah-
tuvat työtapaturmat kuu-
luvat vähemmän vakavien 
kategoriaan. Kysymyksessä 
voivat olla terävien esineiden 
aiheuttamat haavat, lievät 
venähdykset (käsivarret, ol-
kapäät ja jalat) sekä liukastu-
miset. Vakavampia onnetto-
muuksia sattuu keskimäärin 
vain pari vuodessa.
Onko näihin muita useammin 
esiintyviin onnettomuuksiin 
joitakin erityisiä syitä?
- Kiire on tavallinen syy. On-
nettomuuksien riski kasvaa 
myös voimakkaassa meren-
käynnissä.

Työtapaturmien raportointi
Miten raportoitte työtapatur-
mista?
- Työtapaturmat ilmoite-
taan vakuutusyhtiölle ja 
tarvittaessa tehdään poik-
keamaraportti varustamon 
sähköiseen raportointijärjes-
telmään. 
Keskustellaanko laivalla 
sattuneista työtapaturmista 
jollakin tavalla?
- Useimmiten sairaanhoitaja 
keskustelee onnettomuudes-
ta esimiehen kanssa heti sen 
tapahduttua. Työtapaturmia 
käsitellään myös työsuoje-
luorganisaatiossa. Laivan 
johtoryhmä ottaa poikkea-
maraportit esille säännöl-
lisesti laivalla pidettävissä 
kokouksissaan.
Mitä teette laivalla jos huo-
maatte, että samantyyppisiä 
työtapaturmia sattuu sään-
nöllisemmin?
- Useimmiten sairaanhoitaja 
ottaa asian esille, varsinkin jos 
eri osastoilta tulevat henkilöt 

joutuvat onnettomuuksiin 
paikassa, joka ei suoraan 
kuulu omaan työpaikkaan. 
Asianomainen osaston esi-
mies ja tapauksessa mukana 
olleet työntekijät osallistuvat 
asian selvittämiseen. Mikäli 
osaston esimies ei itse voi 
hoitaa ongelmaa, varus-
tamossa on dokumentoitu 
prosessikuvaus vastuuhen-
kilöineen, joihin on otettava 
yhteyttä joko laiva- tai maa-
organisaatiossa.

Turvallisuustietoinen  
henkilöstö
Miten henkilöstö suhtautuu 
työturvallisuuteen tämänhet-
kisessä tilanteessa? 
- Henkilöstön tietoisuus näistä 
asioista on lisääntynyt huo-
mattavasti viimeisten viiden 
vuoden aikana. Se tarkoittaa, 
että henkilöstö tekee itse 
aloitteita työpaikan turvalli-
suuden parantamiseksi.
Mikä mielestäsi on tärkeää 
työtapaturmien ehkäisemi-
seksi tehtävässä työssä?
- Että uudet työntekijät pe-
rehdytetään hyvin,
- että käytetään oikeita ja 
ehjiä suojavarusteita,
- että osastoilla on helposti 
saatavilla ajankohtaista suo-
jelutietoa,
- että laitteita huolletaan,
- että turvallisuusajattelu nä-
kyy päivittäisessä työssä ja 
- että poikkeamaraportteja 
kirjoitetaan opiksi tapahtu-
neesta ja sillä tavoin voidaan 
estää vastaavien onnet-
tomuuksien tapahtuminen 
uudelleen. Yksi varustamon 
sähköisten poikkeamarapor-
tointijärjestelmien eduista 

on, että varustamon alukset 
voivat hyödyntää toistensa 
raportteja.

Viking Line antaa toimitta-
jille työturvallisuuskoulu-
tusta
Viking Line on luonut verkko-
pohjaisen työturvallisuuskou-
lutuksen varustamon laivoilla 
työskenteleville toimittajille. 
Koulutuksen avulla toimittajille 
annetaan tietoa säännöistä, 
joita on noudatettava kaikkien 
yhteisellä työpaikalla olevien 
työturvallisuuden varmistami-
seksi. Viking Line vaatii, että 
laivalla työtä johtava esimies 
käy läpi koulutuksen, mutta 
toivoo kaikkien laivalle töihin 
tulevien osallistuvan koulutuk-
seen. Useimmat toimittajat 
ovat päättäneet, että kaikki 
asianomaiset työntekijät 
suorittavat koulutuksen. Myös 
Viking Linen palveluksessa 
olevat käyvät läpi koulutuksen, 
jos he osallistuvat toimittaji-
en laivalla suorittamiin töihin. 
Koulutus käynnistettiin syksyn 
2016 aikana ja joulukuuhun 
2017 mennessä on jaettu yh-
teensä 387 todistusta kurssin 
hyväksytystä suorittamisesta.

Turvallinen ja  
terveellinen työympäristö 



Tapaturmat ja poissaolot, alukset Suomen lipun alla

 2017 2016 2015
Henkilöstö keskimäärin 1 621 1 628 1 620

Ilmoitetut merihenkilöstön tapaturmat
Työssä 254 304 258
Vapaa-aikana 140 134 147
Yhteensä 394 438 405

Aiheutuneet poissaolot (% työtapaturmista)
0 päivää  76 % 73 % 71 %
1–6 päivää  7 % 8 % 7 %
7–30 päivää  12 % 13 % 18 %
> 30 päivää  5 % 6 % 4 %

Aiheutuneet poissaolot (% vapaa-ajan tapaturmista)*
0 päivää  62 % 36 % 47 %
1–6 päivää  4 % 9 % 7 %
7–30 päivää  25 % 42 % 32 %
> 30 päivää  9 % 13 % 14 %

* Henkilökunnan vapaa-aikana aluksella sattuneet tapaturmat 
sisältyvät tilastoon.
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Viking Line vastaa sekä matkus-
tajien että henkilökunnan tur-
vallisuudesta ja tekee kaikkensa 
varmistaakseen jokaiselle mat-
kustajalle turvallisen matkan. 
Kansainvälisiä SOLAS, STCW, 
ISMC, MARPOL ja ISPS -sään-
nöstöjä noudattamalla ja yhteis-
toiminnassa eri viranomaisten 
kanssa tehdään järjestelmällistä 
työtä mahdollisten vaarati-
lanteiden tunnistamiseksi ja 
onnettomuuksien estämiseksi. 
Henkilöstön tiedoilla ja toimilla 
on turvallisuustyössä ratkaise-
va merkitys. Alusten miehistö 
harjoittelee säännöllisesti säi-
lyttääkseen ja parantaakseen 
turvallisuuspätevyyttään.

Viking Linen tavoitteena on, että kaikki 
matkustajat ja työntekijät tuntevat 
olonsa turvalliseksi sekä laivoilla että 
terminaaleissa. Turvallisuustyö perustuu 
siihen, että operatiivinen alusten käyttö 
tapahtuu voimassa olevien kansallisten 
ja kansainvälisten sääntöjen ja standar-
dien sekä huolellisen oman valvonnan ja 
viranomaisvalvonnan mukaan. Proses-
seja ja rutiineja kehitetään jatkuvasti 
varustamon turvallisuusjohtamisjärjes-
telmän kautta.

