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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

Tämä on Viking Line

Missio
Yhdistämme pohjoista Itämerta ympäröivät maat harjoit-
tamalla kestävää ja säännöllistä laivaliikennettä, joka pal-
velee kaikkia. Kolme peruspalveluamme ovat risteilyt sekä 
matkustaja- ja rahtiliikenne. Ainutlaatuinen osaamisemme 
näiden palveluiden yhdistämisessä luo etua asiakkaille ja 
liiketoiminnalle.

Viking Linen  
liikennöintialueeseen 

kuuluu Itämeri päämarkkinoiden 
ollessa Suomi, Ruotsi ja Baltia. 

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. 

Toiminta-alueet
Viking Linen toiminta käsittää sekä matkus-
taja- että rahtiliikennettä. Tämän lisäksi 
tytäryhtiö Viking Line Buss Ab tarjoaa bussi-
kuljetuksia lähtökohtana Ahvenanmaa.

Liikennöintialue 
Viking Linen liikennöintialueeseen kuuluu Itämeri päämark-
kinoiden ollessa Suomi, Ruotsi ja Baltia. Meillä on myynti-
konttoreita Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Saksassa. 
Konsernin pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa.

Nasdaq
Emoyhtiö Viking Line Abp 
on noteerattu 5. heinä-
kuuta 1995 lähtien NASDAQ 
Helsingissä. Osakepääoma 
on 1 816 429,61 euroa ja 
osakkeiden määrä on  
10 800 000. Kaikki osakkeet 
muodostavat yhden sarjan, 
jossa kaikki osakkeet ovat 
samanarvoisia.

Ympäristösertifiointi
Konsernin pääkonttori, kaikki Viking Linen 
alukset sekä tytäryhtiö Viking Line Buss Ab 
ovat ympäristösertifioituja ISO 14001:2015 
standardin mukaisesti.
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Steel Cutting 
3. syyskuuta Viking Linen uuden matkustaja-aluksen 
rakennustyöt aloitettiin kiinalaisella XSI telakalla. Perin-
teisen Steel Cutting -seremonian aikana leikattiin en-
simmäiset teräspalat. Aluksesta tulee yksi maailman 
eniten ympäristön huomioonottava matkustaja-alus. 
Uusdisrakennusprojektia on edeltänyt mittava suunnit-
telu- ja kehitystyö, jonka tarkoituksena on luoda uutta 
ja ainutlaatuista alussukupolvea edustava alus. Työhön 
on osallistunut useampia suomalaisia ja muita euroop-
palaisia toimittajia. Alus aloittaa liikenteen vuonna 2021 
reitillä Turku-Maarianhamina-Tukholma.

Konsernin oman henkilökunnan lisäksi 
Viking XPRS miehitettiin keskimäärin  
242 (248) vuokratyönantajan palveluk-
sessa olevalla henkilöllä.

Henkilöstö keskimäärin

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

 Maahenkilöstö
 Merihenkilöstö

2 037

634

Vuosi lyhyesti

Rahtiyksikköä 128 549

Linja-autoja       15 867

Matkustaija       6 411 537

Henkilöautoja    704 799

Matkustajamäärät

Markkinaosuus, matkustajat Markkinaosuus, rahti

 Viking Line
 Muut

 Viking Line
 Muut

67,6 % 82,2 %

32,4 % 17,8 %

497,8 Meur 6,5 Meur 15,9 Meur 49,4 %

Liikevaihto Tulos ennen veroja Investoinnit Omavaraisuusaste

Viking Gracelle roottoripurje 
Huhtikuussa 2018 Viking Grace alkoi ensimmäisenä 
matkustaja-aluksena maailmassa hyödyntää tuulen 
voimaa mekaanisen roottoripurjeen avulla. Tarkoituk-
sena on testata, voiko aluksen energiankulutusta ja 
pakokaasupäästöjä vielä pienentää.

Uusi organisaatio 

Kevään 2018 aikana organisaatio-
rakennetta muutettiin tavoitteena  

vahvistaa tuloksellista ja kaupallista 
fokusta ja samalla yksinkertaistaa  

työtapoja. Jokaiselle alukselle  
nimitettiin kaupallisuudesta vastaava 

aluksen päällikkö, joka raportoi  
suoraan toimitusjohtajalle.

NB 488 A
63 000 BRT
218 metriä

2 800 matkustajaa
1 500 kaistametriä rahtia 

922 hyttejä
Jääluokka 1 A Super

Marknadsandel passagerare Marknadsandel frakt Antal anställda i medeltalMarknadsandel passagerare Marknadsandel frakt Antal anställda i medeltalMarknadsandel passagerare Marknadsandel frakt Antal anställda i medeltal
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 Tukholma–Maarianhamina
 Helsinki–Maarianhamina–Tukholma
 Suomi/Ruotsi–Baltia
 Maarianhamina–Kapellskär
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Toimitusjohtajan katsaus

Kehitämme toimintaamme täyt-
tääksemme matkustajien odotukset
Liikennöintimme aloittamisesta lähtien 
laivoillamme on matkustanut 227 miljo-
onaa asiakasta, autokannen ramppien 
yli on ajanut 22 miljoonaa autoa, ja yli 
4 miljoonaa rahtiyksikköä on auttanut 
ylläpitämään kolmen kohdemaamme 
välistä infrastruktuuria. 

Panostamalla jatkuvasti toimintoi-
himme pystymme säilyttämään vah-
van aseman liikennöintialueellamme. 
Kehitämme toimintaamme olemalla 
vahvemmin läsnä digitaalisessa ym-
päristössä ja tehostamalla työtämme 
asiakkaiden odotusten täyttämiseksi. 
Meillä on myös merkittävä rooli kestä-
vän matkustamisen kehittäjänä – tällä 
alueella olemme jo usean vuoden ajan 
olleet johtava uusien teknisten innovaa-
tioiden käyttäjä. 

Ahvenanmaalaisena varustamona 
saamme elantomme merestä, ja sen 
hyvinvoinnin edistäminen on meille 
tärkeää. Haluamme olla edelläkävijöitä 
ympäristön kuormituksen vähentämi-
seksi kehitettyjen ratkaisujen hyödyntä-
misessä.

Organisaatiomuutos  
tähtää tulokseen
Kehitystyö koskee myös organisaatio-
tamme. Huhtikuussa otettiin käyttöön 
uusi organisaatiomalli. Tavoitteena on 
selventää vastuunjakoa tuloksesta ja 
vahvistaa kaupallista fokusta. 

Tämä prosessi kohdistuu kaikkiin 
aluksiin, ja seitsemän aluksen päällik-
köä on jo nimitetty. Johtoryhmä vahvis-
taa yhdessä minun kanssani konsernin  
kokonaistavoitteet, jotka alusten päälli-
köt omine johtoryhmineen sitten toteut-
tavat maatoimintojen tuella. Meidän 
on tärkeää yhdessä tehdä kaikkemme 
kannustaaksemme ja tukeaksemme 
liiketoimintaa sekä todellisessa Viking- 

hengessä tarjota ystävällistä ja hyvää palvelua asiakkaillem-
me.

Maantieteellisesti toimintamme on levittäytynyt Suo-
meen, Ahvenanmaalle, Ruotsiin, Viroon ja Saksaan. Työnteki-
jämme toimivat sekä laivoilla että maissa. Vuoden 2018 aika-
na meitä oli kokopäivätyössä Viking XPRS:n miehistö mukaan 
lukien lähes 3 000. Eri paikkakunnilla ja eri laivoilla työskentely 
on haasteellista, mutta tarjoaa myös mahdollisuuksia. Meillä 
on vahva yrityskulttuuri, ja mielestämme ihmiset erilaisine  
kokemuksineen ja näkökulmineen ovat ratkaisevia pitkän 
tähtäyksen liiketoiminnan menestyksen kannalta. Ihmiset 
ovat avain menestykseen, ja kaikkien panos otetaan huo-
mioon. Liikevaihdon, kannattavuuden ja kasvun tavoitteet 
voidaan saavuttaa vain, jos osaavat ihmiset ovat motivoitu-
neita ne saavuttamaan. 

Vuoden tulos
Koko vuoden 2018 tulos oli toimintavuoden 2017 tuloksen  
tasolla. Vuoden aikana kustannuskehitys on ollut tyydyttä-
vällä tasolla kasvaneista polttoainekustannuksista huoli-
matta. Alkusyksyn aikana polttoainehinnat nousivat tasolle, 
joka heikensi koko vuoden liiketulosta vuoteen 2017 verrat-
tuna. Loppua kohti hintataso kääntyi paremmaksi, mikä 
hyödynnettiin varmistamalla suuri osa vuoden 2019 poltto-
ainekustannuksista tekemällä kiinteähintaisia sopimuksia.  

Näemme edelleen tuloksessa haasteita. Meitä rasitti 
vuoden aikana osittain heikompi ruotsin kruunu mutta myös 
suunniteltua heikompi matkustajamäärä. Tulevana vuonna 
polttopisteenä on lisääntynyt tulos ja parempi myyntikate. 
Selviytyäksemme näistä edelleen suurista haasteista olem-
me valinneet erityiset alueet, joille aiomme suunnata ylimää-
räisiä resursseja tuloksen parantamiseksi.

Vuoden aikana laivoillamme matkusti 6,4 miljoonaa 
matkustajaa. Korkeasesongin volyymit ovat tuloksemme 
kan nalta aivan ratkaisevia, ja liikenne on perinteisesti inten-
siivisintä heinäkuussa. Viking Linen matkustajamäärät kaikilla 
reiteillä olivat heinäkuussa yhteensä 951 005 matkustajaa. 
Luku on korkeampi kuin vastaavalla kapasiteetilla ennätys-
vuonna 2015. Helsingin ja Tukholman väliä liikennöivät Mariella 
ja Gabriella purjehtivat myös tänä kesänä päivävuoroja  
Tallinnaan. Näiden ylimääräisten vuorojen ansiosta kumman-
kin laivan kapasiteetin käyttö lisääntyi merkittävästi. 

Digitaalinen muutostyömme vahvistui vuoden aikana, kun 
kanta-asiakasohjelmamme Viking Line Club siirtyi uudelle 
tasolle. Klubin jäsenet ovat vuoden ajan voineet kerätä 
bonus pisteitä eli Veneitä. Helmikuusta alkaen niitä on voinut 

käyttää maksuvälineinä kaikissa matkoja, autopaikkoja, sekä 
ravintola- ja kylpyläpalveluja koskevissa ennakkovarauksissa. 
Olemme iloisia voidessamme tarjota uskollisille asiakkaillem-
me tämän mahdollisuuden. 

Uusien innovaatioiden kärkijoukossa
Viking Grace sai huhtikuussa 2018 ilmaa siipien alle uuden 
roottoripurjeen muodossa. Se on ensimmäinen hybridialus, 
joka hyödyntää sekä tuulelta purjeen avulla saatavaa työn-
tövoimaa että polttoaineena nesteytettyä maakaasua 
LNG:tä. Hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineen kulutusta voidaan 
pienentää roottoripurjeen avulla. Varsinkin kansainvälinen 
media on ollut erittäin kiinnostunut roottoripurjeesta. Purjeen 
teho arvioidaan sen oltua vuoden käytössä. Tarkoituksena 
on asentaa uuteen alukseemme kaksi purjetta.

Uuden aluksemme rakennustyö on käynnistynyt
Viking Linen uuden matkustajalaivan rakennustyö käynnistyi 
kiinalaisella XSI-telakalla 3. syyskuuta. Ensimmäiset teräs-
palat leikattiin perinteisessä Steel Cutting -seremoniassa. 
Uusi alus on kooltaan suurempi kuin ympäristöpioneeri Viking 
Grace, mutta sen arvioidaan kuluttavan noin kymmenen 
prosenttia vähemmän polttoainetta. Energian optimointiin ja 
ympäristöystävällisiin ratkaisuihin on keskitytty koko projektin 
ajan, ja aluksesta tulee yksi maailman energiatehokkaim-
mista. Uudisrakennusprojektia edelsi laaja suunnittelu- ja 
kehitystyö, jonka tavoitteena oli luoda kokonaan uutta ja 
ainutlaatuista laivasukupolvea edustava alus. Työhön on 
otettu mukaan runsaasti suomalaisia ja muita eurooppalai-
sia toimittajia. Alus aloittaa liikennöinnin vuonna 2021 reitillä 
Turku–Maarianhamina–Tukholma. Ensimmäinen työntekijä-
ryhmämme muutti Kiinaan elokuussa osallistuakseen raken-
nustyöhön. Uuden laivan rakennustyön seuraaminen on 
jännittävää ja innostavaa.

Haluan kiittää lämpimästi koko henkilökuntaamme hyvästä 
työstä kuluneen vuoden aikana. Haluan kiittää myös asiakkai
tamme ja yhteistyökumppaneitamme heidän vuoden 2018 
aikana osoittamastaan luottamuksesta. 

Jan Hanses
Toimitusjohtaja
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Toiminnan aloittamisessa mukana olleet henkilöt olivat 
kaikki kasvaneet saaristossa ja ymmärsivät arvostaa herk-
kää saaristoympäristöä. Nyt me muovaamme yhteiskun-
taa, jossa me itse ja lapsemme ja lastenlapsemme tulevat 
elämään 20, 50 tai ehkä 100 vuoden päästä. Siksi meidän 
Itämeren kuljetusten kanssa työskentelevien on kysyttävä 
itseltämme, miten haluamme meren ja saariston voivan 
ja miten voimme parantaa niiden edellytyksiä. Ottamalla 
aktiivisesti osaa tutkimukseen ja testaamalla energiaa 
säästäviä innovaatioita voimme saada työkaluja, jotka 
auttavat meitä luomaan ympäristötehokkaita vaihtoehtoja 
tulevaisuutta varten. Vastuullisuustyössämme pyrimme 
kohottamaan ambitioitamme olemalla aktiivisia tärkeissä 
ympäristöä, laatua, terveyttä, eettistä kauppaa ja yhteis-
kunnan osallisuutta koskevissa kysymyksissä.

Tänään Viking Line on merkittävä työnantaja, jonka 
palveluksessa on lähes 3 000 työntekijää. Monet työn-
tekijöistämme asuvat saaristossa, mikä vahvistaa meitä 
Itämeren toimijana. Määrittelemme vastuullisen yhteiskun-
tarakentamisen siten, että suunnittelemiemme ja toteutta-
miemme asioiden on oltava eettisten suuntaviivojemme 
mukaisia sekä vastuullisesti ja pitkälle aikavälille sopivia. 
Siten pystymme ottamaan huomioon ympäristö-, talou-
delliset ja yhteiskunnalliset näkökohdat. Tavoitteemme on, 
että vastuullisuusnäkökulma on mukana kaikessa tekemi-
sessämme, alkaen asiakkaidemme ja toistemme kohte-
lusta siihen, miten pystymme minimoimaan ympäristön 
kuormituksen omassa toiminnassamme.  

Globaalit tavoitteet ja Viking Line
YK:n yleiskokous hyväksyi 25. syyskuuta 2015 seitsemän-
toista maailmanlaajuista kestävän kehityksen tavoitetta. 
193 maailman maata on muotoillut ja hyväksynyt nämä  
tavoitteet. Me pyrimme omassa toiminnassamme teke-
mään taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja ympäristön 
kannalta vastuullisia ratkaisuja ja globaaleista tavoitteista 
olemme päättäneet asettaa pääpainon seuraaville neljäl-
le alueelle: 

Tavoite 3 – Terveys ja hyvinvointi
Tavoite 7 – Vastuullisesti tuotettua energiaa kaikille
Tavoite 12 – Vastuulliset kulutus- ja tuotantotavat
Tavoite 14 – Meri ja meren tarjoamat luonnonvarat

Vastuullisesti tuotettua energiaa kaikille
Olemme nyt ja tulemme olemaan edelläkä-
vijöitä uuden ympäristöystävällisen, päästöjä 
vähentävän teknologian soveltamisessa.  
Haluamme jatkaa innovatiivisten energia  
teknologiayritysten ja tutkijoiden tukemista ja 

yhteistyötä niiden kanssa.

