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Viking Line kierrätti selvästi enemmän jätettä vuonna 2015 
Laivoilla tarjoiltiin yli kuusi miljoonaa kuppia ekologista kahvia 
 

Viking Line kierrätti selvästi enemmän jätteitä vuonna 2015 verrattuna edellisvuoteen. 
Esimerkiksi öljyjen, muovin ja alumiinin kierrätys säästi luontoa miljoonien 
autokilometrien verran hiilidioksidimäärissä laskettuna. Kierrätyksen lisäksi Viking 
Linen ympäristöpanostukset keskittyvät erilaisiin ympäristöteknisiin ratkaisuihin ja 
matkustajille tarjottavien ekologisten vaihtoehtojen lisäämiseen. 
 
Viking Linen laivoilta kerättiin viime vuonna kierrätykseen yhteensä 1 565 tonnia kiinteää 
jätettä, kuten lasia, muovia ja metalleja. Tämä oli runsaat 15 prosenttia enemmän kuin 
vuonna 2014 (1 321 tonnia). Biokaasutuotannossa käytettävän biojätteen määrä kasvoi 
samalla yli 10 prosentilla 1 042 tonniin. Varustamo keräsi lisäksi 2 155 tonnia käytettyjä 
öljyjä kierrätystä varten. Määrä vastaa yli 20:tä miljoonaa kilometriä autolla matkustamista 
hiilidioksidimäärässä laskettuna. 
 

– Toimimme herkässä saaristossa, minkä vuoksi ympäristöasiat ovat tärkeysjärjestyksen 
kärjessä. Ympäristötyö kuuluu varustamon päivittäiseen toimintaan, ja se ulottuu 
laajemmalle kuin määräykset edellyttävät. Iso kiitos kuuluu laivahenkilökunnalle, joka 
huolehtii siitä, että ympäristötoimet toteutuvat käytännössä, kertoo Viking Linen 
ympäristökoordinaattori Susanna Airola. 

 
Vanhan kierrättäminen vaatii vähemmän energiaa kuin uuden materiaalin valmistaminen, ja 
siksi kierrätys on kasvava osa Viking Linen ympäristötyötä. Tuore esimerkki on viime vuonna 
M/S Viking Gracelle asennettu energiakierrätysjärjestelmä Ocean Marine. Tekniikan avulla 
laivan moottoreiden hukkalämpö muuntuu sähköksi tyhjiöprosessin kautta. Ruotsalaisen 
Climeonin patentoima tekniikka tuottaa vuosittain noin 700 000 kWh päästötöntä sähköä. 
 
Viking Linen tavoite on jatkuvasti alentaa laivojen päästöjä. Päästöt ovat pienentyneet muun 
muassa ympäristöteknisten ratkaisujen ja polttoainevalintojen kautta. Varustamo käyttää 
esimerkiksi HAM-tekniikka (Humid Air Motor) M/S Mariellalla ja katalysaattoreita M/S Viking 
Cinderellalla. Ainutlaatuinen HAM-tekniikka vähentää typpioksidipäästöjä laskemalla 
moottoreiden palamislämpötilaa. Laivoilla on myös otettu käyttöön erilaisia ratkaisuja 
polttoaineoptimoinnille. 
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Kuusi miljoonaa kuppia kahvia 
 
Ympäristöpanostukset näkyvät konkreettisesti laivamatkustajille ekologisten vaihtoehtojen 
lisääntymisenä. Laivojen ravintolat tarjoavat esimerkiksi omaa lasipulloon pullotettua  vettä. 
Viime vuonna Viking Linen laivoilla tarjoiltiin yli 6,2 miljoonaa kuppia ekologisesti viljeltyä 
kahvia. 
 
Muita ympäristötekoja ovat vettä säästävien suihkujen ja hanojen asentaminen ja siirtyminen 
ympäristöystävällisempien pesuaineiden käyttöön. 
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