3 895 turvallisuus- ja  
suojautumisharjoitusta
Vuoden 2017 aikana seitsemällä aluk-
sellamme järjestettiin yhteensä 3 895 
turvallisuusharjoitusta. Kaikilla laivoilla on 
palo-, evakuointi-, pelastus- ja suo-
jautumisharjoituksia joka viikko. Lisäksi 
järjestetään vaihtelevin väliajoin erilaisia 
erikoisharjoituksia, sekä kaikilla laivoil-
la niin kutsuttuja suurharjoituksia neljä 
kertaa vuodessa. Näihin osallistuu koko 
miehistö.
 Viking Line tekee jatkuvasti yhteistyötä 
meripelastuksen, palokunnan, polii-
sin, tullin, rajavartioston ja kansallisten 
erikoisjoukkojen kanssa saadakseen 
nopeasti ja tehokkaasti tarpeeksi tietoa 
mahdollisissa kriisitilanteissa. Harjoitus-

ten yhteydessä on myös harjoittelua 
muun muassa rajavartioston alus- ja 
helikopteriyksiköiden kanssa.

Turvallisuusorganisaatio laivalla
Laivan päälliköllä on päävastuu turvalli-
suudesta ja jokaisella miehistön jäsenel-
lä on turvallisuusorganisaatiossa oma 
hyvin harjoiteltu tehtävänsä. Miehistö 
on jaettu ryhmiin, joilla on omat vas-
tuualueensa, kuten esim. tilojen tyhjen-
täminen, evakuointi, ensiapu, tulipalo ja 
tiedottaminen. Kaikkien työntekijöiden 
on osallistuttava turvallisuusharjoituksiin. 
Laivojen sairaanhoitotiloissa on kou-
lutetut sairaanhoitajat ja erikoisvarus-
telu äkillisten sairaustapausten hoitoa 
varten.
 Myös maaorganisaatiolla on kriisival-
miussuunnitelma kriisitilanteiden varalta 
ja se voi auttaa laivoja huolehtimaan 
matkustajista ja miehistöstä. 

Huolelliset alustarkastukset
Laivalla olevat turvavarusteet tarkaste-
taan päivittäin. Merenkulkuviranomaiset 
katsastavat laivan ja tarkastavat tur-
vallisuustoimenpiteet vähintään kerran 
vuodessa. Ennen jokaista yksittäistä 
lähtöä laivan johto käy läpi tarkistuslistan 
todetakseen aluksen merikelpoisuuden. 
Muun muassa tarkastetaan että luukut, 
portit ja rampit on kunnollisesti suljettu 
ja että kaikki navigointilaitteet toimivat 
moitteettomasti.
 Moottoriajoneuvojen lastausta auto-
kannelle valvotaan tarkasti ja matkan 
aikana autokantta sekä sosiaalisia tiloja 
valvotaan jatkuvasti kameroilla ja vartijat 
kiertävät matkan aikana laivalla sään-
nöllisesti.

Pohjoismainen yhteistyö 
Viking Line toimii yhdessä meriturval-
lisuustyössään etujärjestöjen, viran-
omaisten ja varustamoiden kanssa 
koskien meriturvallisuuskysymyksien yh-
tenäistämistä. Muun muassa mainitta-
koon pohjoismainen matkustaja-alusten 
komitea NORDKOMPASS, jonka tavoit-
teena on toimia yhdessä pohjoismaiden 
merenkulun eri meriturvallisuuskysymyk-

sissä. Kriisien tapahtuessa Viking Line 
toimii myös yhdessä Suomen ja Ruotsin 
Punaisen Ristin kanssa.

Mutual Trust -projekti
Mutual Trust on projekti, jonka avulla 
pyritään parantamaan liikuntaesteisten, 
pelastusviranomaisten ja liikenteenhar-
joittajien välistä yhteistyötä. Mutual Trust 
järjesti 26. huhtikuuta ja 18. toukokuuta 
harjoituspäivät Lohjan Meriturva-koulu-
tuskeskuksessa. Vammaisten lisäksi har-
joituksiin osallistuivat Viking Line ja kaksi 
muuta varustamoa. 31. lokakuuta Mutual 
Trust oli mukana Mariellan suurharjoituk-
sessa Tukholmassa, missä henkilöstö sai 
harjoitella yhdessä projektin osapuolten 
kanssa.
 Tavoitteena on parantaa varustamo-
jen osaamista liikuntaesteisten mat-
kustajien kohtelussa ja pelastamisessa, 
mutta myös valmentaa liikuntaesteisiä 
erilaisten hätätilanteiden varalta. Mu-
tual Trust -projektia hallinnoi Finlands 
Svenska Handikappförbund ja rahoittaa 
Veikkaus. Projektin suojelijana toimii pre-
sidentti Sauli Niinistö.

Turvallisuuskysymysten  
Advisory Board
Viking Linella on laivalla tapahtuvien 
rikosten osalta nollavisio, ja yhtiö tekee 
jatkuvasti työtä kaikkien laivoilla olevien 
matkustajien turvallisuuden lisäämiseksi. 
Kuten yhteiskunnassa yleensäkin, nais-
ten altistuminen ja riski joutua seksuaa-
lisen ahdistelun kohteeksi on erityisen 
huomion kohteena. Osana tätä työtä 
Viking Line sai vuoden 2017 aikana apua 
nk. Advisory Boardissa mukana olevalta 
riippumattomista eri alojen asiantunti-
joista koostuvalta ryhmältä. He tulevat 
jatkossa olemaan apuna Viking Linen 

Turvallisuus laivalla on aina 
ehdottomalla etusijalla

Viking Line sai  
Security Awards 
2017 -palkinnon
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turvallisuustyössä ja toimimaan yhdessä 
varustamon oman turvallisuusneuvoston 
kanssa.

Palkinto turvallisuustyöstä
Viking Line sai turvallisuusalan suuren 
Security Awards 2017 -palkinnon työs-
tään turvallisuuden lisäämiseksi laivoilla, 
erityisesti naisten osalta. Palkittavat toi-
menpiteet koskevat ensisijaisesti Viking 
Cinderellaa ja niitä ovat turvallisuusneu-
voston perustaminen, henkilöllisyystar-

kastusten lisääminen, tax-freen alko-
holimyynnin rajoittaminen pyhäiltaisin, 
STAD-koulutus* sekä kameravalvonnan 
lisääminen. Palkinto on tunnustus suo-
rittamamme pitkän tähtäyksen työssä 
saavutetuista tuloksista.

Vastuullista alkoholinmyyntiä
90 henkilöä Viking Cinderellalta osallistui 
kevään aikana STAD-koulutukseen*, joka 
antoi perustavaa tietoa alkoholilaista, 
alkoholin vaikutuksista, huumausaineis-

ta, humalatilan arvioinnista ja riitatilan-
teissa toimimisesta. Koulutus auttaa 
arvioimaan, miten ihminen käyttäytyy 
eriasteisten humalatilojen aikana ja hen-
kilökunta on tehnyt aloitteen perusteel-
lisemman keskustelun käymiseksi näistä 
kysymyksistä. Ongelmallisiksi mah-
dollisesti muodostuvista tapahtumista 
raportoidaan ennalta ehkäisevässä 
tarkoituksessa. Asiakkaiden turvallisuus 
menee aina myynnin edelle.

ISMC International Safety Management Code
ISPS International Ship and Port Facility Security Code
MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
SOLAS Safety Of Life At Sea
STCW Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers

* STAD = Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (Tukholman alkoholi- ja huumeongelmien ehkäisy).