Meri ja meren tarjoamat luonnonvarat
Emme päästä mitään jätevesiä mereen, 
emme käytä myrkyllisiä pohjamaaleja ja 
jatkamme työtä veden ja kemikaalien käytön 
vähentämiseksi toiminnassamme. 

Terveys ja hyvinvointi
Viihtyminen työpaikalla ja terveellinen elämän-
tapa ovat hyvän työssä edistymisen perusta. 
Hyvällä johtajuudella luodaan avoin, luova, tur-
vallinen ja viihtyisä ilmapiiri, jossa työntekijöi-
den suorituksia huomioidaan ja niille annetaan 

tunnustusta ja jossa kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti. 
Viking Line edistää henkilöstön hyvinvointia, terveydenhoi-
toa ja viihtymistä kannustamalla ja tukemalla mielekkäitä 
vapaa-ajan harrastuksia.

Vastuulliset kulutus- ja tuotantotavat
Alusten jätteenkäsittelyä on kehitetty jätteiden 
syntymistä ehkäisevään ja syntyneen jätteen 
kierrätystä ja uudelleenkäyttöä suosivaan 
suuntaan. Aluksille on laadittu suunnitelmat ja 
kaaviot jätteenkäsittelyä varten. Lasi, kartonki, 

paperi, metalli, alumiinitölkit, muovi, paistorasva ja bio-, 
ongelma-, energia- ja puujäte sekä elektroniikka kierrä-
tetään. Kaikki jäteöljy toimitetaan maihin kierrätettäväksi. 
Jätemäärien pienentämiseksi on ryhdytty konkreettisiin 
toimenpiteisiin.

Ostoperiaatteet tarkastelussa
Viking Line käynnisti vuonna 2017 konsernin osto- ja han-
kintaprosessien ohjausperiaatteiden tarkastustyön. Työ 
saatiin päätöksen vuonna 2018.

Tavoitteenamme on, että vastuullisuusnäkökulma olisi 

mukana kaikessa toiminnassamme ja että meidän pitää 
tehdä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta 
vastuullisia päätöksiä. Siksi hankittaessa tuotteita myytä-
väksi tai käytettäväksi on tärkeää, että taloudellisen kan-
nattavuuden lisäksi otetaan huomioon ihmisoikeudet sekä 
tuotteen ympäristövaikutus liittyen sen valmistukseen, 
käyttöön ja hävittämiseen.

Vuonna 2019 uudet ostoperiaatteet otetaan järjestel-
mällisesti käyttöön. Periaatteet heijastavat selkeämmin 
arvojamme, kuten sitoutumista ympäristö- ja tasa-arvo-
asioihin. Tämä työ antaa meille paremmat valmiudet 
priorisoida esimerkiksi ympäristöystävällisiä tuotteita ja 
ratkaisuja hankinnoissamme.

Korruption vastainen taistelu
Olemme täydentäneet toimintaperiaatteitamme vuonna 
2018 lahjusten ja lahjonnan vastaisella politiikalla. Politiikka 
toteutetaan kaikissa Viking Linen konserniyhtiöissä, ja se 
tukee siten koko organisaatiotamme mm. hankinnoissa, 
ostoissa ja viranomaisyhteistyössä. Haluamme toimia kaik-
kia korruption muotoja vastaan ja edistää läpinäkyvyyttä 
kaikessa toiminnassa sidosryhmiemme kanssa. 

Uuden politiikan avulla työntekijämme voivat olla 
varmoja siitä, että he toimivat oikein kaikissa tilanteissa. 
Vuonna 2018 meillä ei ole ollut vahvistettuja korruptiota tai 
ihmisoikeuksia koskevia tapahtumia.

Vastuullisuusraportti

Viking Line Oyj:n hallitus on hyväksynyt vastuullisuusraportin 13. helmikuuta 2019. Viking Line aloitti liiken-
nöinnin Manner-Suomen, Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä lähes 60 vuotta sitten ja sen jälkeen maailma on 
muuttunut. Toimintamme puitteissa runsaat viisikymmentä laivaa on palvellut Viking Linea liikennöinnin  
alusta lähtien ja vuosien kuluessa laivojen koko, energiatehokkuus ja palvelutarjonta ovat kehittyneet  
dramaattisesti. 
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Viking Line palvelee kaikkia

Meillä Viking Linella on yhteinen asenne palveluun, jossa asiakas aina tulee ensi sijaan. Tavoitteenamme  
on, että ottamalla asiakkaat vastaan yhtenäisesti, ystävällisesti ja houkuttelevasti sekä sisäisesti että  
ulkoisesti, yli kaikkien maanrajojen ja ammattiroolien, luomme entistä tyytyväisempiä asiakkaita, jotka  
valitsevat matkustamisen Viking Linella uudelleen.

Uusi One Service-palvelualusta, joka otettiin käyttöön 
vuonna 2016, oli lähtölaukaus sisäiselle voimankohotukselle 
parantaakseen hyvää asiakaselämystä vielä lisää. Viking 
Linelle on tärkeää, että kaikki työntekijät tuntevat olevansa 
mukana ”det goda värdskapet”-ohjelmassa, joka määrit-
telee yhteiset arvot toistemme, asiakkaidemme ja liike-
kumppaniemme kohtaamisessa. Yhdessä olemme entistä 
vahvempia.

Tämä on Viking Linen arvopohja
Perustehtävämme on yhdistää pohjoista Itä-
merta ympäröivät maat. Sen me teemme 
kestävän ja säännöllisen laivaliikenteen 
avulla. Kolme peruspalveluamme ovat 
risteilyt sekä matkustaja- ja rahti-
liikenne.

Ainutlaatuinen kykymme yh-
distää nämä kolme peruspalvelua 
tuottaa Viking Linelle asiakas- ja  
liiketoimintahyötyä. Olemme 
pohjoisen Itämeren liikennöin-
tialueemme johtava toimija ja 
tarjoamme markkinoiden parhaan 
vastineen rahalle toimittamalla kor-
keaa laatua edulliseen hintaan.

Arvopohjamme ja strategiamme 
kolme tärkeää kohtaa:

l Asiakkaat ovat meille kaikkein  
tärkeintä. Pyrimme ylittämään heidän odotuk-
sensa, erityisesti hyvän palvelun osalta. Ystävällinen 
asiakaspalvelu, viihtyisät ja siistit tilat, hyvä ruoka, tasokas 
viihde ja houkuttelevat ostosmahdollisuudet ovat valikoitu-
ja laatutekijöitämme.

l  Arvostamme työntekijöidemme aloitteellisuutta, 
innovatiivisuutta, yhteistyökykyä, avoimuutta, rehellisyyttä, 
lojaalisuutta ja vastuullisuutta. Motivoimme ja koulutamme 
henkilökuntaamme paremman laadun, palvelutason ja 
tuottavuuden saavuttamiseksi.

l  Aluksemme ovat turvallisia ja hyvin hoidettuja. Pyrim-
me jatkuvasti parantamaan ympäristö- ja vastuullisuus-
työtämme ja harjoitamme toimintaamme voimassa ole-
vien ympäristömääräysten ja lainsäädännön mukaisesti.

Tavoitteenamme ovat aina tyytyväiset asiakkaat 
Vuodesta 2016 olemme yhä enemmän keskittyneet asiak-

kaan kokemaan arvoon, aktiviteetteihin ja hyvään vas-
taanottoon laivalla. Laivastoamme päivitetään ja paran-
netaan jatkuvasti. 

Myös vuonna 2017 tehtiin parannustöitä. Muun muassa 
Viking Cinderella sai laajennetun ja uusitun tax-free-myy-
mälän, monta uusittua hyttiä sekä uuden baarin ja esiinty-
mislavan, Melody Coffee Bar Loungen. Kovenevan kilpailun 
ja suuremman läpinäkyvyyden myötä on tullut entistä 
tärkeämmäksi ilmaista selkeästi, miksi kannattaa matkus-

taa Viking Linella ja mitä lisäarvoja meiltä saa.
Vuonna 2018 Rosellan tax-free-myymälä, 
hytit ja ravintolat uudistettiin, mikä on  

näkynyt positiivisena kehityksenä asia-
kastutkimuksissamme. Myös  

Amorellan hyteissä ja Gabriellan 
ravintoloissa oli nähtävissä positii-
vinen muutos asiakastyytyväisyy-
dessä vuoden 2018 päivitysten 
jälkeen.

Viking Line Clubin  
bonusohjelma
Mahdollisuus kerätä bonusta 

kaikista ostoista Viking Linella 
lanseerattiin vuonna 2017. Vuonna 

2018 otimme ison askeleen eteenpäin 
asiakkaillemme tarkoitetun Viking Line 

Clubin kehityksessä. Silloin jäsenet pääsi-
vät aloittamaan ansaitsemiensa bonuspistei-

den käyttämisen.
Bonuspisteitä kutsutaan Veneiksi. Veneet rekisteröi-

dään asiakasnumerolla, kun jäsenet varaavat matkansa 
ja kun jäsenkorttia näyttää kassalla laivan myymälöissä, 
baareissa ja ravintoloissa. Veneitä voi sitten käyttää uuden 
matkan maksamiseen Viking Linella. 

Bonusohjelmassa on kaksi tasoa: Viking Line Club ja 
Viking Line Club Plus. Plus-tasoon kuuluu lisäetuja us-
kollisimmille asiakkaillemme. Jäsenyys on maksuton, ja 
jäsenet saavat lisäksi ainutlaatuisia matkatarjouksia sekä 
tarjouksia laivoilla.

Jatkuvat asiakastutkimukset
Tyytyväiset ja uudelleen tulevat asiakkaat ovat tärkeitä 
Viking Linelle. Siksi emme tee työtä pelkästään asiakkai-
den odotusten täyttämiseksi, vaan myös ylittääksemme 

heidän odotuksensa. Koko vuoden ajan 
viemme matkustajien keskuudessa läpi 
suurta asiakastyytyväisyysohjelmaa  
lähettämällä heille ”Hyvä Viking-asiakas”  
-kyselylomakkeen sähköpostilla pari 
päivää matkan jälkeen. Vastaukset koo-
taan yhteen ja analysoidaan; saamme 
niistä arvokasta tietoa sekä palvelu-että 
tuotetarjontamme kehittämiseen sekä 
myös aineistoa laivojen uudistuksia ja 
korjauksia varten.

Menestyksemme tulee jatkossakin 
riippumaan siitä, kuinka hyvin onnistum-
me säilyttämään palvelutasomme ja  
kehittämään palveluamme. Vuoden 
2018 asiakastutkimuksessa saimme 
palvelustamme kaikilla laivoilla arvosa-
nan 9,05 (8,99 vuonna 2017) asteikolla 
4–10, mikä tarkoittaa, että saavutimme 
tavoitteemme nousta yli 9,0.

Viking Linen tietoturva
EU:n uusi tietosuoja-asetus GDPR  
(General Data Protection Regulation) 
astui voimaan 25. toukokuuta 2018.  
Asetus vahvistaa kaikkien EU-kansalais-
ten yksityisyydensuojaa mm. määrää-
mällä tiukempia vaatimuksia henkilö-
tietojen käsittelyyn.

Viking Line aloitti jo vuonna 2016 
tietosuojaprojektin varmistaakseen, että 
toiminta täyttää GDPR:n vaatimukset. 
Tietosuoja on myös tuotu pysyväksi koh-
daksi organisaation jatkuvassa kehityk-
sessä.
 

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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Rahti on tärkeää  
Itämerenalueen kaupalle
Viking Line Cargo toimii kovan kilpailun määrittämillä ja tarkoin säännellyillä rahtimarkkinoilla, joita ohjaavat 
suuret kansainväliset kuljetusyhtiöt. Tärkeimmät kilpailuetumme ovat korkea laatu, hyvä palvelu, luotet-
tavuus ja jatkuvuus. Käymme tiivistä vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa.

Merikuljetuksilla on tärkeä rooli Suomen, Ruotsin ja Viron 
välisissä tavaravirroissa. Viking Line Cargo on pohjoismai-
sen tuonnin ja viennin merkittävä toimija. Liikenteemme 
mahdollistavat suurten rahtivirtojen liikkumisen Pohjois-
maiden ja Baltian välillä. Rahtikuljetustemme ansiosta  
Viking Line pystyy myös maksimoimaan alusten autokan-
sien käytön siten, että hyödynnämme mahdollisimman 
paljon kapasiteettiamme. Tilat jaetaan matkustaja- ja  
rahtiyksiköiden kesken niin, että tyydytämme asiakkai-
demme tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla.

Henkilökuntamme on osaavaa ja tuntee oman alansa. 
Teemme aktiivisesti työtä ylläpitääksemme vuoropuhelua 
asiakkaidemme kanssa. Säännöllisistä asiakastutkimuk-
sistamme saamme konkreettista palautetta työmme 
laadusta ja sen kehittämistarpeista. 

Osa eurooppalaista logistiikkaketjua
EU on 1980-luvulta lähtien tehnyt suuria investointeja  

jäsenmaita yhdistävän kestävän kuljetusinfrastruktuurin 
kehittämiseksi. Vuonna 2014 unioni tarkisti kuljetusinfra-
struktuuria koskevaa politiikkaansa tavoitteenaan yhdistää 
eri jäsenmaiden kuljetusverkostoja.

Suomi, Ruotsi ja Viro kuuluvat kaikki Euroopan laajui-
seen liikenneverkko TEN-T:n ydinverkkoon. Merenkululla on 
ratkaiseva merkitys Pohjoismaiden, Baltian ja Keski-Euroo-
pan kuljetusinfrastruktuurin yhdistämisessä. 

EU puhuu merenkulun tulevaisuuden puolesta kestä-
vänä ja ympäristöystävällisenä osana eurooppalaista 
kuljetus infrastruktuuria. Tällainen tulevaisuus edellyttää 
poliittista myötävaikutusta myös kansallisella tasolla. 

Kansalliset poliittiset päätökset vaikuttavat paitsi Viking 
Linen, myös koko suomalaisen merenkulun toimintaedelly-
tyksiin. Siksi on tärkeää, ettei Suomi poikkea maan nykyisin 
soveltamista Euroopan komission suuntaviivoista. Huolto-
varmuuden kannalta on tärkeää, että Suomella on oma 
laivasto.

Tiesitkö, että...
92 % Suomen  

viennistä ja 78 %  
tuonnista

kuljetetaan laivoilla

Korkea kapasiteetin käyttöaste  
= kestävämpi merikuljetus

Merikuljetuksilla on tärkeä rooli Pohjoismaiden ja Baltian välisissä suurissa tavara
virroissa. Viking Line Cargo tarjoaa päivittäisten säännöllisten laivavuorojen avulla 
asiakkaille luotettavia ulkomaan merikuljetuksia. Tavoitteemme on saavuttaa auto
kannen korkea käyttöaste jokaisella lähdöllä
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Taloudellinen lisäarvo

Viking Linen toiminta luo taloudellista lisäarvoa yhtiön 
sidos ryhmille niissä maissa ja niillä markkina-alueilla, mis-
sä Viking Line toimii. 

Tärkeimmät kassavirrat muodostuvat asiakkailtam-
me tulevista tuotoista, tavara- ja palvelutoimittajiltamme 
tehtävistä ostoista, henkilökunnan palkoista, julkiselle 
sektorille maksettavista ja sieltä tulevista maksuista sekä 
osakkeenomistajille maksettavista osingoista ja rahoittajil-
le maksettavista rahoituskuluista.

Konsernin liikevaihto ja muut tuotot vuonna 2018 olivat 
500,6 miljoonaa euroa. Konsernin ostot toimittajilta olivat 
308,5 miljoonaa euroa ja investoinnit 15,9 miljoonaa euroa, 
mistä 4,3 miljoonaa euroa koskee ennakkomaksuja raken-
teilla olevasta aluksesta.

Viking Line työllisti keskimäärin 2 671 henkilöä. Henkilöstölle 
maksettiin nettopalkkoina ja eläkekuluina yhteensä  
112,9 miljoonaa euroa. Julkiselle sektorille Viking Line mak-
soi yhteensä 40,9 miljoonaa euroa julkisten satamakulujen 
ja alusmaksujen, palkkaverojen, sosiaalimaksujen ja tulo-
verojen muodossa. Konserni sai valtion palautuksena  
34,4 miljoonaa euroa Suomesta ja Ruotsista merihenkilös-
tön veroihin ja sosiaalimaksuihin liittyvää palautusta. Osak-
keenomistajille jaettiin osinkoina yhteensä 2,2 miljoonaa 
euroa.

