PRESSRELEASE
Tiedote 11.4.2018

Viking Grace muuttuu purjealukseksi 12. huhtikuuta
Viking Line aloittaa yhteistyön Itämeren tuulten kanssa, kun M/S Viking Grace alkaa ensimmäisenä
matkustaja-aluksena maailmassa hyödyntää tuulen voimaa mekaanisen roottoripurjeen avulla.
Suomalaisen Norsepowerin kehittämän purjeen avulla säästetään polttoainetta ja vähennetään
päästöjä. Viking Line astuu purjelaivojen aikaan 12.4.2018, jolloin M/S Viking Grace purjehtii
ensimmäiselle matkalleen Turusta Tukholmaan tuulten avustamana.

M/S Viking Gracelle asennettavan 24 metriä korkean ja neljä metriä leveän roottoripurjeen toiminta
perustuu Magnus-ilmiöön. Purjeen pyöriessä sen pinta vetää ilmaa yhdellä puolella pienemmällä paineella
kuin toisella puolella. Paine-ero synnyttää työntövoimaa, joka liikuttaa laivaa eteenpäin. Purje toimii
automaattisesti, ja järjestelmä pysähtyy, jos tuulen suunta tai voimakkuus muuttuvat laivalle epäsuotuisiksi.
Roottoripurjeen avulla aluksen päästöt vähenevät tuuliolosuhteista riippuen jopa 900 tonnia vuodessa.
Roottoripurjeen käyttöönotto kuvastaa Punaisten laivojen vihreitä arvoja. Ahvenanmaalaiselle varustamolle
meri ja saaristoluonto ovat olleet sydämenasia ja elinkeinon edellytys jo vuosikymmeniä. Vuonna 2013
liikennöinnin aloittanut M/S Viking Grace on jo nykyisellään maailman ympäristöystävällisimpiä aluksia: se
liikkuu nesteytetyllä maakaasulla ja on vähäpäästöinen sekä melutasoltaan hiljainen. Uuden purjeen
ansiosta Turun saaristossa purjehditaan vielä entistäkin ympäristöystävällisemmin.
– Tämä on meille suuri päivä. Ahvenanmaalaisena varustamona elämme merestä, joten sen
hyvinvoinnin edistäminen on meille hyvin tärkeää. Haluammekin olla edelläkävijöitä
ympäristökuormitusta vähentävien ratkaisujen hyödyntämisessä. Suomalainen Norsepower
on kehittänyt mekaanisesta roottoripurjeesta maailman johtavan ratkaisun, jolla voidaan
vähentää polttoaineen kulutusta, ja meistä on valtavan hienoa, että saamme tämän
innovaation käyttöön M/S Viking Gracelle ensimmäisenä matkustaja-aluksena maailmassa,
kertoo Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses.

Suomalainen cleantech-yritys Norsepower on kehittänyt roottoripurjettaan viisi vuotta. Roottoripurjeen idea
on jo noin sata vuotta vanha, mutta ympäristövaatimusten kiristyessä sekä materiaali- ja
teknologiaratkaisujen kehittyessä ratkaisusta on tullut erittäin ajankohtainen ja kiinnostava. Norsepower on
kehitystyössään vuosia muita toimijoita edellä.

– Norsepowerille on suuri ilo ja kunnia tehdä Viking Linen M/S Viking Gracesta vieläkin
ympäristöystävällisempi uuden roottoripurjeteknologiamme avulla. Maailman viimeiset,
perinteisillä purjelaivoilla liikennöineet varustamot olivat aikanaan ahvenanmaalaisia ja on
hienoa, että ahvenanmaalainen Viking Line on edelläkävijä modernin apupurjeteknologian
käyttöönotossa. Viking Linen ja Norsepowerin organisaatiot ovat tehneet ensiluokkaista
yhteistyötä Norsepowerin roottoripurjeen yhteensovittamisessa Viking Grace -alukseen ja
tämän projektin loppuunsaattaminen on kaikille projektiin osallistuneille hieno hetki, sanoo
Norsepowerin toimitusjohtaja Tuomas Riski.
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M/S Viking Gracelle asennettavan roottoripurjeen lisäksi myös Viking Linen uusi, vuonna 2020 valmistuva
alus tulee hyödyntämään tuulipropulsiotekniikkaa. Kiinassa rakennettavaan matkustaja-alukseen
asennetaan kaksi Norsepowerin mekaanista purjetta, ja näin mahdollisuudet tuulivoiman hyödyntämiseen
tuplaantuvat.
Video:
https://drive.google.com/file/d/1JTlFaIcOfezZendpbEsThYL0MyXQRsHL/view?usp=sharing
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Christa Grönlund, tiedotuspäällikkö, Marketing Communications, christa.gronlund@vikingline.com, +358 9
123 5242
Tuomas Riski, toimitusjohtaja, Norsepower Oy Ltd, tuomas.riski@norsepower.com, +358 50 330 5732