Turvallisuustarkastaja Juri Jalava, 
tiedotuspäällikkö Eleonora Hansi ja 
Security Manager Jonas Wallenberg 
vastaanottavat Security Awards 
2017 -palkinnon
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Viking Line teki vuonna 2017 
kovasti työtä Itämereen ja 
arvokkaaseen saaristoon koh-
distuvien ympäristövaikutusten 
vähentämiseksi. Kesän aikana 
allekirjoitimme sopimuksen 
uuden Viking Gracea seuraavan 
ympäristötehokkaan aluksen 
toimittamisesta yhtiöllemme. 
Toteutimme onnistuneen oman 
jätteidenlajittelun Mariellal-
la aluksen telakoinnin aikana. 
Vihreää linjaa korostettiin myös 
laivoilla, muun muassa kas-
vismenun ja Merilaboratorion 
muodossa. 

Viking Line tekee työtä Itämeren ja sen 
arvokkaan saariston säilyttämiseksi 
myös tuleville sukupolville. Olemme 

kauan sitten asettaneet vaatimuksia 
ympäristöön enemmän sopeutetusta 
tekniikasta, toteuttaneet polttoaine-
säästöohjelmia ja ottaneet käyttöön 
uusia ympäristöön sopeutettuja konsep-
teja laivoilla. 
 Lähtökohtana varustamon ympäris-
tötyölle ovat kansainväliset sopimukset 
ja kansallinen lainsäädäntö. Ympäris-
tönsuojelussa kattavin kansainvälinen 
yleissopimus on MARPOL 73/78 (The 
International Convention for the Pre-
vention of Pollution from Ships), jonka 
on laatinut YK:n alainen kansainvälinen 
merenkulkujärjestö IMO (International 
Maritime Organization).
 Pitkäjänteisellä ja aktiivisella toiminnal-
laan Viking Line on kehittänyt ympäris-
tötyötä, joka ulottuu laajemmalle kuin 
mitä määräykset edellyttävät. Teemme 
sisäisesti intensiivistä työtä energiate-

hokkuusohjelman puitteissa pakokaasu-
päästöjen vähentämiseksi. Ohjelman 
puitteissa alusten käyttöhenkilökunta ja 
varustamon tekninen osasto työstävät 
keinoja operoida aluksia polttoaineta-
loudellisesti, asentaa uutta ja energia-
tehokasta tekniikkaa, vähentää alusten 
hydrodynaamista vastusta sekä kierrät-
tää energiaa.
 Viking Linen kaikki omat alukset, kon-
sernin pääkonttori sekä tytäryhtiö Viking 
Line Buss Ab ovat ympäristösertifioituja 
ISO 14001 -standardin mukaisesti. Tämän 
lisäksi Viking Linen organisaatio ja kaikki 
alukset ovat sertifioituja ISM-koodin mu-
kaisesti (International Safety Manage-
ment), jolla parannetaan alusten turvalli-
suusjohtamista ja turvallista toimintaa ja 
ehkäistään ympäristön pilaantumista.

Ympäristötyömme

Säännöllinen valvonta
Sertifiointiorganisaatio DNV GL 
suorittaa vuosittain ulkoisia tarkas-
tuksia, joiden päämääränä on vah-
vistaa, että Viking Line jatkuvasti 
kehittää ympäristöjohtamisjär-
jestelmäänsä. Suomen, Ruotsin ja 
Viron valvontaviranomaiset tekevät 
lisäksi säännöllisiä ISM-koodin 
tarkastuksia koskien sekä turvalli-
suutta että ympäristöä. 

Viking Linen kaikki omat aluk-
set, konsernin pääkonttori 
sekä tytäryhtiö Viking Line 
Buss Ab ovat ympäristöserti-
fioituja ISO 14001 -standardin 
mukaisesti
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Viking Line toimii Itämeren ympäristöke-
hityksen edelläkävijänä. Vuonna 2013 tuli 
Viking Grace, joka on saanut osakseen 
suurta huomiota maailmanlaajuisesti, 
koska se on maailman ensimmäinen 
nesteytetyllä maakaasulla kulkeva suuri 
matkustajalaiva. Siitä lähtien varustamo 
on suunnitellut seuraavaa maakaasu-
käyttöistä alusta tavoitteenaan edelleen 
pienentää saariston herkkään meriluon-
toon kohdistuvia ympäristövaikutuksia.

Uusi energiatehokas laiva
Jo maaliskuussa 2015 alettiin suunnitella 
uutta alusta yhteistyössä Merten moot-
toritiet -EU-projektin kanssa. Lähtökoh-
tana on Viking Grace, mutta tavoitteena 
on rakentaa vielä energiatehokkaampi 
alus. Uudesta aluksesta tulee sekä 
pitempi että leveämpi kuin Viking Grace, 
mutta 10 prosenttia energiatehokkaam-
pi. Rahtiyksikköä kohti uudesta laivasta 
tulee 20 prosenttia energiatehokkaampi 
kuin Viking Grace. Alus tullaan varus-

tamaan roottoripurjeilla ja siihen tulee 
useita erilaisia innovatiivisia energiaa 
säästäviä ratkaisuja. Aluksen pituus on 
218 metriä, kantavuus 63 000 brutto-
rekisteritonnia ja siihen mahtuu 2 800 
matkustajaa. Rahtikaistojen pituus on  
1 500 metriä. Sopimus astui voimaan 
heinäkuussa ja uuden aluksen toimitus 
on suunniteltu tapahtuvaksi vuonna 
2020.

Uudisrakennus mukana suomalais- 
ruotsalaisessa EU-hankkeessa
Koko liikenneketjuun integroituja vihreitä, 
elinvoimaisia, houkuttelevia ja tehokkaita 
meriliikenneyhteyksiä edistämään pyrki-
vän Connecting Europe Facility (CEF):n 
erityisenä kohteena on Motorways of 
the Sea (MoS). Se on Euroopan laajui-
sen liikenneverkon (the Trans-European 
Transport Network, TEN-T) meriliiken-
teen tukipilari.
 CEF on myöntänyt Viking Linelle sekä 
Turun, Tukholman ja Maarianhaminan 

satamille EU-tukea yhteistä NextGen 
Link -EU-hanketta varten. Hankkeen tar-
koituksena on tehostaa Turun, Maarian-
haminan ja Tukholman välistä merilii-
kenneyhteyttä uudella LNG-aluksella ja 
satamien infrastruktuurin parantamisel-
la. Hanke on linjassa EU:n TEN-T -linjaus-
ten kanssa, koska se edistää kestäväm-
pien polttoaineiden käytön lisäämistä 
ja siten päästöjen vähenemistä, sekä 
parantaa ja tehostaa Turun ja Tukhol-
man välisen reitin logistiikkaa.
 Turku–Maarianhamina–Tukholma-reit-
ti sijaitsee nk. Scandinavian–Mediter-
ranean Core Network Corridor -kulje-
tuskäytävässä, jonka EU on määritellyt 
TEN-T:n kannalta erityisen tärkeäksi. Tu-
run Sataman johtama EU-hanke jatkuu 
vuosina 2017–2020. Yhteisen NextGen 
Link -projektin saaman tuen enimmäis-
määrä on 12,7 miljoonaa euroa.