Konsernin tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma esi-
tellään kokonaisuudessaan Viking Linen tilinpäätöksessä.

Henkilöstö 112,9 MEUR

Osakkeenomistajat * 2,2 MEUR

Rahoittajat 3,4 MEUR

Julkinen sektori 80,3 MEUR

Palautus julkiselta sektorilta **  -34,4 MEUR

* Vuodelta 2018 hallituksen esitys yhtiökokoukselle.
** Lue lisää seuraavalta sivulta.

Taloudellisen lisäarvon muodostuminen, MEUR 2018 2017

Asiakkaat

- Liikevaihto, liiketoiminnan muut tuotot, rahoitustuotot 500,6 526,6

Toimittajat

- Ostot -308,5 -328,4

- Investoinnit -15,9 -34,7

Viking Linen tuottama taloudellinen lisäarvo 176,1 163,4

Henkilöstö

- Nettopalkat ja eläkekulut -112,9 -115,8

Osakkeenomistajat

- Osingot* -2,2 -2,2

Rahoittajat

- Korkokulut -3,4 -3,9

Julkinen sektori

- Tuloverot -0,5 -0,2

- Julkiset satama- ja alusmaksut -40,9 -41,8

- Palkkaverot ja sosiaalimaksut -38,9 -40,8

Maksettu julkiselle sektorille -80,3 -82,8

- Palautus julkiselta sektorilta sekä EU-tuki 34,4 36,7

Julkinen sektori, netto -45,9 -46,1

Jaettu taloudellinen lisäarvo -164,3 -168,0

Toiminnan kehittämiseen jätetty 11,8 -4,6

Muut sidosryhmät -164,3 MEUR

Toimittajat -324,4 MEUR

Toiminnan kehittämiseen jätetty 11,8 MEUR

Taloudellisen lisäarvon muodostuminen

Muut sidosryhmät, taloudellisen lisäarvon jakautuminen

* Vuodelta 2018 hallituksen esitys yhtiökokoukselle.
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Eurooppalaisen merenkulun kilpailukyvyn ylläpitämiseksi 
useissa Euroopan maissa, muun muassa Suomessa, 
Ruotsissa ja Tanskassa, on otettu käyttöön takaisinmak-
sujärjestelmä. EU State Aid Guidelines -ohjeiden mukaan 
varustamot saavat takaisin maksamiaan veroja ja sosi-
aalimaksuja pystyäkseen ylläpitämään omien maiden 
lippujensa alla toimivaa liikennettä. Tämä usein myös 
merenkulun tueksi kutsuttu takaisinmaksujärjestelmä on 
ennen kaikkea tukea merimiehille – ei varustamoille. Ilman 
järjestelmää ei yhtään matkustajalaivaa purjehtisi Suomen 
tai Ruotsin lipun alla ja suomalaisin tai ruotsalaisin miehis-
töin. 

Viking Linen osalta takaisinmaksu koskee runsasta 
1 600 suomalaista merimiestä. Koska olemme Suomen 
suurin merityönantaja, meriväkeä koskevien verojen ja 
maksujen määrä on meillä suurin. Merenkulun tukea saa-
vat kaikki varustamot, ja sen suuruus riippuu siis varusta-
mon työllistämien merimiesten lukumäärästä. Tuki menee 
varsinaisesti merimiehelle, joka vapautuu veroista, mutta 
koska Suomi on valinnut poikkeusmallin, verot kannetaan 
merimieheltä ja varustamolle maksetaan korvaus. Ruotsis-
sa ja Tanskassa palautusta ei merkitä kirjanpitoon yritystu-
kena. Viking Linella palautus koskee vähän yli 400 ruotsa-
laista merimiestä. 

Matkustajaliikenne tärkeä maissa  
tapahtuvalle kaupalle 
Kuten monet muutkin varustamot, Viking Line markkinoi 
Suomea ja Ruotsia turistikohteina Pohjoismaissa, Baltias-

sa, Euroopassa ja Aasiassa. Tätä on tehty vuosikymmenien 
ajan. Kotimaiselle kaupalle matkustajaliikenne on erittäin 
tärkeää. Turistit tuovat runsaasti tuloja niin hotelli- ja ravin-
tolatoiminnalle kuin kaupallekin.

Taloustutkimus Oy:n laatiman raportin mukaan ulko-
maiset laivamatkustajat toivat Suomeen kaikkiaan 684 mil-
joonaa euroa vuonna 2016. Lukuihin eivät sisälly satamissa 
käyvät suuret ulkomaiset risteilyalukset. Turistit matkusta-
vat usein perheineen omilla autoillaan ja käyvät eri puolilla 
maata. Positiiviset taloudelliset vaikutukset leviävät siis yli 
koko Suomen. Alueellisesti jako näyttää seuraavalta: 

l  Suurkaupunkien alue: 327 miljoonaa euroa
l Saaristo/rannikkoalue: 96 miljoonaa euroa
l Järvi-Suomi: 220 miljoonaa euroa
l Lappi: 44 miljoonaa euroa
l Yhteensä: 684 miljoonaa euroa

Laivamatkustajat tärkeitä Tukholmalle – 
kuluttavat 5 miljardia kruunua
Stockholms Hamnar (Tukholman Satamat) teki joitakin  
vuosia sitten tutkimuksen runsaan 1 600:n matkansa yhtey-
dessä Tukholmassa käyneen laivamatkustajan keskuudes-
sa. Tutkimuksessa olivat mukana kaikki matkustajaliiken-
nettä Tukholman satamissa hoitavat terminaalit. Tutkimus 
osoitti muun muassa, että Tukholmassa käyvät laivamat-
kustajat kuluttavat Tukholman läänissä rahaa 5 miljar dia 
kruunua. Tukholmassa käy vuoden aikana noin 1,7 miljoo-
naa laivamatkustajaa ja jokainen kävijä kuluttaa keski-
määrin noin 3 000 kruunua vierailua kohti. Tukholmassa 

Valtion palautus kotimaisen  
kilpailukyvyn ylläpitämiseksi

Viking Line on Suomen 
suurin meriliikenteen  

työnantaja.

Pidämme yllä  
kotimaista merenkulku

taitoa.

Turvaamme Suomen  
logistiikkakuljetusten  

huoltovalmiutta.

käyvien laivamatkustajien hotelliyöpymisten määrä 
on noin 360 000 vuodessa. 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 luon-
nollisista syistä markkinointiyksiköidemme ja termi-
naaliemme läheisyydessä. Merihenkilöstö on sen 
sijaan maantieteellisesti paljon laajemmalle levit - 
tynyt. Meillä on työntekijöitä, jotka asuvat Lapissa, 
Ahvenanmaan ja Turun saaristokunnissa, idässä 
lähellä Venäjän rajaa, Viron maaseudulla ja Ruot-
sissa lähellä Norjan rajaa.

Laivojemme henkilökunta tekee vuorotyötä 
viikko töissä/viikko vapaalla tai vaihtoehtoisesti 10 
päivää töissä/10 päivää vapaalla. Pitkät vapaat 
jaksot mahdollistavat asumisen asutuskeskusten 
ulkopuolella. Näillä työjärjestelyillä vaikutamme 
merenkulun osalta siihen, että väestöä pysyy myös 
pienemmillä paikkakunnilla ja että verotuloja saa-
vat muutkin alueet kuin asutuskeskukset. Väestön 
työllistyminen varustamojen palveluksessa saattaa 
olla ratkaisevan tärkeää pienille, etäisille saaristo- 
ja haja-asutuskunnille.

Täällä  
työntekijämme 

asuvat

Huolehdimme siitä, että aluevesillämme toimiva henkilöstö on
pätevää ja sillä on kokemusta talviolosuhteista ja saaristossa liikennöinnistä.
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toimitaan vastuullisesti. Toimimalla läheisessä yhteistyössä 
viranomaisten kanssa vastustamme ihmiskauppaa, pros-
tituutiota, salakuljetusta 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 turvalli-
suus. Viking Line suojelee ympäristöä ja harjoittaa mat-
kustajameriliikennettä ympäristön huomioivalla tavalla. 
Kaikkien on tunnettava olonsa turvalliseksi Viking Linen 
aluksilla. Meriturvallisuutta ohjaa turvallisuuspolitiikkamme 
ja se on toiminnassamme korkeimmalle priorisoitu.

Asiakastyytyväisyys huomioidaan kehitystyössä 
laivoilla
Esimiesten johtaminen laivoilla eroaa vastaavasta työstä 
maissa. Laivoilla tehdään esimerkiksi kymmenen päivän 
työvuoroja ja kymmenen päivän vapaata, mikä tarkoittaa, 
että kaksi päällikköä jakaa saman aseman. Yhtiön uusi, 
keväällä 2018 käyttöön otettu organisaatiorakenne aset-
taa uusia vaatimuksia johtamiselle, kun kokonaisvastuu 
toiminnasta on kasvanut.

Vuonna 2018 toteutettiin johtamiskoulutus 150 esimie-
helle Amorellalla ja Viking Gracella. Koulutus oli muokattu 
versio arvostetusta johtamispanostuksesta, joka toteu-
tettiin vuosina 2016–2017 Suomen ja Viron maaorgani-
saatioissa. Koulutuksen neljä teemapäivää oli suunnattu 
pragmaattisesti siten, että teoriaosuus vuorotteli käytän-
nön harjoitusten kanssa. Jokaiseen koulutuspäivään kuului 
myös kotitehtäviä.

Viking Linen valikoituja laatutekijöitä ovat ystävällinen 
asiakaspalvelu, viihtyisät ja siistit tilat, hyvä ruoka, tasokas 
viihde ja houkuttelevat ostosmahdollisuudet. Laivalla asia-
kas on aina tärkein. Kaikki työntekijät osallistuvat omalla 
panoksellaan, ja kokonaistavoitteena on, että asiakas 
nousee maihin hymy huulillaan matkan jälkeen – ”Disem-
barking smiling” on sisäinen sloganimme.

Vuonna 2018 asiakastyytyväisyys kehittyi positiivisesti, 
erityisesti niillä laivoilla, joilla johtamiskoulutus toteutettiin. 
Terävämmällä esimiestoiminnalla olemme onnistuneet 
parantamaan asiakaskokemusta edelleen. Haluamme 
myös olla moderni työpaikka, jossa työntekijät viihtyvät ja 
tuntevat tekevänsä merkityksellistä työtä. Luomalla mai-
neen yrityksestä, jossa on mukava työskennellä, haluam-
me myös houkutella parhaita työntekijöitä henkilöstöryh-
miin, joissa rekrytointi on vaikeampaa.

Vastaavaa koulutusohjelmaa suunnitellaan muillekin 
aluksille. Keväällä 2019 vuorossa ovat Gabriella ja Mariella.

Viking Linen henkilöstöstrategia antaa työntekijöille mah-
dollisuuden kehittyä niin, että he viihtyvät työssään, ovat 
sitoutuneita ja tuntevat vaikuttavansa yrityksen kehityk-
seen ja tulokseen. Haluamme auttaa työntekijöitä kehit-
tämään osaamistaan. Kunnioitamme työntekijöitämme 
ja arvostamme aloitteellisuutta, rehellisyyttä, lojaaliutta ja 
avoimuutta. Menestyksen jatkuminen perustuu siihen, että 
työntekijöiden täydet voimavarat otetaan käyttöön henki-
löstön kehittämisen ja sitouttamisen avulla.

Pyrimme toimimaan vastuullisesti niissä maissa ja yh-
teyksissä, joissa toimimme. Tämä tarkoittaa muun muassa 
sitä, että konserniin yhdistyy aina ihmisoikeuksien kunnioit-
taminen, tasa-arvoisuus, hyvät työehdot, yhteiskuntavas-
tuu ja tavoitteellinen ympäristötyö. Strategiamme lähtee 
aina asiakkaista. Heidän on koettava saavansa odotta-
maansa palvelua. Mieluiten meidän tulisi ylittää heidän 
odotuksensa. Tietysti otamme asiakkaamme vastaan hy-
myillen ja nöyrästi. Tavoitteenamme on saada tyytyväinen 
hymy takaisin – joka kerran!

Viking Linen tasa-arvo-ohjelma
Asiakaskuntaamme kuuluu eri kansallisuuksia ja tiedämme 
että menestyksemme riippuu työntekijöidemme monipuo-
lisuudesta ja pätevyydestä. Monipuolisuudella tarkoitam-
me niitä erilaisuuksia, jotka tekevät meistä kaikista ainut-
laatuisia – ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, 
etninen tausta, uskonto sekä myös erot fyysisissä edelly-
tyksissä ja ajattelu- ja toimintatavat. 

Viking Linella meidän tulee kohdella kaikkia ihmisiä 
kunnioittavasti, inhimillisesti ja arvokkaasti, liiketoimintape-
riaatteidemme mukaan. Tämän vuoksi pyrimme: 

l  järjestämään työpaikat, työmenetelmät, työorga-
nisaation ja työskentelyolosuhteet niin, että ne sopivat 
kaikille työntekijöille, 

l   helpottamaan työn ja vanhemmuuden yhdistämistä,
l   ehkäisemään ja torjumaan syrjintää ja ahdistelua. 

Emme hyväksy sopimatonta käytöstä, joka voi vahingoit-
taa työntekijöiden loukkaamattomuutta, 

l  selvittämään kaikki työpaikalla tapahtuneet syrjintä- 
ja vainoamistapaukset ja ryhtymään tarvittaviin toimenpi-
teisiin niiden rajoittamiseksi ja ehkäisemiseksi, 

l  tarjoamaan kaikille työntekijöille kehitys- ja koulutus-

mahdollisuudet. Kaikille työntekijöille iästä, sukupuolesta, 
seksuaalisesta suuntautumisesta, etnisestä taustasta, 
uskonnosta tai fyysisistä ominaisuuksista riippumatta on 
tarjottava samat kehittymismahdollisuudet, ja

l  toimimaan tasapuolisemman sukupuolijakauman 
puolesta ja tarjoamaan kaikille työntekijöille saman palkan 
ja työehdot samoin perustein.

Henkilöstövastuussa olevat esimiehet kaikilla tasoilla 
vastaavat laissa, sopimuksissa ja Viking Linen tasa-arvo- 
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 toi-
mia niiden mukaan. Eettinen ohjeisto sisältää työntekijöille 
ohjeita toistensa kohtaamisesta ja siitä, miten toimittajia ja 
asiakkaita tulee kohdella. 

Tässä on selkeät ohjeet siitä, miten yhteiskunnassa 

Johtajuus keskittyy  
asiakkaaseen 
Me Viking Linella olemme sitä mieltä, että erilaisia kokemuksia ja näkökulmia omaavat ihmiset ovat ratkai-
seva tekijä pitkäjänteiseen liiketaloudelliseen menestykseen vaadittavan innovatiivisen ilmaston luomisek-
si. 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.

”Disembarking 
smiling”
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Uudella organisaatiomallilla  
lähemmäksi asiakasta
Huhtikuussa Viking Line otti käyttöön uuden tuloshakuisen organisaatiomallin tavoitteena vahvistaa kau-
pallista fokusta, hyödyntää kapasiteetin paremmin sekä yksinkertaistaa, tehostaa ja skaalata toiminnan 
tarpeettomia alueita. Tulosvastuu kaupallisesta toiminnasta siirrettiin aluksille. Viking Linen yritysstrategiaa 
vahvistetaan uudella organisaatiorakenteella, joka on rakennettu lähemmäksi asiakasta.

Uudella rakenteella pyritään litteämpään organisaatioon 
laivoilla. Siinä keskitetään tulosvastuuta, resursseja ja man-
daattia toiminnan johtamiseksi lähellä asiakasta. Maa-
orga nisaatio tukee laivoilla tehtäviä päätöksiä ja satsauk-
sia. Laivoilla harjoitettavan kaupallisen toiminnan osalta 
alusten päälliköt ovat kaikkien muiden kyseisen aluksen 
työntekijöiden yläpuolella. Alusten päälliköt pyrkivät yh-
dessä tiiminsä kanssa optimoimaan tuloksen.

Aluksen johtoryhmällä on yhteinen vastuu
Alusten johtoryhmiä (FLG) koskevaa prosessia on uudistet-
tu. Toimitusjohtaja ja konsernijohto asettavat kokonais - 

tavoitteet toiminnalle laivoilla. Alusten päälliköt toteuttavat 
ne yhdessä FLG:n kanssa ja saavat apua myös tukitoimin-
noilta maissa.

Kaikki aluksen johtoryhmän jäsenet ovat sitoutuneet 
uuteen, sisäistävämpään johtamiseen, ja he vastaavat 
yhdessä siitä, että toiminta on tuloshakuista. Aluksen 
johtoryhmän tärkein tehtävä on suunnitella, koordinoida ja 
seurata toimintaa liiketoimintasuunnitelman suuntaviivojen 
mukaan Viking Linen strategian pohjalta. Aluksen johto-
ryhmä työskentelee yhdessä aluksen henkilöstön kanssa 
kaikilla tasoilla ja soveltaa nopeita päätöksentekoproses-
seja parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi.

”Meidän on jatkettava  
Viking Linen asiakastarjousten 
kehittämistä sekä maissa että 
laivoilla. Meidän on kuunnel
tava, oltava valmiita 
muutoksiin ja toimittava 
ammattimaisesti, samalla 
kun jatkamme markkinoiden 
parasta asiakaspalvelua.”

Kenneth Gustavsson 
Markkinointijohtaja 
Viking Line Skandinavien

”Odotan uusia rohkeita  
aloitteita ja avointa ja  
positiivista keskustelu
ilmastoa.”

Kaj Takolander  
Markkinointijohtaja  
Suomen yksikkö

”On tärkeää, että jokainen työn
tekijä on sitoutunut ja antaa kaiken 
osaamisensa ja henkilökohtaisen 
kapasiteettinsa Viking Linen  
menestyksen eteen tässä  
ankarasti kilpaillussa toiminta
ympäristössä, jossa toimimme.  
Selviytyäksemme meidän  
täytyy varmasti tehdä vaikeita 
päätöksiä ja toteuttaa muutos
prosesseja tulevaisuudessa,  
mutta tuloksia voimme  
saavuttaa vain positiivisen,  
rakentavan ja tuloshakuisen  
asenteen avulla.”

Henrik Grönvik,
Laivapäällikkö 
Viking Grace

Konserni 31.12.2018 Naiset Miehet Yhteensä

Hallitus 1 6 7
Johtoryhmä 1 6 7

Suomen lippu 709 979 1 688
Ruotsin lippu 140 284 424
Merihenkilöstö 849 1263 2112

Suomi 299 216 515
Ruotsi 108 57 165
Viro 64 15 79
Saksa 2 1 3
Maahenkilöstö 473 289 762

Konserni yhteensä 1 322 1 552 2 874

Konserni 31.12.2018 Vakinaiset Sijaiset Yhteensä
Merihenkilöstö 1 681 431 2 112
Maahenkilöstö 646 116 762
Yhteensä 2 327 547 2 874

 < 20 vuotta
 20–29 vuotta
 30–39 vuotta
 40–49 vuotta
 50–59 vuotta
 60–69 vuotta

Merihenkilöstö
 Miehet 
 Naiset

Maahenkilöstö
 Naiset
 Miehet

 Suomi
 Ruotsi
 Viro
 Muut maat

Ikäjakauma 31.12.2018

Sukupuolijakauma 31.12.2018

Henkilöstö kotipaikka 31.12.2018
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21,4 %
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Personalens hemort Åldersfördelning Könsfördelning

Personalens hemort Åldersfördelning Könsfördelning

Personalens hemort Åldersfördelning Könsfördelning

Henkilöstön määrä
Vuonna 2018 Viking Line-konsernissa oli keskimäärin 2 671 työntekijää 
(2 746). Merihenkilöstön määrä oli 2 037 (2 086) ja maissa työskentele-
viä oli 634 (660). Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS:llä 
työskenteli keskimäärin 242 (248) vuokratyönantajan palveluksessa 
olevaa henkilöä.

Vuoden 2018 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 2 874 
henkilöä (2 889), joista 2 299 henkilöä (2 238) asui Suomessa. Ruotsissa 
asuvien työntekijöiden määrä oli 453 henkilöä (527). Virossa asui 111 
(116) ja muissa maissa 11 henkilöä (8).
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Syksyllä 2016 Viking Hälsa -projekti käynnistyi Ahvenanmaalla. Pilottiprojekti toteutettiin Tukholmassa  
vuonna 2017, ja vuonna 2018 vastaavat aktiviteetit olivat käynnissä Helsingissä, Turussa ja Tampereella.  
Viking Hälsa käsittelee yhtiön terveydenhoitoa sekä antaa yhtiön johdolle paremman kuvan terveys-
tilanteesta ja parantaa yhteishenkeä osallistumalla henkilökuntaa projektiin.

Viking Hälsa perustuu siihen, että työterve-
yshuolto, terveydenhoito, työntekijöiden 
tutkiminen ja työpaikkaselvitys kytke-
tään yhteen, jotta saataisiin  
parempi kokonaiskuva työntekijöi-
den terveydestä ja voitaisiin suun-
nata resursseja ennaltaehkäise-
västi. Tavoitteena on, että kaikille 
Viking Linen työntekijöille tehdään 
kunkin tarpeen mukainen terveys-
tarkastus. Seulontakäynti työter-
veyshuollossa on nyt osastoittain 
joka kolmas vuosi aikaisemman joka 
viidennen vuoden sijaan. 

Tavoitteena on terveet ja turvalliset 
työt, riskien ehkäiseminen ja henkilöstön 
terveyden ja työkyvyn edistäminen työter-
veyslaitoksen ja KELAn hyvän työterveyden 
ohjeiden mukaisesti. 

Terveysvalmentajat Ahvenanmaalla
Maarianhaminassa on useita sisäisiä terveysvalmentajia, 
jotka esittävät ideoita työterveyden parantamiseksi ja 
suunnittelevat innostavia aktiviteetteja kollegoille. Kukin 
valmentaja sitoutuu kuuden kuukauden jaksoksi, ja hänen 
on sen aikana järjestettävä vähintään kaksi aktiviteettia.

Valmentajien toimet parantavat yhteishenkeä ja hyvin-
vointia. Vuonna 2018 erilaiset aktiviteetit, esim. hölkkä,  
kuntopiiri, vaellus ja melonta, houkuttelivat monia työnte-
kijöitä osallistumaan. Muita suosittuja aktiviteetteja olivat 
piparkakkutalojen koristelukilpailu, ravitsemusluento,  
juoksuvalmennus ja stailausilta.

KIVA-tiimi mantereella Suomessa
KIVA-tiimi on terveysvalmentajien vastine Helsingissä. Siinä 
vapaaehtoiset työntekijät järjestävät luentoja sekä 
terveys- ja urheiluaiheisia tapahtumia henkilökunnalle. 
Vuonna 2018 on järjestetty mm. fustra-harjoitus, hieronta-
päiviä, Viking Yoga, teatterikäyntejä, tuettua uintia ja 

Future Food Tasting Gabriellalla. Yksi onnis-
tunut tapahtuma oli ulkoilupäivä Nuuksion 

kansallispuistossa Suomen luonnon 
päivänä; siihen kuului kano ot ti - 

melontaa Haukkalammella ja 
maastopyöräilyä.

Turun KIVA-tiimi on järjestänyt 
vuonna 2018 mm. kokeiluhieron-
taa, teatterikäyntejä, ravitsemusta 
ja unta käsitteleviä mindfulness- ja 
wellness-luentoja sekä luennon 
polkupyörä treenistä ja -huollosta.

Työterveys Virossa
Myös Virossa on kiinnitetty paljon 

huomiota työterveyteen. Lakisääteisiä 
terveystarkastuksia toteutetaan joka  

kolmas vuosi. Työterveydellä on korkea 
priori teetti, eikä vähiten ergonomisten olosuhtei-

den osalta. Vuoden 2018 alussa saatiin valmiiksi toimisto-
remontti, jossa mm. vähennettiin meluhaittoja ja paran-
nettiin valaistusta ja ilmanvaihtoa.

Useisiin liikuntalajeihin tarjottiin työntekijöille talou-
dellista tukea, ja niiden yhteydessä järjestettiin hauskoja 
tapahtumia, joissa oli liikuntaa ja yhdessäoloa.

Ruotsi – terveystekijöiden inventointi
Vuoden 2018 alussa inventoitiin kuusitoista eri terveysteki-
jää, jotka edistävät työntekijöiden terveyttä ja parantavat 
viihtyvyyttä, kehittymistä ja tuloksia.

Esiin nostettiin viisi erityisen tärkeää terveystekijää:
l  positiivinen ja avoin työilmapiiri,
l  työn ja vapaa-ajan tasapaino,
l  tyydyttävä työkuorma,
l  tukeva ja kannustava johto sekä
l  hyvä taloudellinen korvaus.

Alueet, joita useimmat työntekijät pitävät Viking Linelle 
ominaisina, ovat nimenomaan positiivinen ja avoin työ-
ilmapiiri sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino, mutta myös 

Viking Hälsa parantaa  
terveydenhoitoa ja  
viihtyvyyttä työpaikalla

mahdollisuus terveydenhoitoon, kokemus työn merkityk-
sellisyydestä sekä hyvät ergonomiset olosuhteet.

Terveystekijöistä saadun lisätiedon ansiosta johto ja 
työntekijät Ruotsissa voivat nyt työskennellä säilyttääk-
seen hyvät asiat ja kehittääkseen parannusta kaipaavia 
tekijöitä. Tavoitteena on kannustaa entistä parempaan 
viihtyvyyteen, kehitykseen ja tuloksiin.

Sopeutumiskeskusteluja järjestetään, jos henkilö on 
ollut pois töistä kolme kertaa puolen vuoden aikana. ”Voi 
hyvin” -sähköpostia lähetetään erilaisiin terveyttä ja hyvin-
vointia koskeviin teemoihin liittyen. Inspiraatioluentoja 
ja sosiaalisia aktiviteetteja toteutetaan myös jatkuvasti. 
Vuonna 2018 järjestettiin mm. Tukholman ja Helsingin väli-
nen askelkilpailu, johon osallistui kymmenen joukkuetta.

Työntekijätutkimus laivoilla
Joka toinen vuosi tehdään laivoilla isompi työntekijätutki-
mus ja joka toinen vuosi hiukan pienimuotoisempi. Tavoit-
teena on arvioida työympäristöä, viihtyvyyttä ja terveyttä. 
Tämä tehdään yhteistyössä konsulttiyhtiö Corporate 
Spiritin kanssa. Tutkimuksen tulokset valmistuvat yleensä 
vuodenvaihteen tienoilla, jolloin toimenpidesuunnitelmat 
laaditaan. Seuraavana keväänä seurataan tuloksia ja 
toteutetaan toimenpiteitä kaikilla tasoilla osastoittain.

Työntekijätutkimus maissa
Yhteistyössä konsulttiyhtiö Corporate Spiritin kanssa tote-
utettiin lokakuussa kaikkien maaorganisaatioiden vuo-
sittainen työntekijätutkimus. Tarkoituksena on arvioida 
työntekijöiden näkemyksiä omasta työstään, lähimmästä 
työryhmästään, johtamisesta sekä siitä, kuinka hyvin orga-
nisaatio toimii. 

Kun tulos on selvillä, jokainen tiimi käy sen läpi osas-
toittain, laatii kirjallisen toimintasuunnitelman, seuraa ja 
varmistaa, että ideat ja ehdotukset toteutetaan. Vertaa-
malla vastauksia kattavaan, vastaavien organisaatioiden 
normipankkiin saamme myös todenmukaisen kuvan orga-
nisaation vahvuuksista ja heikkouksista. Henkilöstöpulssi

 
Amorellalla ja Viking Gracella otettiin vuonna 2018 käyttöön uusi 
tutkimusmenetelmä henkilöstön motivaation ja suoritusten mittaa-
miseksi. Haluamme nähdä, muuttaako uusi johtajuus työntekijöiden 
arkea. Joka viikko esitetään viisi lyhyttä kysymystä. Henkilöstöpulssi 
täydentää isompaa vuosittaista tutkimusta, ja arvioinnin jälkeen 
tämä menetelmä tuodaan kaikille aluksille.
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Turvallinen ja terveellinen  
työympäristö 

Tapaturmat ja poissaolot, alukset Suomen lipun alla
2018 2017 2016

Henkilöstö keskimäärin 1 594 1 621 1 628

Ilmoitetut merihenkilöstön tapaturmat
Työssä 250 257 304
Vapaa-aikana 109 146 134
Yhteensä 359 403 438

Aiheutuneet poissaolot (% työtapaturmista)
0 päivää 81 % 71 % 73 %
1–6 päivää 3 % 7 % 8 %
7–30 päivää 14 % 15 % 13 %
> 30 päivää 2 % 7% 6 %

Aiheutuneet poissaolot (% vapaa-ajan tapaturmista)*
0 päivää 67 % 52 % 36 %
1–6 päivää 1 % 6 % 9 %
7–30 päivää 20 % 28 % 42 %
> 30 päivää 12 % 14 % 13 %

Viking Line pyrkii jatkuvasti parantamaan työympäristöä luodakseen työntekijöille viihtyisyyttä ja virikkeitä. 
Työsuojelutoimintamme ylläpitää turvallista ja terveellistä työympäristöä, joka edistää koko varustamon 
henkilökunnan hyvää henkistä ja fyysistä terveyttä.

Haluamme estää työtapaturmia, vähentää työhön liittyviä 
sairauspoissaoloja ja järjestää aktiivisesti kuntoutustyötä 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työsuojelutoimin-
taa säätelevät varustamon työsuojeluohjeet sekä voimas-
sa olevat lait ja asetukset.

Säännölliset turvallisuuskierrokset laivoilla
Yksi tapa tutkia työympäristöä on tehdä turvallisuuskierros. 
Työsuojelutoimikunnan jäsenet toteuttavat turvallisuus-
kierroksia varustamon aluksilla yhdessä osastojen esimies-
ten kanssa. Turvallisuuskierroksella käydään läpi työpaikan 
toimintaa mahdollisten työympäristön puutteiden havait-
semiseksi sekä niiden korjaamiseksi ja ehkäisemiseksi.

Turvallisuuskierroksilla keskitytään usein fyysiseen työ-
ympäristöön, mutta on myös mahdollista tehdä psyko so-

siaalisen työympäristön turvallisuuskierros. Rosellan pääl-
likkö ja työsuojelupäällikkö Tobias Chronéer kertoo, että 
vuosittain tehdään kattavampi psykososiaalinen turvalli-
suuskierros työntekijäkyselyn avulla. Rosellalla käytettävä 
kysely on laadittu juuri tähän tarkoitukseen, ja se sisältää 
kysymyksiä työtaakasta, työskentelyorganisaatiosta, toi-
mintatiloista, johtamisesta, tuesta, taidoista ja kehityksestä 
sekä palautumisesta.

Kysely jaetaan aluksen vakinaiselle henkilökunnalle ja 
pitkäaikaisille sijaisille. Vastaaminen on vapaaehtoista ja 
se tapahtuu nimettömänä. Kyselyyn tarvitsee ilmoittaa 
vain oma osasto, jotta mahdolliset toimenpiteet ohjau-
tuvat oikealle osastolle. Täytettyjen kyselylomakkeiden 
keräämisen jälkeen työsuojelupäällikkö kokoaa ja analysoi 
henkilökunnan vastaukset. Yhteenveto esitetään esimie-

hille ja työsuojelutoimikunnalle, ja 
tarvittaessa tehdään toiminta-
suunnitelmat ilmenneiden puut-
teiden korjaamiseksi. Esimerkiksi 
varasto-osaston työtaakkaan on 
puututtu sen jälkeen, kun työnteki-
jäkyselyssä ilmeni, että tietyt työvai-
heet olivat henkisesti mutta ennen 
kaikkea fyysisesti erittäin rasittavia.

Tekemällä säännöllisesti näitä 
psykososiaalisia turvallisuuskier-
roksia aluksen esimiehet voivat te-
hokkaasti seurata kehitystä aluksen 
organisatorisessa ja sosiaalisessa 
työympäristössä.