Viking Linen  
ympäristöpioneerit
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20 tonnia muovia 
 – 34 tonnin hiilidioksidisäästö CO  – 
mikä vastaa 180 880 km autolla ajamista 
moottoritiellä

1 500 tonnia käytettyjä öljyjä 
 – 2 600 tonnin hiilidioksidisäästö CO 
– mikä vastaa 13 832 000 km autolla 
ajamista moottoritiellä

423 tonnia lasipakkauksia
Kun kierrätettyä lasia sulatetaan uudeksi 
lasiksi, käytetään 20 prosenttia vähem-
män energiaa verrattuna siihen, että 
käytetään raaka-aineina hiekkaa, soo-
daa ja kalkkia. Lasipakkaukset voidaan 
kierrättää kuinka monta kertaa tahansa 
ilman, että laatu huononee.

Laivolta on vuonna 2017 kierrätetty:

Ympäristötoimenpiteet 2017

Maasähköliitäntä
Käyttämällä maasähköä olemme 
vuoden 2017 aikana säästäneet 
646 tonnia polttoainetta Gabriel-
lalla ja 411 tonnia Mariellalla. Tuo 
määrä ajossa käytettyä poltto-
ainetta vastaa noin 3 400 tonnin 
CO-päästöä.

Painolastivesiyleissopimus
Kansainvälinen painolastivesiyleis-
sopimus astui voimaan 8. syys-
kuuta 2017. Painolastivesiyleisso-
pimuksen tarkoituksena on estää 
vieraslajien leviäminen aluksista 
laskettavan painolastiveden mu-
kana. Kun alus ei ole täyteen las-
tattu, painolastivettä pumpataan 
laivaan erillisiin tankkeihin aluksen 
vakauttamiseksi ja sen saamisek-
si uimaan riittävän syvällä. Kaikki 
Viking Linen alukset täyttävät 
yleissopimuksen vaatimukset ja 
ovat vuoden 2017 aikana saaneet 
painolastivesitodistuksen.

Clean Shipping Index
Clean Shipping Indexin mukainen 
ympäristötehokkuus verifioitiin 
loppuvuodesta 2017 varustamon 
neljällä aluksella – Viking Grace 
(CSI 5), Mariella (CSI 4), Viking Cin-
derella (CSI 4) ja Gabriella (CSI 3) 
– jossa CSI 5 on korkein taso. Clean 
Shipping Indexi antaa pisteitä 
aluksen ympäristötehokkuudesta 
viidessä eri kategoriassa (typpi-
oksidit, rikkioksidit, hiilidioksidit, 
kemikaalit sekä vesi ja jätteet) ja 
indeksi on laadittu siten, että aluk-
set saavat pisteitä, jos ne tekevät 
enemmän kuin mitä lainsäädäntö 
vaatii.Viking Grace: energian kierrätys

Viking Grace oli ensimmäinen 
Climeonin Ocean Marine -energi-
ankierrätysjärjestelmää käyttävä 
alus. Lämpö kierrätetään sähköksi 
ainutlaatuisen tyhjiöprosessin 
avulla. Vuoden 2017 aikana aluksen 
moottorien hukkalämpöä muunta-
malla saatiin 483 700 kWh puhdas-
ta ja päästötöntä sähköä. Sähkö 
käytetään ensisijaisesti hotellipuo-
lella, muun muassa valaistukseen.

EU:n järjestelmä hiilidioksidi-
päästöjen valvontaa, raportoin-
tia ja todentamista varten (MRV) 
EU on esittänyt vaatimuksia koski-
en EU:n satamiin liikennöivien suur-
ten (yli 5 000 bruttotonnin) alusten 
hiilidioksidipäästöjen valvontaa, 
raportointia ja todentamista. 
Alusten omistajien tulee raportoi-
da hiilidioksidipäästöjen määrä 
matkoilla satamiin, satamista pois 
ja satamien välillä EU:n alueella. 
Ensimmäinen raportointikausi 
alkaa 1. tammikuuta 2018. 
 Viking Line on vuoden 2017 aika-
na yhteistyössä Blueflow-yrityksen 
kanssa asentanut kaikkiin aluksiin-
sa Blueflow ”Energy Management 
System” -järjestelmän. Järjestelmä 
on sovitettu EU:n hiilidioksidipääs-
töjä koskeviin vaatimuksiin, mutta 
se toimii myös työkaluna päivit-
täisessä polttoaineen säästöä 
koskevassa työssä.  

Viking XPRS: polttoaineen säästö
Viking XPRS:n vuoden 2017 alussa 
tapahtuneen telakoinnin yhteydes-
sä aluksen peräsin- ja potkurijär-
jestelmiä parannettiin Rolls-Royce 
Promas Lite -propulsiojärjestelmäl-
lä ja asentamalla uudenmalliset 
potkurinlavat. Uudistuksen tavoit-
teena on vähentää polttoaineen 
kulutusta peräsin- ja potkurijärjes-
telmän konstruktion integroinnilla. 
Käyttövoiman polttoaineenkulutus 
väheni vuonna 2017 noin 13 pro-
senttia verrattuna vuoteen 2016 
ja noin 11 prosenttia verrattuna 
vuoteen 2015.
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87 tonnia metallijätettä
Esimerkiksi säilykepurkkeihin käytet-
tävän teräksen kierrätys säästää 75 
 prosenttia energiaa rautamalmin tuo-
tantoon verrattuna.

633 tonnia paperia ja pahvia
Paperi- ja pahvipakkausten kierrätyk-
sen myötä tarve uusien puiden kaatoon 
vähenee. Tonni kierrätyspaperia vastaa 
suunnilleen 14 puuta. Paperia voidaan 
kierrättää noin seitsemän kertaa.

Materiaalien kierrätys säästää 
ympäristöä huomattavasti 
Lisääntyneen kierrätyksen myötä 
vähennämme vaikutustamme 
ilmastoon. Materiaalien kierrätys 
vaatii paljon vähemmän energiaa 
kuin uuden saaminen luonnosta. 
Kiertokulku on hyödyksi ilmastolle.
 Vuonna 2017 Viking XPRS:ltä, 
Viking Gracelta ja Mariellalta on 
viety maihin biokaasutuotantoon 
1 141 tonnia ruoanjätteitä, mistä 
saadaan 86 000 kuutiometriä 
biokaasua, mikä vastaa 97 000 
litraa bensiiniä. Biokaasutuotanto ei 
lisää ilmakehän hiilidioksidimäärää 
eikä pahenna kasvihuoneilmiötä. 
Tämän takia biokaasua kutsutaan 
hiilidioksidineutraaliksi.
 Vuonna 2017 Viking Linen lai-
voilla on tarjoiltu 6 170 571 kuppia 
luonnonmukaisesti viljeltyä kahvia. 
Luonnonmukaisessa viljelyksessä 
pavut saavat kasvaa satoisassa 
biologisessa ympäristössä ilman 
lannoitteita, kemiallisia torjunta-ai-
neita tai geenimanipulointia.

Ympäristötoimenpiteet 2017
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Typpioksidit (NOx)
Typpioksidit on yhteinen nimi typpioksidille ja 
typpidioksidille, joita muodostuu, kun ilman 
happi ja typpi reagoivat korkeissa lämpötilois-
sa. Typpioksidien päästö on siksi voimakkaasti 
kytköksissä palamisprosesseihin. Typpioksidit 
ovat myrkyllisiä ja aiheuttavat myös otsonin-
muodostusta yhdessä orgaanisten yhdisteiden 
kanssa. (Naturvårdsverket i Sverige).