Viking Line kouluttaa tavarantoi-
mittajia työturvallisuudessa
Viking Line on luonut internetpoh-
jaisen työturvallisuuskoulutuksen 
varustamon aluksilla töitä tekeville 
toimittajille. Koulutuksessa anne-
taan toimittajille tietoa säännöistä, 
joita tulee noudattaa kaikkien yhtei-
sellä työpaikalla toimivien osapuol-
ten työturvallisuuden takaamiseksi. 
Viking Line edellyttää, että työtä 
laivalla johtavat esimiehet käyvät 
läpi koulutuksen, mutta toivoo, että 
myös kaikki laivalla työskentelevät 
osallistuvat siihen.

Useimmat toimittajat ovat teh-
neet päätöksen, että kaikki työnte-
kijät käyvät läpi koulutuksen. Myös 
Viking Linen työntekijät käyvät läpi 
koulutuksen, kun he osallistuvat toi-
mittajien laivalla tekemään työhön. 
Koulutus lanseerattiin syksyllä 2016, 
ja joulukuuhun 2018 mennessä on 
myönnetty yhteensä 528 todistusta 
hyväksytysti suoritetusta koulutuk-
sesta.

Rosellan päällikkö 
 ja työsuojelupäällikkö  

Tobias Chronéer

* Henkilökunnan vapaa-aikana aluksella sattuneet tapaturmat sisältyvät tilastoon.
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Viking Line vastaa sekä matkustajien että henkilökunnan turvallisuudesta ja tekee kaikkensa varmistaakseen 
jokaiselle matkustajalle turvallisen matkan. Kansainvälisiä SOLAS, STCW, ISMC, MARPOL ja ISPS -säännöstöjä 
noudattamalla ja yhteistoiminnassa eri viranomaisten kanssa tehdään järjestelmällistä työtä mahdollisten 
vaaratilanteiden tunnistamiseksi ja onnettomuuksien estämiseksi. Henkilöstön tiedoilla ja toimilla on turval-
lisuustyössä ratkaiseva merkitys. Alusten miehistö harjoittelee säännöllisesti säilyttääkseen ja parantaak-
seen turvallisuuspätevyyttään.

Viking Linen tavoitteena on, että kaikki matkustajat ja työn-
tekijät tuntevat olonsa turvalliseksi sekä laivoilla että termi-
naaleissa. Turvallisuustyö perustuu siihen, että operatiivi-
nen alusten käyttö tapahtuu voimassa olevien kansallisten 
ja kansainvälisten sääntöjen ja standardien sekä huolelli-
sen oman valvonnan ja viranomaisvalvonnan mukaan. 
Prosesseja ja rutiineja kehitetään jatkuvasti varustamon 
turvallisuusjohtamisjärjestelmän kautta.

Turvallisuus- ja suojautumisharjoitusta
Joka vuosi toteutetaan tuhansia turvallisuusharjoituksia 
kaikilla seitsemällä aluksellamme. Kaikilla laivoilla on palo-, 
evakuointi-, pelastus- ja suojautumisharjoituksia joka 
viikko. Lisäksi järjestetään vaihtelevin väliajoin erilaisia 
erikoisharjoituksia, sekä kaikilla laivoilla niin kutsuttuja suur-
harjoituksia neljä kertaa vuodessa. Näihin osallistuu koko 
miehistö.

Viking Line tekee jatkuvasti yhteistyötä meripelastuk-
sen, palokunnan, poliisin, tullin, rajavartioston ja kansalli-
sten erikoisjoukkojen kanssa saadakseen nopeasti ja 
tehok kaasti tarpeeksi tietoa mahdollisissa kriisitilanteissa. 
Harjoitusten yhteydessä on myös harjoittelua muun muasa 
rajavartioston alus- ja helikopteriyksiköiden kanssa.

Turvallisuusorganisaatio laivalla
Laivan päälliköllä on päävastuu turvallisuudesta ja jokai-
sella miehistön jäsenellä on turvallisuusorganisaatiossa 
oma hyvin harjoiteltu tehtävänsä. Miehistö on jaettu ryh-
miin, joilla on omat vastuualueensa, kuten esim. tilojen tyh-
jentäminen, evakuointi, ensiapu, tulipalo ja tiedottaminen. 
Kaikkien työntekijöiden on osallistuttava turvallisuusharjoi-
tuksiin. Laivojen sairaanhoitotiloissa on koulutetut  

sairaanhoitajat ja erikoisvarustelu äkillisten sairaustapau-
sten hoitoa varten.

Myös maaorganisaatiolla on kriisivalmiussuunnitelma 
kriisitilanteiden varalta ja se voi auttaa laivoja huoleh-
timaan matkustajista ja miehistöstä. Maaorganisaatio 
harjoittelee vuosittain parantaakseen kykyään käsitellä 
erilaisia kriisejä, joita toiminnassa voi ilmetä.

Huolelliset alustarkastukset
Laivalla olevat turvavarusteet tarkastetaan päivittäin. Me-
renkulkuviranomaiset ovat delegoineet alusten valvonnan 
luokituslaitoksille, jotka tarkastavat alukset ja kontrolloivat 
turvallisuusrutiinit vähintään kerran vuodessa. Ennen 
jokaista yksittäistä lähtöä laivan johto käy läpi tarkistuslis-
tan todetakseen aluksen merikelpoisuuden. Muun muassa 
tarkastetaan, että luukut, portit ja rampit on kunnollisesti 
suljettu ja että kaikki navigointilaitteet toimivat moitteetto-
masti.

Moottoriajoneuvojen lastausta autokannelle valvotaan 
tarkasti ja matkan aikana autokantta sekä sosiaalisia tiloja 
valvotaan jatkuvasti kameroilla ja vartijat kiertävät matkan 
aikana laivalla säännöllisesti.

Ennakoiva turvallisuustyö
Paloriskejä alusten autokannella koskevaa ennakoivaa 
työtä on vahvistettu muuttamalla rutiineja ja prosesseja 
sekä autokannen riskitekijöitä, esim. sähköautoja, käsitte-
levällä koulutuksella. Kannen päällystö on käynyt läpi 
Emergency Response -koulutuksen alussimulaattorissa. 
Lisäksi on järjestetty Train the trainer -kursseja valikoidulle 
laivahenkilöstölle, joka sitten kouluttaa muuta henkilökun-
taa laivoilla.

Viking Linen aloitteesta vuonna 2018 käynnistettiin 
kaksi projektia, jotka keskittyvät etsimään tehokkaampia 
ratkaisuja sekä matkustajien että ajoneuvojen turvatar-
kastuksiin. Ensimmäisessä projektissa Viking Line kokeili 
ensimmäisenä varustamona maailmassa uudentyyppistä 
metallinilmaisinkaarta vuoden alussa. Myönteiset tulokset 
rohkaisivat jatkamaan kehitystyötä edelleen. Siksi aloitet-
tiin uusi projekti, jossa etsitään, testataan ja arvioidaan eri-
tyyppistä uutta teknologiaa Security Screening -käyttöön. 
Projektille haetaan EU-tukea, mikä tarkoittaa myös, että 
työn tulosta tullaan käyttämään koko EU:ssa. Projekti kes-
tää vuodet 2019–2021, ja Viking Line tekee siinä yhteistyötä 
Turun sataman, Tallink Siljan ja asianomaisten viranomais-
ten kanssa.

Meriturvallisuustyö
Viking Line toimii meriturvallisuustyössään yhdessä etujär-
jestöjen, luokituslaitosten, viranomaisten ja varustamoiden 
kanssa koskien meriturvallisuuskysymyksien yhtenäistä-
mistä. Muun muassa mainittakoon pohjoismainen matkus-
taja-alusten komitea NORDKOMPASS, jonka tavoitteena on 
toimia yhdessä pohjoismaiden merenkulun eri meriturval-
lisuuskysymyksissä. Kriisien tapahtuessa Viking Line toimii 
myös yhdessä Suomen ja Ruotsin Punaisen Ristin kanssa.

Turvallisuus laivalla
Viking Linella on laivalla tapahtuvien rikosten osalta nolla-
visio, ja yhtiö tekee jatkuvasti työtä kaikkien laivoilla olevien 
matkustajien turvallisuuden lisäämiseksi. Kuten yhteis-

kunnassa yleensäkin, naisten altistuminen ja riski joutua 
seksuaalisen ahdistelun kohteeksi on erityisen huomion 
kohteena. Osana tätä työtä Viking Line aloitti vuonna 2017 
riippumattomista, eri alueiden asiantuntijoista koostuvan 
Advisory Board -ryhmän. Se tukee Viking Linen jatkuvaa 
turvallisuustyötä yhteistyössä varustamon oman turvalli-
suusneuvoston kanssa.

Viking Line jatkaa pitkän tähtäimen työtään parantaak-
seen turvallisuutta laivoilla. Tälle työlle myönnettiin Ruotsin 
turvallisuusalan suuri Security Awards 2017 -palkinto.

Vastuullista alkoholinmyyntiä
Viking Line tekee jatkuvasti työtä kehittääkseen henkilö-
kuntaa STAD*-koulutuksen puitteissa. Tavoitteena on kou-
luttaa kaikki, jotka työskentelevät ravintoloissa ja baareissa 
ja myös päällikkötaso. STAD-koulutus antaa perustavaa 
tietoa henkilökunnalle ja syvempää tietoa päällikkötasolle 
alkoholilaista, alkoholin vaikutuksista, huumausaineista, 
humalatilan arvioinnista ja riitatilanteissa toimimisesta. 
Koulutus auttaa arvioimaan, miten ihminen käyttäytyy eri-
asteisten humalatilojen aikana ja henkilökunta on tehnyt 
aloitteen perusteellisemman keskustelun käymiseksi 
näistä kysymyksistä. Ongelmallisiksi mahdollisesti muodo-
stuvista tapahtumista raportoidaan ennalta ehkäisevässä 
tarkoituksessa. Asiakkaiden turvallisuus menee aina myyn-
nin edelle.

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

Turvallisuus laivalla on  
aina ehdottomalla etusijalla

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



28 29VIKING LINE VASTUULLISUUS 2018 VIKING LINE VASTUULLISUUS 2018

Viking Line teki vuonna 2018 kovasti työtä Itämereen ja arvokkaaseen saaristoon kohdistuvien ympäristö 
vaikutusten vähentämiseksi. Saimme uuden ISO 14001:2015 -standardin mukaisen sertifioinnin, ja keväällä 
Viking Grace varustettiin roottoripurjeella. Myös laivoilla kiinnitettiin huomiota vihreään linjaan; mm.  
Future Food -teemamenussa tarjoiltiin hyönteisherkkuja.

Viking Line tekee työtä Itämeren ja sen arvokkaan saa-
riston säilyttämiseksi myös tuleville sukupolville. Olemme 
kauan sitten asettaneet korkeita vaatimuksia ympäristöön 
enemmän sopeutetusta tekniikasta, toteuttaneet polttoai-
nesäästöohjelmia ja ottaneet käyttöön uusia ympäristöön 
sopeutettuja konsepteja laivoilla. 

Lähtökohtana varustamon ympäristötyölle ovat kan-
sainväliset sopimukset ja kansallinen lainsäädäntö. Ym-
päristönsuojelussa kattavin kansainvälinen yleissopimus 
on MARPOL 73/78 (The International Convention for the 
Prevention of Pollution from Ships), jonka on laatinut YK:n 
alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO (Interna-
tional Maritime Organization).

Pitkäjänteisellä ja aktiivisella toiminnallaan Viking Line 
on kehittänyt ympäristötyötä, joka ulottuu laajemmalle 
kuin mitä kansainväliset sopimukset ja kansalliset mää-

räykset edellyttävät. Teemme sisäisesti intensiivistä työtä 
energiatehokkuusohjelman puitteissa pakokaasupääs-
töjen vähentämiseksi. Ohjelman puitteissa alusten käyt-
töhenkilökunta ja varustamon tekninen osasto työstävät 
keinoja operoida aluksia polttoainetaloudellisesti, asentaa 
uutta ja energiatehokasta tekniikkaa, vähentää alusten 
hydrodynaamista vastusta sekä kierrättää energiaa.

Viking Linen kaikki omat alukset, konsernin pääkonttori 
sekä tytäryhtiö Viking Line Buss Ab ovat ympäristösertifioi-
tuja ISO 14001:2015 -standardin mukaisesti. Tämän lisäksi 
Viking Linen organisaatio ja kaikki alukset ovat sertifioituja 
ISM-koodin mukaisesti (International Safety Manage-
ment), jolla parannetaan alusten turvallisuusjohtamista ja 
turvallista toimintaa ja ehkäistään ympäristön pilaantumis-
ta.

Viking Line edistää ympäristökehitystä Itämerellä. Vuonna 2013 tuli Viking Grace, joka on saanut maailman-
laajuisesti paljon huomiota maailman ensimmäisenä nesteytetyllä maakaasulla kulkevana suurena matkus-
taja-aluksena. Sen jälkeen varustamo on suunnitellut seuraavaa maakaasukäyttöistä alusta tavoitteenaan 
pienentää edelleen ympäristövaikutusta saariston haavoittuvalla merialueella.

Huhtikuussa 2018 Viking Grace sai lisää tuulta siipiensä alle 
uuden roottoripurjeen myötä. Ensimmäisenä matkustaja -
aluksena maailmassa Viking Grace hyödyntää tuulivoimaa 
mekaanisen purjeen avulla. Suomalainen cleantech-yritys 
Norsepower on kehittänyt roottoripurjeen viiden vuoden 
aikana. Roottoripurjeen idea on jo noin sadan vuoden ikäi-
nen, mutta ympäristövaatimusten tiukennuttua ja teknis-
ten ratkaisujen kehityttyä siitä on tullut erittäin ajankohtai-
nen ja kiinnostava.

24 metriä korkea ja neljä metriä leveä roottoripurje 
perustuu Magnus-ilmiöön. Kun purje pyörii, sen pinta vetää 
puoleensa ilmaa, kun purjeen toisella puolella on alhai-
sempi paine kuin vastakkaisella puolella. Tämä paine-ero 
saa aikaan vetovoiman, joka liikuttaa alusta. Roottoripur-
jeen avulla voidaan pienentää polttoaineen kulutusta ja 
siten myös hiilidioksidipäästöjä. Purjeen vaikutusta tullaan 
arvioimaan yhden vuoden käytön jälkeen. Ajatuksena 
on asentaa kaksi purjetta uuteen alukseen, joka aloittaa 
liikennöinnin vuonna 2021. 

Uudisrakennus mukana suomalais-ruotsalaisessa 
EU-hankkeessa
Koko liikenneketjuun integroituja vihreitä, elinvoimaisia, 

houkuttelevia ja tehokkaita meriliikenneyhteyksiä edistä-
mään pyrkivän Connecting Europe Facility (CEF):n eri-
tyisenä kohteena on Motorways of the Sea (MoS). Se on 
Euroopan laajuisen liikenneverkon (the Trans-European 
Transport Network, TEN-T) meriliikenteen tukipilari.

CEF on myöntänyt Viking Linelle sekä Turun, Tukholman 
ja Maarianhaminan satamille EU-tukea yhteistä NextGen 
Link -EU-hanketta varten. Hankkeen tarkoituksena on 
tehostaa Turun, Maarianhaminan ja Tukholman välistä 
meriliikenneyhteyttä uudella LNG-aluksella ja satamien 
infrastruk tuurin parantamisella. Hanke on linjassa EU:n 
TEN-T -linjausten kanssa, koska se edistää kestävämpien 
polttoaineiden käytön lisäämistä ja siten päästöjen vähe-
nemistä, sekä parantaa ja tehostaa Turun ja Tukholman 
välisen reitin logistiikkaa.

Turku–Maarianhamina–Tukholma-reitti sijaitsee nk. 
Scandinavian–Mediterranean Core Network Corridor -kul-
jetuskäytävässä, jonka EU on määritellyt TEN-T:n kannalta 
erityisen tärkeäksi. Turun Sataman johtama EU-hanke 
jatkuu vuosina 2017–2020. Yhteisen NextGen Link -projektin  
saaman tuen enimmäismäärä on 12,7 miljoonaa euroa.

Ympäristötyömme
Raikkaita tuulia uudella  
roottoripurjeella

Säännöllinen valvonta
Sertifiointiorganisaatio DNV GL suorittaa vuosit-
tain ulkoisia tarkastuksia, joiden päämääränä on 
vahvistaa, että Viking Line jatkuvasti kehittää ym-
päristöjohtamisjärjestelmäänsä. Suomen, Ruotsin 
ja Viron valvontaviranomaiset tekevät lisäksi 
säännöllisiä ISM-koodin tarkastuksia koskien sekä 
turvallisuutta että ympäristöä. 

Työntövoima

Suuri tuulen nopeus = Pienempi paine

Pieni tuulen nopeus = Suurempi paine

Tuuli

Vähentää polttoaineen-
kulutusta ja päästöjä 
tuottamalla työntö- 
voimaa tuulesta.

Markkinoiden ensimmäinen 
tehokas ja helppokäyttöinen 
mekaaninen purje.
Pyörivä roottori  tuottaa työn
tövoimaa Magnusefektin 
avulla vähentäen pääpotkurien 
tehontarvetta.

Norsepower-roottoripurje 4 m

24 m

Viking Linen kaikki  
omat alukset, konsernin  

pääkonttori sekä tytär yhtiö 
Viking Line Buss Ab ovat 

ympäristösertifioituja  
ISO 14001:2015  

-standardin  
mukaisesti.”

Pyörivä roottori

Ylälaakeri

Sähkömoottori

Alalaakeri

Tukitorni

Magnus-efekti selitettynä
Näkymä ylhäältä
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Kestävä energia ja pienentynyt 
polttoaineen kulutus
Yksi YK:n maailmanlaajuisista kestävän kehityksen tavoitteista, jota varustamo on päättänyt työstää, on 
numero seitsemän: kestävää energiaa kaikille. Varustamo kuluttaa eniten energiaa laivoilla, minkä takia on 
päätetty keskittää isommat energiansäästöprojektit alusten toimintaan. Yksi varustamon ympäristötavoit-
teista vuosina 2017 ja 2018 oli yhteen lasketun polttoainekulutuksen vähentäminen omilla aluksilla 2,5 prosen-
tilla kahden vuoden aikana. Kyseisellä ajanjaksolla saavutettiin 4,5 % yhteen laskettu polttoainesäästö. 

Gabriellan sponsoonin muokkaus
Yksi suuremmista vuoden aikana toteutetuista projekteista 
oli Gabriellan sponsoonin muokkaus aluksen huhtikuisen 
telakoinnin aikana. Sponsoonin muokkauksen hydrody-
naamisten laskelmien tekeminen annettiin Deltamarinin 
tehtäväksi, tavoitteena vähentää polttoaineen kulutusta 
noin 10 % vuoteen 2017 verrattuna. Telakoinnin aikana tela-
kan alihankkija asensi muokatun osion olemassa olevaan 
sponsooniin. Vuonna 2018 polttoaineen kulutus väheni  
11,5 % verrattuna vastaavaan jaksoon vuonna 2017.

Rosella käyttää yöllä ahvenanmaalaista uusiutuvaa 
sähköä
Vuoden 2018 alusta alkaen Rosella on liitetty yöaikaan 
Maarianhaminassa maasähköverkkoon. Rosellan liittämi-
nen maasähköön toteutettiin yhteistyössä Maarianhami-
nan kaupungin, Maarianhaminan sataman ja Allwindsin 
kanssa. Noin seitsemän tunnin satamassa olon aikana Ro-
sella käyttää paikallisesti tuotettua ja uusiutuvaa Allwindsin 
sähköä sen sijaan, että tuottaisi omaa sähköä aluksen 
dieselgeneraattoreilla, jotka käyvät dieselöljyllä.

Rosella yhdistetään sataman sähköverkkoon maissa 
olevan muuntaja-aseman kautta, joka muuntaa korkea-
jännitteen aluksella käytettäväksi 400 V:n jännitteeksi. 
Siirto maista tapahtuu yhdeksällä paksulla kaapelilla 

aluksen pääsähkötauluun, ja sieltä sähkö jaetaan aluksen 
eri käyttöpaikkoihin. Ympäristön kannalta maasähkön käy-
tön etuja on mm. pienentynyt polttoaineen kulutus, mikä 
puolestaan vähentää pakokaasupäästöjä. Koska aluksen 
dieselgeneraattorit eivät ole käynnissä, melutasot laskevat 
sekä satamassa että aluksen konehuoneessa.

Käyttämällä maasähköä Rosella on vuonna 2018 sääs-
tänyt 319 tonnia polttoainetta. Määrä vastaa noin 1 020 
tonnin CO2-päästöjä.

Viking XPRS:n energiatehokkuuden parantaminen 
jatkui vuonna 2018
Vuoden 2017 alussa Viking XPRS:iin päivitettiin Rolls-Royce 
Promas Liten integroitu peräsin ja potkurijärjestelmä 
tavoitteena vähentää polttoaineen kulutusta. Kulutus on 
sen myötä vähentynyt noin 10 % vuonna 2018 verrattuna 
vuoteen 2017. Vuonna 2018 aluksen ilmanvaihto-ohjaus 
päivitettiin niin, että ilmanvaihtoa voidaan valvoa ja säätää 
tehokkaammin. Siihen liittyy tasaisempi ilmavirta ja tasai-
sempi lämpötila aluksella. Tämän parannustoimenpiteen 
odotetaan saavan aikaan noin 20 % energiasäästön ilman-
vaihtolaitteissa, mikä vastaa noin 570 tonnia polttoainetta.

* Sponsoonin tarkoitus on leventää alusta vesirajassa va-
kauden lisäämiseksi.

Rosellan maasähkö oli ehdolla  
ahvenanmaalaiseen Bärkraft-palkintoon  
vuonna 2018
Perustelut: 
”Maasähkön yökäyttö Rosellalla osoittaa, että toimenpteellä voi  
olla suuri merkitys ja samalla se vaikuttaa moniin kestävyysnäkö-
kohtiin. 
[...] 
Tekemällä laajaa yhteistyötä muiden toimijoiden, kuten Maarian-
haminan sataman ja Allwindsin, kanssa Rosellan maasäh köaloite 
osoittaa, miten kunnat ja yritykset voivat hedelmällisellä vuoro-
puhelulla toteuttaa toimenpiteitä, jotka vaikuttavat meihin kaikkiin. 
Myös henkilöstön terveys ja vähentynyt melu asukkaille 
voidaan katsoa hyödyiksi.”

Päästöjen minimointi

Viking Linen liiketoiminnan ydin on kapasiteetin käytön maksimointi rahdinkuljetuksissa, reittimatkoilla ja  
risteilyillä. Kuljetamme aluksillamme vuosittain 130 000 lastiyksikköä, yli 600 000 henkilöautoa ja noin  
6,6 miljoonaa matkustajaa. Aluksen matkustajakohtaisten päästötasojen laskennassa pitää ottaa huomioon 
myös rahdinkuljetus totuudenmukaisen ja luotettavan kovan saamiseksi. Luvut pitää jakaa ja tilittää suorite-
tun kuljetustyön eri osille.

EU on asettanut vaatimuksia koskien EU:n satamissa liiken-
nöivien suurten alusten (yli 5 000 bruttotonnia) hiilidioksidi-
päästöjen valvontaa, raportointia ja vahvistamista (MRV). 
Laivanomistajien tulee raportoida hiilidioksidipäästöt 
matkoilta EU:n alueella oleviin satamiin, niistä pois ja niiden 
välillä.

Vuonna 2017 Viking Line asensi yhdessä Blueflow-nimi-
sen yrityksen kanssa kaikille aluksilleen Energy Manage-
ment Systemin. Järjestelmä on sovitettu EU:n asettamiin 
hiilidioksidipäästöjen raportointia koskeviin vaatimuksiin, 
mutta se toimii myös työkaluna päivittäisessä työssä 
polttoainesäästöjen saavuttamiseksi. Uuden järjestelmän 
ansiosta mahdollisuudet valvoa polttoaineen kulutusta ja 
aluksen päästöjä ovat parantuneet. Ensimmäinen rapor-
tointijakso alkoi 1. tammikuuta 2018.

Kapasiteetin hyödyntämisen vaihtelut sekä polttoai-
neen kulutus vuoden aikana vaativat pidemmän seuran-
tajakson, jotta luvut saadaan analysoitua luotettavammin. 
Niiden lisäksi tulee jakaminen, jossa kuljetustyö pitää ottaa 
huomioon eri kuljetuslajien kapasiteetin hyödyntämisen 
kannalta.

Energiavalinta ja vedenkäsittely
Viking Linen aluksista kuusi käyttää vähärikkistä polttoai-
netta, jonka rikkipitoisuus on enintään 0,1 painoprosenttia. 

Seitsemäs alus, Viking Grace, kulkee nesteytetyllä maa-
kaasulla ja on kokoluokkansa ensimmäinen LNG:llä kulkeva 
alus Itämerellä ja ensimmäinen matkustaja-alus koko 
maailmassa. Käyttämällä LNG:tä typpipäästöt pienenevät 
85 % ja kasvihuonekaasut 15 %. Rikki- ja hiukkaspäästöjä ei 
tule käytännössä lainkaan.

Viking Line on keskittynyt polttoaineen kulutuksen opti-
mointiin pienentääkseen päästöjään. Erilaisiin toimenpitei-
siin on ryhdytty, ja työ on kantanut hedelmää. Esimerkiksi 
Viking Cinderellalla on onnistuttu vähentämään polttoai-
neen kulutusta yli 34 % vuodesta 2007 erilaisilla ratkaisuilla.

Useita toimia on toteutettu typpioksidipäästöjen (NOx) 
vähentämiseksi. Viking Cinderellalla käytetään katalysaat-
toreita, ja Mariella käyttää Humid Air Motor (HAM) -tek-
niikkaa. Viking Linen alukset eivät laske jäte- tai pilssivettä 
mereen. Kaikki jätevedet pumpataan maissa kunnalliseen 
vedenpuhdistamoverkkoon. Kolme alusta, jotka ovat 
pidempään kerrallaan satamassa (Tukholma, Helsinki, 
Maarianhamina), käyttää maasähköä päästöjen vähentä-
miseksi.
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Laivoilta on vuonna 2018 kierrätetty:

Ympäristötoimenpiteet 2018
Maasähköliitäntä 

Käyttämällä maasähköä olemme vuo-
den 2018 aikana säästäneet 460 tonnia 
polttoainetta Gabriellalla ja 380 tonnia 
Mariellalla. Tuo määrä ajossa käytettyä 
polttoainetta vastaa noin 2 700 tonnin 
CO2-päästöä.

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.

Vuodesta 2014 alkaen lähes 85 000 kg kokolattiamattoja on 
palautettu varustamon aluksilta mattovalmistaja Dessolle. Hollanti-
lainen mattovalmistaja on lanseerannut yritysasiakkailleen mullis-
tavan projektin käytettyjen mattojen uudelleenkäyttämiseksi. Matot 
kerätään niiden elinkaaren lopussa ja käytetään uusien mattojen 
raaka-aineena. Tämän kierrätyksen ja uusien valmistusmenetelmien 
avulla toiminnassa päästään lähelle suljettua kiertoa.

Kesästä 2016 alkaen aluksilla on kerätty 24 000 kg pakkaus-
muovia, joka on käytetty uudelleen laivan myymälöiden muovi-
kassien valmistukseen.

Viking Grace:  
energian kierrätys
Viking Grace oli ensimmäinen  
Climeonin Ocean Marine -energian-
kierrätysjärjestelmää käyttävä alus. 
Lämpö kierrätetään sähköksi ainutlaa-
tuisen tyhjiöprosessin avulla. Vuoden 
2018 aikana aluksen moottorien  
hukkalämpöä muuntamalla saatiin 
288 000 kWh puhdasta ja päästötöntä 
sähköä. Sähkö käytetään ensisijaisesti 
hotellipuolella, muun muassa valais-
tukseen.

Viking Line Buss  
vaihtoi polttoainetta 
Viking Line Buss Ab ajaa linjaliikennettä 
Ahvenanmaalla ja Ahvenanmaalta 
lähtevää tilausliikennettä. Syksystä asti 
yhtiön bussit ovat käyttäneet Neste MY 
uusiutuvaa Dieseliä™, joka on kokonaan 
uusiutuvaa. Polttoaine on 100-prosent-
tisesti vetykäsiteltyä kasviöljyä (HVO),  
ja se on kehitetty pienentämään kulje-
tusten ilmastovaikutusta. Sen kasvi-
huonekaasupäästöt ovat jopa 90 % 
pienemmät kuin tavallisen dieselin.

Viking Line sai Vuoden vastuullinen 
matkailuteko -palkinnon Viking Gracen 
roottoripurjeesta
Finnish Travel Gala 2018:ssa Viking Line palkittiin Vuoden 
vastuullinen matkailuteko -sarjassa Viking Gracen roottori-
purjeesta. 
Perusteluina oli: 
”Viking Line on vuosien ajan pyrkinyt toiminnassaan päästöjen 
vähentämiseen. Tuore konkreettinen esimerkki on Viking Grace 
laivassa huhtikuussa 2018 käyttöön otettu uudentyyppinen,  
Suomessa kehitetty roottoripurje. Viking Gracessa käytössä  
olevan LNGpolttoaineen tavoin roottoripurje on innovaatio,  
jonka avulla alus säästää polttoainetta ja vähentää päästöjä.”

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

104 tonnia  
metallijätettä.
Esimerkiksi säilykepurkkei-
hin käytettävän teräksen 
kierrätys säästää 75 pro-
senttia energiaa rautamal-
min tuotantoon verrattuna.

596 tonnia  
paperia ja pahvia. 
Paperi- ja pahvipakkausten 
kierrätyksen myötä tarve 
uusien puiden kaatoon 
vähenee. Tonni kierrätys-
paperia vastaa suunnilleen 
14 puuta. Paperia voidaan 
kierrättää noin seitsemän 
kertaa.

Viking XPRS:ltä, Viking 
Gracelta ja Mariellalta  
on viety maihin biokaasu-
tuotantoon
1 314 tonnia ruoanjätteitä, 
mistä saadaan 98 550 
kuutiometriä biokaasua, 
mikä vastaa 111 300 litraa 
bensiiniä. Biokaasutuotanto 
ei lisää ilmakehän hiilidiok-
sidimäärää eikä pahenna 
kasvihuoneilmiötä. Tämän 
takia biokaasua kutsutaan 
hiilidioksidineutraaliksi.

Tiesitkö, että…
l   Laivoilla käytetään tarjoiluun pääasiassa 
vain posliinista, lasista ja melamiinista  
valmistettuja kestoastioita.

l  Esimerkiksi laivojen buffetravintoloissa 
käytettävät kertakäyttöiset annoskulhot on 
valmistettu joko maissista tai selluloosasta. 

l  Laivojen kahviloissa käytettävät Take-
away-mukit ovat joko Joutsenmerkittyjä 
kartonkimukeja tai PEFC-sertifioituja*  
lämpimille juomille tarkoitettuja mukeja.

l  Nykyään laivojen baareissa käytetään 
biohajoavia pillejä.

l  Laivoilla tarjottavat massatuotteet kuten 
kerma, voi, jugurtti, piimä ja munat on tuo
tettu Suomessa. Maito ja perunat tuotetaan 
Suomessa ja Ruotsissa.

l  Kaikki laivalla tarjottava silli on jo 10  
vuoden ajan ollut MSC-sertifioitua**.

l  Laivoilla pyritään välttämään ruoka
hävikkiä muun muassa tarjoamalla buffet- 
ravintoloissa valmiita annospaloja. Kahvi
loissa voileivät tehdään paikan päällä, jotta 
pystytään paremmin vastaamaan todelli
seen kysyntään.

l  Vuonna 2018 Viking Linen laivoilla on  
tarjoiltu 6 401 735 kuppia luonnonmukai
sesti viljeltyä kahvia. Luonnonmukaisessa 
viljelyssä pavut saavat kasvaa satoisassa 
biologisessa ympäristössä ilman lannoitteita, 
kemiallisia torjunta-aineita tai geenimani
pulointia.