Rikkioksidit  (SOx)
Rikkidioksidi on väritön ja yskänärsytystä 
aiheuttava kaasu. Sitä vapautuu fossiilisten ja 
muiden rikkipitoisten aineiden palamisessa, 
mutta myös luonnollisissa prosesseissa kuten 
tulivuorenpurkauksissa. Rikkidioksidi hapettuu 
ilmakehässä muodostaen rikkihappoa, joka 
edistää happamoitumista. (Naturvårdsverket i 
Sverige).

Hiilidioksidit (CO)
Maapallon ilmaston lämpenemisen suurin syy 
on ihmisen kasvihuonepäästöillä, ensisijaisesti 
hiilidioksidipäästöillä, aiheuttama ilman kemial-
lisen koostumuksen muutos. Kasvihuonekaasut 
vahvistavat ilmakehän kykyä lämmittää maan-
pintaa; niin kutsuttu kasvihuoneilmiö vahvistuu. 
(Naturvårdsverket i Sverige).

VIKING LINEN ALUKSET 2017 2016 2015

Volyymit
Matkustajia 6 881 149 6 502 191 6 568 684
Henkilöautoja 762 253 682 194 649 327
Rahtiyksikköä 127 668 131 918 133 163
Kokonaismatka (tkm) 1 135 1 130 1 138

Resurssikulutus
Öljy (tonnia) 77 676 79 709 80 701
Voiteluöljy (m³) 747 648 620
Urea (m³) 289 446 284
Makea vesi (m³) 324 874 327 059 331 736
LNG (tonnia) 15 172 14 960 15 480

Päästöt (tonnia)   
Typpioksidit (NOx) 3 175 3 230 3 218
Rikkioksidit (SOx) 73 75 76
Hiilidioksidit (CO)  287 204 289 508 286 797

Jätteet (tonnia) 
Poltettava kiinteä jäte 3 025 2 959 3 138
Kaatopaikkajäte 165 143 158
Kierrätettävä jäte 1 434 1 491 1 565
Biojäte 1 141 1 022 1 042
Ongelmajäte 55 55 67

Jätevedet maihin (m³) 
Harmaa- ja mustavesi 293 576 292 528 294 364
Pilssivesi 8 349 7 795 8 423

Jäteöljy (m³) 1 775 1 943 2 506

Viking FSTR, joka vuokrattiin 10.4.–16.10.2017 välisenä aikana, ei sisälly 
ylläoleviin lukuihin.

Aluksilla muodostuu pääasiassa kol-
mea erityyppistä jätevettä: harmaata 
vettä, eli suihku- ja muuta pesuvettä, 
mustaa vettä, eli jätevettä käymä-
löistä sekä pilssivettä, joka erotellaan 
öljypitoisesta vedestä konehuoneissa.

Ympäristölukuja

VIKING LINE BUSS AB 2017 2016 2015
Ajetut kilometrit 787 475 781 892 790 737
Kulutettu määrä dieseliä (litraa) 247 441 247 152 244 815
Vedenkulutus (m³) 351 377 350
Bussitallin sähkönkulutus (kWh) 60 038 61 756 47 015
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Mariellan telakoinnin aikana syyskuus-
sa 2017 Viking Linen oma henkilökunta 
hoiti jätteidenlajittelun. Aikaisempien 
telakointien seurauksena on syntynyt 
alustemme henkilökunnasta koottu lajit-
telutiimi, jonka jäsenet ovat osoittaneet 
erityistä kiinnostusta tätä työtä kohtaan. 
On tärkeää, että tiimin jäsenet ovat mo-
tivoituneita, sillä lajittelutyö on vaativaa.
 Juuri ennen Mariellan telakointia 
solmimme ensimmäistä kertaa suo-
ran sopimuksen jätteenkäsittelyfirman 
(Lassila & Tikanoja) kanssa, mikä antoi 
meille mahdollisuuden lajitella jätteet 
vielä tarkemmin kuin ennen.

Logistinen palapeli
Jätteenlajittelijat työskentelivät auto-
kannella, mihin logistiikkaryhmät toivat 
jätteitä laivan eri osista. Jätteet tuotiin 

lajitteluun kahdella eri tavalla: suurem-
mat jätteet nostettiin nosturilla maihin-
nousuaukon kautta, pienemmät jätteet 
vietiin hissillä autokannelle. Maihinnou-
susillan kohdalla nosturivastaava järjesti 
ulos nostamisen apumiesten avusta-
mana. 
 Logistiikkaryhmät ja alihankkijat lajitte-
livat etukäteen mahdollisimman paljon 
siitä jätteestä, joka vietiin autokannelle 
loppulajittelua varten. Jäte lajiteltiin 
niin, että esimerkiksi yhdestä kaapista 
erotettiin jätettä viiteen eri jakeeseen: 
puu, muovi, lasi, elektroniikka ja metalli. 
Eri lajittelujakeita oli kaikkiaan 15. Metalli 
voidaan jakaa arvometalleihin, ruostu-
mattomaan, puhtaaseen metalliin ja 
likaiseen metalliin, jossa on jäänteitä jos-
takin muusta materiaalista, esimerkiksi 
villaa, muovia tai puuta. 

Viking Linella ensimmäinen  
oma jätteiden lajittelu
Lassila & Tikanojan ja lajitteluhenkilökun-
nan yhteistyö eteni sujuvasti. Ilman sitä 
kaikki jäte olisi luokiteltu sekajätteeksi. 
Lassila & Tikanojalla oltiin niin vaikuttu-
neita lajittelutiimin työstä, että he pyysi-
vät saada tulla käymään nähdäkseen, 
miten lajitteluprosessi hoidettiin laivalla. 
Naantalin korjaustelakan henkilökunnan 
mukaan Viking Line on ensimmäinen 
asiakas, joka lajittelee jätteensä tällä 
tavoin.

Mariella – oma jätteiden-
lajittelu telakoinnin aikana

Telakalta kuljetetut  
jätekuormat:
Metalli 10 920 kg
Energiajäte 5 560 kg
Puu 13 100 kg
Betoni 12 880 kg
Rakennusjäte 3 480 kg
Karkea jäte (lajittelematon) 4 480 kg
Ruostumaton teräs 1 520 kg
Kartonki 1 400 kg

Vaarallinen jäte:
Sähkö- ja elektroniikkaromu 679 kg
Maalit 1080 kg
Kuparikaapeli 258 kg
Kiinteä öljyinen jäte 87 kg
Loisteputket 22 kg
Uima-allashiekka, noin 1 100 kg

Lisäksi 10 000 kg energiajätettä ja 
2 000 kg telakointiin liittyvää lajit-
telematonta jätettä kuljetettiin pois 
aluksesta Helsingissä. 
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Viking Line tekee jatkuvasti 
työtä erilaisissa projekteissa 
mahdollisimman suurien ener-
giasäästöjen saavuttamiseksi. 
Yhtenä esimerkkinä on Viking 
Cinderellan ja Rosellan lämpö-
järjestelmien ohjauksen paran-
taminen.

Ottamalla käyttöön uusia lämpöä ja kyl-
mää sääteleviä järjestelmiä molemmat 
alukset säästävät yhteensä noin 1 665 
tonnia polttoainetta vuodessa. Määräs-
tä saa käsityksen, kun sanotaan, että 
se vastaa noin 45 perävaunullista öljyllä 
lastattua rekkaa. Normaalikokoisessa 
omakotitalossa kuluu noin 2 tonnia öljyä 
vuodessa. Kaikki laivoille tehtävä kehitys 
merkitsee siis suuria ympäristöparan-
nuksia. 

Loistava esimerkki
Viking Cinderellan projekti on hyvä 
esimerkki siitä, miten huomattavasti 
olemme toimenpiteitä ja investointeja 
yhdistämällä vähentäneet energiankulu-
tusta ja päästöjä. 
 Perusprojekti, johon kuuluu uusi il-
manvaihdon ohjausjärjestelmä, on ollut 
käynnissä vuosina 2015–2017. Nyt ilman-

vaihtoa voidaan ohjata niin, että lämpöä 
ja kylmää käytetään tarvittaessa. Tämä 
merkitsee:
– noin 30 prosentin energiansäästö 
ilmanvaihdon osalta, 
– sekä matkustajille että miehistölle 
miellyttävämpi sisäilma yleisissä tiloissa 
ja hyteissä sekä 
– tasaisempi ilman virtaus ja sen seu-
rauksena tasaisempi lämpötila. 
 Muita Viking Cinderellalla käynnis-
sä olevia projekteja ovat loisteputkien 
vaihto LED-spotteihin varsinkin hytti-
käytävissä, missä valaistus on päällä 
ympäri vuorokauden. Aikataulua on 
myös säädetty polttoaineen kulutuksen 
vähentämiseksi. 
- Etsimme jatkuvasti uusia mahdol-
lisuuksia säästää energiaa, kertoo 
konepäällikkö Benny Karlström.

Parempaa ilmaa Rosellalla
Viking Cinderellan projektin onnistut-
tua niin hyvin vastaavanlaista projektia 
ollaan nyt toteuttamassa Rosellalla. 
- Asiakaselämyksestä tulee paljon 
parempi, sanoo konepäällikkö John 
Lundqvist. Nyt kun voimme valvoa ja 
säännöstellä ilmanvaihtoa, ilman laatu 
laivalla paranee, ja lämpötilan pysyessä 

tasaisempana minimoimme vedon ja 
myös tunkkaisen lämpimän ilman.
 Rosellan ilmanvaihtolaitteiden energi-
ansäästöksi arvioidaan tulevan noin 45 
prosenttia, mikä vastaa noin 550 tonnia 
polttoainetta vuodessa. Rosellalla on 
tietysti menossa myös useita muita 
projekteja. Täälläkin ollaan siirtymässä 
LED-valaistukseen.

Maista virtaa yöaikaan
Rosella voi vuoden 2018 alusta lähtien 
käyttää yöaikaan maasähköä. Uudet 
kaapelit ja katkaisin on jo asennettu 
alukselle valmiiksi.
- Laivalla kaikki on valmista, ja odotam-
me nyt vain että asiat valmistuvat myös 
satamassa, niin että voimme kytkeytyä 
maista tulevaan sähköön, John Lund-
qvist kertoo. Maasähkön etuna on sekä 
polttoaineen että käyttötuntien säästö 
sekä se, ettei meillä ole pakokaasu-
päästöjä laivasta. Konehuoneessa ja 
satama-alueella tulee myös olemaan 
hiljaisempaa. 

Lisää mukavuutta ja suuria 
energiansäästöjä 
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Miten Itämeri voi? Osana Viking Linen 
osallistumista Suomen 100-vuotisjuhlaan 
järjestimme kesällä laivoilla Itämeren 
tilaan liittyvää ohjelmaa lapsille. Ohjel-
masta tuli valtavan suosittu.
 Helsingin Yliopisto tuki ohjelmaa 
tuomalla merilaboratorion, jossa lapset 
voivat tutustua lähemmin Itämereen ja 
sen tilaan. Biologi ja Eckerössä sijaitse-
van Ahvenanmaan metsästys- ja kalas-
tusmuseon intendentti Åsa Hägg toimi 
Viking Linen yhteyshenkilönä. 
– Merilaboratorio oli suunnattu laivalla 
oleville kouluikäisille lapsille. Sekä lapset 
että vanhemmat saivat lisää tietoa 
merestämme, Åsa Hägg kertoo. Labo-

ratoriossa oli tarjolla monenlaisia kokeita 
ja tutkimuksia. Lasten tämän kesän 
vihjekierrokseen sisältyi myös Itämeri- 
aiheisia kysymyksiä, jotka kytkettiin 
yhteen Merilaboratorion kanssa. Lisäksi 
meillä oli seinälle ripustettu kalaverkko ja 
siihen takertuneita erilaisia esineitä, joita 
piti tunnistaa ja keskustella, mitkä eivät 
kuulu Itämereen, Åsa Hägg sanoo.  
 Mitkä asiat olivat mielenkiintoisimpia? 
– Luullakseni parasta on ollut nähdä, 
tehdä ja oppia ja saada itse kokea 
ja miettiä asioita. Kaikenikäisenä on 
tärkeää oppia näkemään ja ymmär-
tämään, miten asiat liittyvät yhteen ja 
tarkastella lähemmin simpukoita, ma-

neetteja ja pieneliöitä, kunnioittaa niitä ja 
oppia millaisessa ympäristössä ne ja me 
itse haluamme elää. Mitä ne tarvitsevat 
voidakseen hyvin? Miten voimme saa-
vuttaa sen? Luulen että pitäisi herättää 
uteliaisuutta ja ihailua luontoa kohtaan, 
ei puhua pelkästään ympäristöongel-
mista.

Merilaboratorio –  
perheen pienimille



37VIKING LINE VASTUULLISUUS 2017

Ympäristökysymykset painavat lei-
mansa useimpiin asioihin Viking Linella, 
myös ravintoloihin ja laivalla tarjottaviin 
menuihin. Luontomme tarjoamien raa-
ka-aineiden hyödyntäminen ja lähiruoan 
käyttäminen lisääntyy koko ajan. Kevään 
menu Spring & Green sisälsi pelkästään 
kasvisruokia, millä haluttiin osoittaa, että 
on mahdollista luoda hieno vihreä menu, 
josta voivat nauttia kaikki – myös ne 
jotka syövät muulloin kalaa ja lihaa. 
 Spring & Green -menu oli tarjolla á la 
carte -ravintoloissa huhti- ja toukokuus-
sa. Siihen sisältyi lakto-ovo-vegetaari-
sia, vegetaarisia ja vegaanisia, omien 
kokkiemme sisäisessä ruokakilpailussa 
laatimia ruokia. Tehtävänä oli olla luova 
ja käyttää pohjoisen luontomme hienoja 
raaka-aineita. 

Kokkikilpailu
67 lähetetyn reseptin joukosta tuomaristo 
valitsi loppukilpailuun 19 vegetaarista ja 
vegaanista alkuruokaa/pääruokaa ja 
jälkiruokaa. Viking Linen kokkien laatimat 
ruoat tekivät tuomaristoon vaikutuksen. 
Ei ollut helppoa valita kuutta ruokalajia 
tarjoiltujen 19 mestariteoksen joukosta, 
mutta lopulta se onnistui. Varustamon 
keittiömestari Bengt Mattsson sai iloita 
siitä, että niin monet lähtivät mukaan 
kehittämään varustamon ruoan laatua.