* PEFC = Programme for the Endorsement  
of Forest Certification
** MSC = Marine Stewardship Council
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Typpioksidit (NOx)
Typpioksidit on yhteinen nimi typpi-
oksidille ja typpidioksidille, joita 
muodostuu, kun ilman happi ja typpi 
reagoivat korkeissa lämpötiloissa. 
Typpioksidien päästö on siksi voimak-
kaasti kytköksissä palamisproses-
seihin. Typpioksidit ovat myrkyllisiä ja 
aiheuttavat myös otsoninmuodostus-
ta yhdessä orgaanisten yhdisteiden 
kanssa. (Naturvårdsverket i Sverige).

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

Hiilidioksidit (CO2)
Maapallon ilmaston lämpenemisen 
suurin syy on ihmisen kasvihuone-
päästöillä, ensisijaisesti hiilidioksidi-
päästöillä, aiheuttama ilman kemi-
allisen koostumuksen muutos. 
Kasvihuonekaasut vahvistavat ilmake-
hän kykyä lämmittää maanpintaa; niin 
kutsuttu kasvihuoneilmiö vahvistuu. 
(Naturvårdsverket i Sverige).

VIKING LINEN ALUKSET 2018 2017 2016

Volyymit
Matkustajia 6 411 537 6 881 149 6 502 191
Henkilöautoja 704 799 762 253 682 194
Rahtiyksikköä 128 549 127 668 131 918

Kokonaismatka (tkm) 1 140 1 135 1 130

Resurssikulutus
Öljy (tonnia) 76 460 77 676 79 709
Voiteluöljy (m3) 737 747 648
Urea (m3) 291 289 446
Makea vesi (m3) 318 629  324 874 327 059
LNG (tonnia) 14 776 15 172 14 960

Päästöt (tonnia)
Typpioksidit (NOx) 3 100 3 175 3 230
Rikkioksidit (SOx) 72 73 75
Hiilidioksidit (CO2) 284 400  287 204 289 508

Jätteet (tonnia)
Poltettava kiinteä jäte 2 956 3 025 2 959
Kaatopaikkajäte 98 165 143
Kierrätettävä jäte 1 317 1 434 1 491
Biojäte 1 314 1 141 1 022
Ongelmajäte 77 55 55

Jätevedet maihin (m3)
Harmaa- ja mustavesi 286 836  293 576 292 528
Pilssivesi 8 520 8 349 7 795

Jäteöljy (m3) 1 402 1 775 1 943

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

VIKING LINE BUSS AB 2018 2017 2016

Ajetut kilometrit 793 385 787 475 781 892
Kulutettu määrä dieseliä (litraa) 250 759 247 441 247 152
Vedenkulutus (m3) 345 351 377
Bussitallin sähkönkulutus (kWh) 63 712 60 038 61 756

Ympäristölukuja

Aluksilla muodostuu
 pääasiassa kolmea erityyppistä 

jätevettä: harmaata vettä,  
eli suihku- ja muuta pesuvettä, 

mustaa vettä, eli jätevettä 
käymälöistä sekä pilssivettä,  
joka erotellaan öljypitoisesta  

vedestä konehuoneissa.
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Oikean ja luotettavan kuvan antaminen matkustajakohtai-
sista päästöistä edellyttää myös rahtikuljetusten huomioi-
mista. Luvut pitää jakaa ja tilittää suoritetun kuljetustoimin-
nan eri osille.

Uudet hiilidioksidiraportointia koskevat vaatimukset
EU on asettanut vaatimuksia koskien EU:n satamissa liiken-
nöivien suurten alusten (yli 5 000 bruttotonnia) hiilidioksidi-
päästöjen valvontaa, raportointia ja vahvistamista (MRV). 
Laivanomistajien tulee raportoida hiilidioksidipäästöt 
matkoilta EU:n alueella oleviin satamiin, niistä pois ja niiden 
välillä. 

Vuonna 2017 Viking Line asensi yhdessä Blueflow nimi-
sen yrityksen kanssa kaikille aluksilleen Energy Manage-
ment Systemin, jäljempänä energiankäsittelyjärjestelmä. 
Järjestelmä on sovitettu EU:n asettamiin hiilidioksidipääs-
töjen raportointia koskeviin vaatimuksiin, mutta se toimii 
myös työkaluna päivittäisessä työssä polttoainesäästöjen 
saavuttamiseksi. Uuden järjestelmän ansiosta mahdolli-
suudet valvoa polttoaineen kulutusta ja aluksen päästöjä 
ovat parantuneet. Ensimmäinen raportointijakso alkoi  
1. tammikuuta 2018. Kapasiteetin hyödyntämisen vaihtelut 
sekä polttoaineen kulutus vuoden aikana vaativat pidem-
män seurantajakson, jotta luvut saadaan analysoitua 
luotettavammin. Niiden lisäksi tulee jakaminen, jossa kulje-
tustyö pitää ottaa huomioon eri kuljetuslajien kapasiteetin 
hyödyntämisen kannalta.

MRV-direktiivin vaatimusten mukaan varustamon 

kaikilla aluksilla on oma valvontasuunnitelma, jonka on 
tarkastanut ja vahvistanut riippumaton tarkastaja. Valvon-
tasuunnitelmassa ilmoitetaan esimerkiksi, miten poltto-
aineenkulutusta valvotaan/mitataan, miten mahdolliset 
poikkeamat käsitellään ja miten syntyneet hiilidioksidi-
päästöt jaetaan matkustajien ja rahtiyksiköiden kesken. 
Aluksen energiankäsittelyjärjestelmä sisältää kaikki 
MRV-raportoinnissa vaadittavat tiedot. Järjestelmästä 
saadaan esimerkiksi aluskohtaiset luvut, kuten aluksen 
polttoaineenkulutus jaettuna kuljetustyöllä kullakin mat-
kalla. Näitä tekijöitä on käytetty laskelmissa, jotka esitetään 
alla olevassa taulukossa. Matkustajille laskettuun päästö-
osuuteen on sisällytetty myös heidän autonsa. Aluksen au-
tokansi on jaettu rahtiyksiköiden ja henkilöautojen kesken 
ajoneuvojen painon mukaan.

On tärkeää huomioida, että alusten matkustajakohtai-
set hiilidioksidipäästöt sisältävät aluksen liikkumisen lisäksi 
myös aluksen lämmityksen ja jäähdytyksen, lämpimän 
veden sekä kaiken sähköenergian, jota tarvitaan matkus-
tajatoiminnassa, kuten ravintola- ja majoitustoiminnoissa. 
Useimmissa tapauksissa satamamme sijaitsee lähellä 
kaupungin keskustaa. Tämä vähentää liityntäliikenteen 
tarvetta ja siten pienentää hiilidioksidipäästöjä verrattuna 
siihen, että satamat sijaitsisivat syrjemmällä.

Alla olevassa taulukossa esitetyt luvut ovat keskiarvo-
ja (kg/matkustaja ja kg/rahtitonni) kaikille aluksille, jotka 
liikennöivät säännöllisesti kyseisellä reitillä.

Hiilidioksidipäästöt
Haluamme maksimoida kapasiteetin käytön liiketoiminnassamme rahdinkuljetusten, reittimatkojen ja  
risteilyjen osalta. Vuosittain aluksillamme kuljetetaan 130 000 lastiyksikköä, yli 600 000 henkilöautoa ja  
noin 6,6 miljoonaa matkustajaa.

Hiilidioksidipäästö, 
keskiarvo 2018

Kg per
matkustaja

Kg per
rahtitonni

Turku–Långnäs 24 4

Tukholma–Långnäs 33 6

Turku–Maarianhamina 32 5

Tukholma–Maarianhamina 27 5

Helsinki–Maarianhamina 59 10

Helsinki–Tallinna 18 2

Maarianhamina–Kapellskär 27 13

On tärkeää huomioida,  
että alusten matkustajakohtaiset  

hiilidioksidipäästöt sisältävät  
aluksen liikkumisen lisäksi  

myös aluksen lämmityksen  
ja jäähdytyksen, lämpimän veden  
sekä kaiken sähköenergian, jota  

tarvitaan matkustajatoiminnassa,  
kuten  ravintola- ja  

majoitustoiminnoissa. 
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Vihreitä herkkuja ja  
hyönteismenu
Lasten buffet uudistettiin vuonna 2018 ja on ollut tarjolla kaikilla Viking 
Linen aluksilla 14. kesäkuuta alkaen. Uuden buffetmenun on suunnitellut 
Ruotsin juniorikokkimaajoukkueen Victor Magdeburg.

Uusi lasten buffet terveellisillä 
herkuilla
Terveellisyysnäkökulman merkitys 
kasvaa koko ajan lasten noutopöy-
tien valikoiman osalta, ja sitä voidaan 
noudattaa tinkimättä hyvästä maus-
ta. Uuden menun lähtökohtana olivat 
tuoreet raaka-aineet ja hyvät ravinto-
arvot.

Muutostyössä Victor Magdeburg 
sai apua kokkimaajoukkueen omilta 
lapsilta, jotka toimivat makuneuvon-
antajina. Menun sisältö muutettiin 
kokonaan lasten ideoiden ja neuvojen 
mukaan. Pienten muutoksien avul-
la perinteisistä suosikeista tuli sekä 
maukkaampia että terveellisempiä.

Esimerkiksi jauhelihakastike tehtiin 
karkeammaksi maun ja rakenteen 
lisäämiseksi, perunamuusi maustettiin 
vihanneksilla, ja ranskalaiset perunat 
korvattiin friteeratulla bataatilla. 
Retikkaspiraali, kanankoivet paahde-
tulla kuorrutteella ja hunajapaahdetut 
juurekset olivat muita uusia herkkuja. 
Vanhat suosikit, kuten lihapullat, tar-
joiltiin aikuisten noutopöydässä.

Joulupöydän kasvis- ja vegaaniset 
vaihtoehdot
Viking Linen joulupöytä 2018 tarjosi 
paljon kasvis- ja vegaanisia vaihtoeh-
toja perinteisten herkkujen rinnalla. 
Joulupöydän suunnitteli Ruotsin kok-
kimaajoukkue yhdessä Viking Linen 
omien keittiömestarien kanssa. En-
simmäistä kertaa perheen pienimmät 
saivat aivan oman joulupöydän, joka 
värikkäällä ja hauskalla esillepanolla 
houkutteli kokeilemaan kasvisruokia. 
Ruotsin juniorikokkimaajoukkue vas-
tasi lasten joulupöydän suunnittelusta.

Innovatiivinen hyönteismenu 
Keväällä 2018 Viking Linen Future 
Food-menu tarjosi matkustajille mah-
dollisuuden kokeilla huomisen makuja 
hyönteismaailman herkuissa. Koska 
hyönteiset ovat hyvä ekologinen pro-
teiininlähde, menu sopii luonnollisena 
osana yhtiön ympäristöarvoihin.

Suomi on yksi Euroopan ensim-
mäisiä maita, joka on hyväksynyt 
hyönteisten myynnin ravinnoksi. Viking 
Line tarttui tähän ekologiseen trendiin 
kolmen ruokalajin menulla. Ruotsin 
kokkimaajoukkueen Anders Karlsson 
suunnitteli hyönteismenun, joka katet-
tiin huhti- ja toukokuussa.

Hyönteismenulla Viking Line halusi 
kokeilla ennakkoluulottomasti uutta 
ideaa. Hyönteisten käyttö elintarvik-
keina jakaa vielä tietysti mielipiteet, 
mutta raaka-aineena hyönteiset  
olivat Viking Linen keittiömestareille 
uusia. Niistä tuli sekä haaste että 
mahdollisuus käyttää luovuutta. Hyön-
teiskampanjan rinnalla tarjoiltiin myös 
perinteisiä menuja.

Hyönteismenuun kuului alkuruoka, 
lämmin ruoka ja jälkiruoka. Alkuruo-
kana tarjoiltiin muun muassa kevyesti 
savustettua turskanselkää, hapatet-
tua fenkolia ja friteerattuja heinäsirk-
koja. Pääruokana oli karitsaa mm. 
maustepaahdettujen jauhomatojen 
kera. Jälkiruoaksi tarjoiltiin manteli-
masariini, mansikoita sekä sirkoista 
ja kuoriaistoukista valmistettu karde-
mummagranola.

HYÖNTEISMENU

Kevyesti savustettua turskanselkää
kaalia, hapatettua fenkolia, fritee
rattuja heinäsirkkoja, ruskistettua 
voita, kermaviiliä ja piparjuurta

Karitsanfile
hernelampaanmaitojuustokre
emiä, rapeaa maaartisokkaa, 
sienikastike, maustepaahdettuja 
jauhomatoja ja krassia

Mantelimasariini
ja vaniljabavaroise
kinuskikastike, mansikoita, yrtti
sorbetti ja paahdetusta suklaasta, 
sirkoista, kuoriaistoukista ja karde
mummasta valmistettu granola

Alusten ympäristöryhmät  
– tärkeä työkalu varustamon ympäristötyössä

Viking Linen aluksilla on ollut 2000-luvun alusta asti ISO 14001 -standardin mukainen sertifiointi. Yksi  
laivoilla tehtävän ympäristötyön työkaluista on alusten omat ympäristöryhmät. Perusperiaatteena on,  
että jokaisessa ympäristöryhmässä on edustajia aluksen kaikilta osastoilta.

Ympäristöryhmän työ
Viking Gracen yliperämies Mikael Lönnström kertoo, että 
aluksen ympäristöryhmässä on edustajia jokaiselta osas-
tolta. Tavoitteena on, että samat henkilöt osallistuvat 
kokouksiin mahdollisimman pitkään, jotta toimintaan 
saadaan jatkuvuutta. Ryhmä kokoontuu vähintään neljä 
kertaa vuodessa, ja tärkein tehtävä on tunnistaa kehittä-
mistarpeet aluksen ympäristötyössä ja etsiä niihin ratkai-
suja. Suuri osa ratkaisuista toteutetaan sisäisesti laivalla, 
mutta tarvittaessa ryhmät saavat tukea myös varustamon 
maaorganisaatiolta.

Kehittämistarpeiden käsittelyn lisäksi välitetään myös 
tärkeää tietoa ryhmän jäsenten kautta aluksen kaikille 
osastoille. Kaikissa kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, ja 
pöytäkirjat ovat aluksen henkilöstön, varustamon muiden 
alusten ja maaorganisaation nähtävillä varustamon intra-
netissä. Pöytäkirjaa käsitellään myös aluksen palvelujohto-
ryhmän kokouksissa ja aluksen johtoryhmän kokouksissa.

Jätteiden lajittelu ja turvallinen kemikaalien käyttö
Viking Gracella on ollut erittäin aktiivinen ympäristöryhmä 
vuodesta 2013 alkaen, kun alus aloitti liikenteen. Monet  
ehdotuksista ovat koskeneet jätteiden lajittelun kehittä-
mistä parempien jäteastioiden ja -rutiinien avulla ja 
jäteastioiden paremmilla merkinnöillä. Myös kemikaalien 
säilytystä ja käyttöä on tarkasteltu käytön ja turvallisuuden 
optimoimiseksi.

Muovin ja paperin vähentynyt kulutus
Vuonna 2018 Viking Gracen ympäristöryhmä on saavut-
tanut erilaisia ratkaisuja muoviesineiden korvaamiseksi 
tai niiden käytön vähentämiseksi laivalla sekä erilaisia 
menetelmiä paperinkäytön optimoimiseksi. Pyrimme 
käyttämään enemmän kierrätyspaperia ja vähentämään 
paperin kokonaiskulutusta, sekä laivoilla että maissa.
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Turun kaupunkipyörien  
pääyhteistyökumppani
Viking Line toimii 1.5.2018 käyttöön otettujen Turun Föli-kaupunkipyörien yhteistyökumppanina. Tämä  
tarkoittaa, että kaupunkipyörien päämainostajana näymme Turun katu kuvassa myös tulevaisuudessa.

Viking Linen vihreisiin arvoihin kuuluu mm. hiilidioksidi-
päästöjen minimointi ja yhteistyö Itämeren hyväksi. Turun 
tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 
mennessä, ja kaupunkipyörät ovat tärkeä osa tämän 
tavoitteen saavuttamisessa. Kaupunkipyörät täydentävät 
Turun seudun joukkoliikenne Fölin vihreitä palveluja. Turun 
projekti sopii hyvin Viking Linen pitkäjänteiseen ympäristö-
työhön.