Spring & Green –  
vihreä menu

Alkuruoka
Paahdettua parsaa, pikkelöityä parsaa, 
nokkospestoa, sitruunavaahtoa sekä 
paahdettuja hasselpähkinöitä (Vegaani)
Tofutataki ja sitruuna-seesamiwasabia, 
lasinuudeleita ja kurkkusalaattia (Vegaani)

Pääruoka
Ruispolentaa, Västerbottensost-juustoa, 
haudutettua kevätkaalia ja tummaa 
kuminakastiketta (Vegetaarinen)
Rapeaa seitania, itse tehtyä vegaanista 
tuorejuustoa, savustettua munakoisoa, 
saksanpähkinä-punainen chilipippuri -py-
reetä, granaattiomenaa ja paahdettua 
sipulilientä (Vegaani)

Jälkiruoka
Omenajäädykettä, valkosuklaata ja ka-
momillaa (Vegetaarinen)
Mantelimaitovaahtoa, raparperisorbettia, 
sokeroitua raparperia, mantelikaramellia 
ja paahdettua mantelia (Vegaani)

- Laivoilla käytetään tarjoiluun 
pääasiassa vain posliinista, lasista 
ja melamiinista valmistettuja 
kestoastioita.
- Esimerkiksi laivojen buffetravinto-
loissa käytettävät kertakäyttöiset 
annoskulhot on valmistettu joko 
maissista tai selluloosasta. 
- Laivojen kahviloissa käytettävät 
Takeaway-mukit ovat joko Jout-
senmerkittyjä kartonkimukeja 
tai PEFC-sertifioituja* lämpimille 
juomille tarkoitettuja mukeja.
- Laivojen kokousosastoilla tarjoil-
laan luomuviljeltyä kahvia ja Social 
Accountability- tai Rainforest Alli-
ance -sertifioitujen teetoimittajien 
tai -viljelmien teelaatuja. Kahvin ja 
teen kanssa tarjotaan palasokeria, 
eikä yksittäisannoksiin pakattua 
sokeria. 

- Laivoilla tarjottavat massatuotte-
et kuten kerma, voi, jugurtti, piimä 
ja munat on tuotettu Suomessa. 
Maito ja perunat tuotetaan Suo-
messa ja Ruotsissa.
- Kaikki laivalla tarjottava silli on jo 
10 vuoden ajan ollut MSC-sertifioi-
tua**.
- Laivoilla pyritään välttämään ruo-
kahävikkiä muun muassa tarjoa-
malla buffetravintoloissa valmiita 
annospaloja. Kahviloissa voileivät 
tehdään paikan päällä, jotta 
pystytään paremmin vastaamaan 
todelliseen kysyntään. 

* PEFC = Programme for the Endorsement of Forest Certification

** MSC = Marine Stewardship Council

Voittajamenu 
Spring & Green

Tiesitkö että…
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Viking Line on vuoden 2017 
aikana osallistunut Suomi 100 
-juhlavuoteen muun muassa 
keräämällä rahaa Itämeritut-
kimukseen. Juhlan teemana 
oli Suomen satavuotinen itse-
näisyys ja varustamon kiinnos-
tuksen kohteena oli Itämeren 
hyvinvointi. Itämeriteema näkyi 
vuoden aikana monin tavoin 
varustamon toiminnassa. 

Lahjoitus neljälle ympäristöjärjestölle 
Viking Linella on vuodesta 2014 ollut 
käynnissä kampanja, jossa lahjoitetaan 
osa laivojen myymälöissä myydyistä 
muovikasseista saadusta tuotosta Itä-
meren ympäristötyöhön. Kierrätysmuo-
vista valmistetut kassit saivat vuoden 
aikana kokonaan uuden designin ja tänä 
vuonna päätimme lahjoittaa 40 000  
euroa neljälle ympäristöjärjestölle: Baltic 
Sea Action Group (BSAG), Pidä saa-
risto Siistinä ry, John Nurmisen Säätiö 
ja Itämerisäätiö. Haluamme korostaa 
suoraan ympäristöjärjestöjen kanssa 
tehtävää yhteistyötä, koska ne toimivat 
määrätietoisesti näkyvien ja konkreet-
tisten tulosten saavuttamiseksi lähiym-
päristössä. Lahjoitusvaroja käytetään 
muun muassa tiedotuskampanjoihin, 
ympäristötyöhön ja jäteasemien ja käy-
mälöiden ylläpitoon saaristossa. 

150 ideaa Itämeren hyväksi
Suomen 100-vuotisjuhlan ja Itämeritee-
man yhteydessä Viking Line käynnisti 
maaliskuussa ympäristökilpailun kaikille 
työntekijöilleen. Saamiemme 150:n 
Viking Linen ympäristötyön kehittämis-
tä koskevan idean joukossa oli muun 
muassa kierrätysmahdollisuuksien 
parantaminen, tulosteiden määrän mini-
moiminen ja sähkönkulutuksen pienen-
täminen vaihtamalla LED-lamppuihin. 
 Adam Palm voitti laivoihin päiväsai-
kaan tulevien vierailijoiden kulunval-
vontaa koskevalla ehdotuksellaan. Sen 
sijaan, että kirjoitettaisiin visitor-kortteja 
kaikille mahdollisille kävijöille etukä-
teen, ne kirjoitettaisiin kun vierailija tulee 
paikalle; tämä vähentäisi hukkaa ja sen 
seurauksena pienentäisi kuormitusta 
ympäristölle. Toiseksi sijoittui Jaakko 
Halsinahon idea muovisten juomapillien 
korvaamiseksi makaroneilla, eli pastas-
ta valmistetut pillit. Kolmanneksi tulivat 
Gun Eskills, Karoliina Saxman ja Tarja 
Lilja ehdotuksellaan buffetravintoloiden 
ruokahävikin vähentämiseksi. 

Juhlaristeily Itämeren parhaaksi
Juhlinta huipentui risteilyyn Viking 
Gracella 26.–27. elokuuta – sata päivää 
ennen Suomen sadatta itsenäisyyspäi-
vää. Mukana oli yhteistyökumppaneita, 
asiakkaita, viranomaisia ja lehdistöä. 
Monipuolisen ohjelman pääteeman 
oli Itämeren suojelu. Pääpuhuja oli 
entinen USA:n Suomen-suurlähettiläs 
Bruce Oreck, joka on itse konkreetti-
sesti työskennellyt ympäristön puolesta 
ja kannustanut suomalaisia yrityksiä 
käyttämään uudistuvia ja vaihtoehtoi-
sia energialähteitä. Puhujien joukossa 
oli myös Tvärminnen eläintieteellisen 
aseman professori Alf Norkko. Mukana 
oli myös Baltic Sea Action Group-, Pidä 
Saaristo Siistinä ry-, John Nurmisen 
Säätiö- ja Itämerisäätiö- ympäristöjär-
jestöjen edustajia.

Suomi 100 vuotta – varus-
tamo toimii puhtaamman 
 Itämeren puolesta
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Viking Linesta tuli Pommernin  
Platinum partneri
Nelimastoinen parkki Pommern on 
komea näky Maarianhaminan Län-
sisatamassa Ahvenanmaan meren-
kulkumuseon lähellä. Syyskuussa 2016 
laiva suljettiin vierailijoilta ja aloitettiin 
massiivinen korjaustyö.
 Toukokuussa 2019 vasta korjattu 
Pommern vihitään käyttöön teemalla 
Pommern – 100 dagar under segel. 
Viking Line on projektin suurin spon-

sori, ja siitä tulee siis Platinum partneri. 
Näyttely tuo laivalle elämää ja nostaa 
esiin miehistön omia kertomuksia. 
Vaihtelevat sääilmiöt tyvenestä navak-
kaan tuuleen ja täyteen myrskyyn asti 
saadaan aikaan ääni- ja valotekniikalla 
ja ne tuovat laivalla koettuihin elämyk-
siin aivan uusia ulottuvuuksia.