300 kaupunkipyörää
Turussa on 34 pyöräasemaa ja 300 ympäri vuoden käytös-
sä olevaa kaupunkipyörää, minkä ansiosta on helppoa 

siirtyä paikasta toiseen ympäristöystävällisesti. Pyörät on 
tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön keskusta-alueella, ja ne 
otetaan käyttöön ja palautetaan jollakin pyöräasemalla. 
Pyörän voi vuokrata esimerkiksi yhdeksi päiväksi viidellä 
eurolla tai koko vuodeksi 40 eurolla.

Turku tunnetaan kehittyvänä pyöräilykaupunkina, ja 
kaupunkipyöräprojekti parantaa Turun edellytyksiä kehit-
tyä pyöräilykaupunkina Kööpenhaminan tapaan. Yhteis-
työn kautta Viking Line näkyy pitkäaikaisesti ja tehokkaasti 
kaupunkilaisten arjessa positiivisella ja ympäristöystäväl-
lisellä tavalla. Yhdeksällä kymmenestä turkulaisesta on 
kotoaan alle 30 minuutin pyörämatka keskustaan.

Yhteistyö Tvärminnen  
eläintieteellisen aseman kanssa
Yhteistyö Tvärminnen eläintieteellisen aseman kanssa jatkui vuoden aikana. Kesäkuussa ryhmä ympäristö-
toimittajia kutsuttiin asemalle, missä he saivat kuulla eri meribiologien kertovan tutkimustyöstään. Isäntinä 
toimivat professori Alf Norkko ja tutkimuskoordinaattori Joanna Norkko.

Tvärminnen eläintieteellinen asema 
toimii korkealaatuisen biologisen 
tutkimuksen keskuksena ja tarjoaa 
tiloja kenttäkursseille ja seminaareille. 
Asemalla harjoitetaan sekä kansallista 
että kansainvälistä tutkimusta.

Kesällä Viking Linen aluksilla jär-
jestettiin toisena vuonna peräkkäin 
lapsille ohjelmaa liittyen Itämeren 
hyvinvointiin. Tvärminnen eläintieteel-
linen asema auttoi meitä luomaan 
Merilaboratorio 2.0:n, jossa lapset 
saivat tutustua lähemmin Itämereen 
ja sen tilaan. Amorellan merilabora-
toriotiimi ja biologi Åsa Hägg laativat 
keväällä joitain uusia kokeita ja uusivat 
joitain edelliseltä kesältä.

Näin Åsa vastaa kysymykseen, 
onko hänen mielestään tärkeää, että 
lapset oppivat jo varhain ympäristö-
työstä ja Itämerestä:

- Kaiken ikäisille on tärkeää oppia 
näkemään ja ymmärtämään, miten 
asiat liittyvät yhteen ja katsomaan 
tarkemmin simpukoita, maneetteja 
ja pieneliöitä ja kunnioittamaan niitä 
sekä oppia, millaisessa ympäristös-
sä ne ja me haluamme elää. Mitä ne 
tarvitsevat voidakseen hyvin? Miten 
saavutamme sen? Luulen, että se saa 
aikaan uteliaisuutta ja ihailua luontoa 
kohtaan, ei pelkästään puhetta ympä-
ristöongelmista.

Cinderellan Whisky Fairin  
huutokaupan tuotot  
Itämerirahastoon

Viking Linen vuotuisten viskimes-
sujen yhteydessä Viking Cinde-
rellalla järjestettiin vuonna 2018 
huuto kauppa, jonka kokonais-
tuotot 115 000 SEK  
lahjoitettiin  
lyhentämättömänä 
Itämerirahastolle.

Lahjoituksia  
Itämeren ympäristötyöhön

Viking Linella on vuodesta 2014 
ollut käynnissä kampanja, jossa 
lahjoitetaan osa laivojen myy-
mälöissä myydyistä muovikas-
seista saadusta tuotosta Itämeren 
ympäristötyöhön. Kassit valmis-
tetaan kierrätysmuovista ja tänä 
vuonna päätimme lahjoittaa  
50 000 euroa kahdelle ympäristö-
järjestölle: Pidä saaristo siistinä ry 
ja Helsingin yliopiston Itämerisää-
tiö. Haluamme korostaa suoraan 
ympäristö järjestöjen kanssa 
tehtävää yhteistyötä, koska ne toi-
mivat määrätietoisesti näkyvien 
ja konkreettisten tulosten saa-
vuttamiseksi lähiympäristössä. 
Lahjoitusvaroja käytetään muun 
muassa tiedo tuskampanjoihin, 
ympäristötyöhön ja 
jäteasemien ja käy-
mälöiden ylläpitoon 
saaristossa.
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 Viking Linen ympäristömatka

Myrkyllisten 
pohjamaalien käyttö 

 loppuu. Aloitetaan 
pohjan harjaus  

käyttämällä apuna 
sukeltajia.

Aluksilla 
aloitetaan jätteen 

kierrätys. 

Mariella saa 
maasähköliittymän 

Tukholmassa.

Merivedestä 
saatavaa kylmää 
aletaan käyttää 

laivojen tuuletusilman 
jäähdyttämiseen.

Annostelulaitteita 
asennetaan 

kemikaalien käytön 
vähentämiseksi 

aluksilla.

Harmaa- ja 
mustaveden 

pumppaus maihin 
kunnallisiin puhdis-

tuslaitoksiin.

Siirtyminen 
vähärikkiseen 

polttoaineeseen 
(<0,5 painoprosenttia 
rikkiä) kaikilla laivoilla  
rikkioksidipäästöjen 

vähentämiseksi.

Asennetaan 
pakokaasukattiloita,  

jotka lämmittävät 
alusten tuuletusilmaa 

savukaasuista saatavan 
energian kierrätyksen 

avulla.

Viking Line Abp:n  
tytäryhtiö  

Viking Line Buss Ab  
saa ISO 14001  

-ympäristösertifioinnin 
(2012)

Viking Grace on  
kokoluokassaan ensimmäinen  
matkustaja-alus, joka käyttää  

täysin rikitöntä, nestemäistä  
maakaasua polttoaineenaan.  

Öljyyn verrattuna typpi- ja  
hiukkas päästöt vähenevät  

85 prosentilla ja  
kasvi-huonekaasupäästöt  

15 prosentilla.

Viking Line saa  
Stockholms Hamnars Miljöboj 

-ympäristöpalkinnon  
koko luokassaan maailman  

ensimmäisen LNG:tä käyttävän 
matkustajalaivan rakentamisesta  

ja samalla ainutlaatuisten  
ja innovatiivisten  

ympäristöratkaisujen 
kehittämisestä  

Viking Gracelle (2012).

Viking Grace saa  
Shippax Awards -palkinnon, 
koska se on ensimmäinen 
pitkillä reiteillä kulkeva alus, 

jonka moottorit käyvät  
kahdella polttoaineella (kaa-

sulla ja dieselillä) ja  
koska aluksella on monia 

energiaa säästäviä  
ratkaisuja (2013).

Viking Grace saa  
Baltic Sea Clean Maritime 

Awards -palkinnon.  
Ensimmäinen palkinto 

kategoriassa  
Tekniikka, käyttövoima  

ja moottorit (2013).

1980 
-luku

1990 
-luku

2010 
-luku

Kaikki alukset 
ja pääkonttori 

sertifioidaan ISO 14001 
-ympäristöohjausjär-

jestelmän mukaan 
(2001–2002).

Humid Air Motor (HAM) 
-tekniikka asennetaan 

Mariellalle. 
HAM on maailmassa 

ainutlaatuinen menetelmä, 
joka vähentää typpioksidi-

päästöjä alentamalla  
moottorien  

polttolämpötilaa.

Mariella saa  
maasähköliittymän  

Helsingissä.  
Gabriella saa  

maa sähkö liittymän  
sekä Helsingissä että  

Tukholmassa.

Varustamo saa  
2014 Skål Sustainable  

Tourism Award -palkinnon.  
Jury korostaa, että  

Viking Grace on  
maailman ympä ristöystävällisin 

matkustaja laiva ja  
että se asettaa  

tason koko alalle. 
• 

Varustamo saa  
Global Business Travel  

Associationin Project ICARUS  
Gold Medal -vastuullisuuspalkinnon 

Viking Gracella tekemästään  
kehitystyöstä. Vuonna 2013 liikente-
eseen tullut maakaasukäyttöinen 

laiva on GBTA:n mukaan todiste  
siitä, että varustamo on johtava  

vastuullisuuteen tähtäävässä  
teknisessä kehityksessä  

(2015).

Viking Gracelle  
asennetaan  

Ocean Marine -energian-
kierrätysjärjestelmä.  

Ainutlaatuisen  
tyhjiöprosessin avulla  
lämpö kierrätetään  

sähköksi. 

Vuoden 2014 lopulla 
 kaikki Viking Linen  

alukset Viking Gracea 
lukuun ottamatta  

siirtyivät dieselöljyyn, 
jonka rikkipitoisuus on  

alle 0,1 painoprosenttia.

Varustamo saa  
Seatrade Awards 
-palkinnon HAM:n 

asennuksesta 
(2000).

Varustamo saa 
Stockholms Hamnars

 Miljöboj 
-ympäristöpalkinnon 

pitkäaikaisesta ja monilla alueilla 
tehdystä aktiivisesta ja 

määrätietoisesta ympäristö-
työstä, erityisesti rikki- ja  

typpioksidipäästöjen  
vähentämiseksi (2002).

Viking Cinderellalle 
asennetaan 

 katalysaattorit (SCR) 
typpioksidipäästöjen 

vähentämiseksi.
• 

Puhdistettua  
pilssivettä pum-
pataan maihin 

kunnallisiin puhdis-
tuslaitoksiin.

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

Biojäte kuljetetaan  
mädätyslaitoksille  

biokaasun tuottamista  
varten.

2000 
-luku

Ympäristösuorituskyky  
vahvistetaan  

Clean Shipping Indexin  
mukaan varustamon  

neljällä aluksella –  
Viking Gracella, Mariellalla,  

Viking Cinderellalla  
ja Gabriellalla 

(2017).

Viking Linen  
kaikki alukset saavat 

painolastivesisertifikaatin 
osoituksena siitä,  

että alukset täyttävät  
painolastivesisopimuksen 

(2017) vaatimukset.
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Toimintaamme kohdistuu erilaisia ja erisuuruisia toimintaan vaikuttavia riskejä. On riskejä ja epävarmuuste-
kijöitä, joista olemme hyvin perillä, mutta myös sellaisia, joita emme tunne tai joiden arvioimme olevan epäto-
dennäköisiä tai vähäisiä.

Seuraavat riskialueet on tunnistettu:
l Onnettomuudet ja katastrofit
l Terrorismin/rikollisuuden aiheuttamat turvallisuusuhat
l Säännösten ja lainsäädännön muutokset
l Merenkulkupolitiikka
l Polttoaineen hintojen kehitys
l Valuuttakurssien vaihtelu
l Kilpailutilanne ja markkinakehitys
l Taloudelliset suhdanteet
l IT-uhat
l Ilmastonmuutos

Meriturvallisuutta ohjaa turvallisuuspolitiikkamme, jolla on 
korkein prioriteetti Viking Linen toiminnassa. Johtamisjär-
jestelmiemme ISMC:n (International Safety Management 
Code) ja ISPS:n (International Ship & Port Facility Security 
Code) kautta työskentelemme systemaattisesti potenti-
aalisten riskitilanteiden tunnistamiseksi ja siten onnetto-
muuksien ehkäisemiseksi. Tavoitteenamme on parantaa 
turvallisuutta jatkuvasti.

Meillä Viking Linella on nollavisio laivalla tapahtuvien 
erilaisten rikosten, ahdistelun ja järjestyshäiriöiden osalta. 
Teemme jatkuvasti töitä sen toteuttamiseksi. Näitä ky-
symyksiä käsittelevä ryhmä kokoontuu säännöllisesti, ja 
myös ulkopuolista osaamista on käytetty.

Viking Line ylläpitää kriisivalmiussuunnitelmaa, jonka 
tarkoituksena on ehkäistä ja lieventää matkustajiin, hen-
kilökuntaan, liikenteeseen, omaisuuteen, ympäristöön, 
toimintaan ja yhtiön luotettavuuteen vakavasti vaikuttavien 
poikkeustapausten ja kriisien seurauksia. Kriisivalmius-
suunnitelmalle on ominaista tehokas hälytysjärjestelmä, 
joka kokoaa nopeasti konsernin sisäisen kriisiorganisaa-
tion. Kriisitilanteissa kriisiorganisaatio tekee tiivistä yhteis-
työtä asianomaisten viranomaisten kanssa.

Kun kriisityössä tarvitaan tukea ja apua, käytetään eri 
organisaatioita, yrityksiä ja asiantuntijoita. Viestintä, tiedo-
tus ja kriisituki ovat kriisiorganisaation työn olennaisia osia. 
Organisaatiota koulutetaan jatkuvasti, jotta se olisi tehokas 
ja kestävä huolimatta fyysisestä ja psyykkisestä paineesta. 
Kriisiorganisaation työn tavoitteena on pelastaa ihmishen-
kiä, ehkäistä ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle aiheu-
tuvia vahinkoja sekä hoitaa pelastustoimet niin tehokkaas-
ti, että toiminta voi palata normaaliksi mahdollisimman 
pian vahingoittamatta yhtiön mainetta.

Suomalaista merenkulkua ohjaavat kansainvälisen 
merenkulkuorganisaatio IMO:n ympäristömääräykset, 
EU-direktiivit, HELCOM-suositukset ja kansallinen lainsää-
däntö. Merikuljetus on ympäristöystävällisin kuljetusmuoto, 
eikä korvaavaa liikennemuotoa ole olemassa. Seuraamme 
aktiivisesti ympäristömääräysten valmistelua, ympäristö-
teknologian kehitystä ja ratkaisuja, joita tutkimus tarjoaa 
yhä tiukempiin ympäristömääräyksiin.

EU:n rikkidirektiivi astui voimaan 1. tammikuuta 2015 
Itämeren osalta ja merkitsi vaihtamista polttoaineeseen, 
jonka rikkipitoisuus on maksimissaan 0,1 %. Lisäksi IMO 
on päättänyt, että Itämerestä tulee nk. typpikontrollialue 
(Nitrogen Oxide Emission Control Area, NECA), jossa uusilla 
aluksilla on tiukemmat päästövaatimukset 1. tammikuuta 
2021 alkaen.

Lisäksi EU on asettanut vaatimuksen koskien EU:n sata-
missa liikennöivien suurten alusten (yli 5 000 bruttotonnia) 
hiilidioksidipäästöjen valvontaa, raportointia ja vahvis-
tamista (MRV). Oikean ja luotettavan kuvan antaminen 
matkustajakohtaisista päästöistä edellyttää myös rahtikul-
jetusten huomioimista. Vuonna 2017 Viking Line asensi yh-
dessä Blueflow nimisen yrityksen kanssa kaikille aluksilleen 
Energy Management Systemin. Järjestelmä on sovitettu 
EU:n asettamiin hiilidioksidipäästöjen raportointia koskeviin 
vaatimuksiin, mutta se toimii myös työkaluna päivittäisessä 
työssä polttoainesäästöjen saavuttamiseksi.

Taloudelliset riskit on kuvattu tarkemmin konsernitilin-
päätöksessä.

Mahdollisuudet
Toimintaamme koskevien riskien lisäksi on myös monia 
mahdollisuuksia ja tilaa kehitykselle tulevina vuosina:
l Uudisrakennusprojekti Kiinassa
l Vahva taloudellinen asema päämarkkinoillamme
l Kasvava segmentti: kansainväliset markkinat
l Digitaalinen kehitys
l Viking Line innovatiivisen ympäristötekniikan edellä-  
  kävijänä
l Polttoaineen optimointiohjelma, joka vähentää  
  kulutusta ja päästöjä
l Kanta-asiakasohjelmamme
l Sitoutunut henkilöstö ja hyvät palveluarvosanat

Riskit ja mahdollisuudet
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