50 000 euroa Helsingin yliopistolle
Vuoden 2017 aikana varustamo on eri 
toiminnoilla kerännyt 50 000 euroa 
Tvärminnen eläintieteelliselle ase-
malle, joka on maan suurin Itämeri-
tutkimuksen ja -opetuksen keskus. 
Pitkäjänteinen työ Itämeren tilan 
parantamiseksi on alkanut kantaa he-
delmää, mutta paljon perustutkimusta 
on vielä tehtävänä.
 Helsingin yliopisto tekee tärkeää 
Itämeren tutkimustyötä. Lahjoituk-
silla tuetaan yliopiston ylläpitämän 
Tvärminnen eläintieteellisen aseman 
merentutkimusta. Asema tutkii muun 
muassa monimuotoisuutta ja eko-
systeemejä sekä ihmisen toiminnan 
vaikutusta Itämereen. Viking Line lah-
joitti jo vuonna 2016 asemalle 100 000 
euroa. Yhdessä tämänvuotisen 50 000 
euron lahjoituksen kanssa Viking Line 
on mahdollistanut yliopistolle yhden 
lisätutkijan palkkaamisen tärkeään 
Itämerentutkimukseen kolmen vuoden 
ajaksi.
- Itämeren tila saa yleisön osallis-
tumaan ja pitkäjänteinen työ ravin-

nepäästöjen vähentämiseksi alkaa 
tuottaa tulosta. Tämä on erittäin 
ilahduttavaa ja rohkaisee jatkuviin 
ponnisteluihin. Ilmastonmuutoksen 
vaikutuksesta ekosysteemi muuttuu 
kuitenkin koko ajan ja meidän on jatku-
vasti tehtävä huipputason perustut-

kimusta pystyäksemme vastaamaan 
tulevaisuuden kysymyksiin. Siksi on 
äärimmäisen tärkeää, että perustut-
kimusta tuetaan, sanoo Itämeritutki-
muksen professori Alf Norkko.
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Tekniset ratkaisut ja 
ympäristötoimenpiteet

Myrkyllisten poh-
jamaalien käyttö 

loppuu. Aloitetaan 
pohjan harjaus 

käyttämällä apuna 
sukeltajia.

Aluksilla aloitetaan 
jätteen kierrätys. 

Mariella saa 
maasähköliittymän 

Tukholmassa.

Merivedestä saata-
vaa kylmää aletaan 
käyttää laivojen tuu-
letusilman jäähdyttä-

miseen.

Annostelulaittei-
ta asennetaan 

kemikaalien käytön 
vähentämiseksi 

aluksilla.

Harmaa- ja mustave-
den pumppaus maihin 

kunnallisiin puhdistuslai-
toksiin.

Siirtyminen vähärikki-
seen polttoaineeseen 
(<0,5 painoprosenttia 
rikkiä) kaikilla laivoilla 
rikkioksidipäästöjen 

vähentämiseksi.

Asennetaan pakokaasu-
kattiloita, jotka lämmittä-
vät alusten tuuletusilmaa 
savukaasuista saatavan 

energian kierrätyksen 
avulla.

Viking Line Abp:n tytär-
yhtiö Viking Line Buss Ab 

saa ISO 14001 -ympäristö-
sertifioinnin (2012).

Viking Grace on kokoluokas-
saan ensimmäinen matkus-
taja-alus, joka käyttää täysin 
rikitöntä, nestemäistä maa-

kaasua polttoaineenaan. 
Öljyyn verrattuna typpi- ja 
hiukkaspäästöt vähenevät 

85 prosentilla ja kasvihuone-
kaasupäästöt 15 prosentilla.

Viking Line saa Stockholms 
Hamnars Miljöboj -ympäris-
töpalkinnon kokoluokassaan 

maailman ensimmäisen LNG: 
tä käyttävän matkustajalaivan 
rakentamisesta ja samalla ai-
nutlaatuisten ja innovatiivisten 
ympäristöratkaisujen kehittä-
misestä Viking Gracelle (2012).

Viking Grace saa Shippax 
Awards -palkinnon, koska se 

on ensimmäinen pitkillä reiteillä 
kulkeva alus, jonka moottorit 

käyvät kahdella polttoaineella 
(kaasulla ja dieselillä) ja koska 
aluksella on monia energiaa 
säästäviä ratkaisuja (2013).

Viking Grace saa Baltic Sea 
Clean Maritime Awards 
-palkinnon. Ensimmäi-

nen palkinto kategoriassa 
Tekniikka, käyttövoima ja 

moottorit (2013).

1980- 
luku

2010- 
luku



2000- 
talet
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Kaikki alukset ja pää-
konttori sertifioidaan 
ISO 14001 -ympäris-

töohjausjärjestelmän 
mukaan (2001–2002).

Humid Air Motor (HAM) -tek-
niikka asennetaan Mariellalle. 

HAM on maailmassa ainut-
laatuinen menetelmä, joka 

vähentää typpioksidipäästöjä 
alentamalla moottorien polt-

tolämpötilaa.

Mariella saa maasähköliittymän 
Helsingissä. Gabriella saa maa-
sähköliittymän sekä Helsingissä 

että Tukholmassa.

Varustamo saa 2014 Skål 
Sustainable Tourism Award 

-palkinnon. Jury korostaa, että 
Viking Grace on maailman 

ympäristöystävällisin matkus-
tajalaiva ja että se asettaa 

tason koko alalle. 

Varustamo saa Global Business 
Travel Associationin Project ICARUS 
Gold Medal -vastuullisuuspalkinnon 

Viking Gracella tekemästään ke-
hitystyöstä. Vuonna 2013 liikentee-
seen tullut maakaasukäyttöinen 
laiva on GBTA:n mukaan todiste 
siitä, että varustamo on johtava 

vastuullisuuteen tähtäävässä tekni-
sessä kehityksessä (2015).

Viking Gracelle asennetaan 
Ocean Marine -energiankierrä-
tysjärjestelmä. Ainutlaatuisen 
tyhjiöprosessin avulla lämpö 

kierrätetään sähköksi. 

Vuoden 2014 lopulla kaikki Viking Linen 
alukset Viking Gracea lukuun ottamat-
ta siirtyivät dieselöljyyn, jonka rikkipitoi-

suus on alle 0,1 painoprosenttia.

Varustamo saa Seatrade 
Awards -palkinnon HAM:n 

asennuksesta (2000).

Varustamo saa Stock-
holms Hamnars Miljöboj 

-ympäristöpalkinnon 
pitkäaikaisesta ja monilla 
alueilla tehdystä aktiivi-

sesta ja määrätietoisesta 
ympäristötyöstä, erityisesti 
rikki- ja typpioksidipäästö-
jen vähentämiseksi (2002).

Viking Cinderellalle 
asennetaan  

katalysaattorit (SCR) 
typpioksidipäästöjen 

vähentämiseksi.

Puhdistettua pilssi-
vettä pumpataan 
maihin kunnallisiin 

puhdistuslaitoksiin.

Biojätteen kierrätys 
aloitetaan Viking XPRS:llä 
(2008), Mariellalla (2010) 
ja Viking Gracella (2013). 
Biojäte kuljetetaan mä-

dätyslaitoksille biokaasun 
tuottamista varten.

2000- 
luku
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