
Viking Line lahjoittaa 100 000 euroa Helsingin yliopistolle
Viking Line jatkaa aktiivista työtään puhtaamman Itämeren puolesta. Varustamo lahjoittaa 100 000 euroa Helsingin yliopistolle,
joka on maan suurin Itämeritutkimuksen ja -opetuksen keskus. Pitkäjänteinen työ Itämeren tilan kohentamiseksi on alkanut
tuottaa tulosta, mutta perustutkimuksen osalta on vielä paljon selvitettävää.

Helsingin yliopisto tekee arvokasta tutkimustyötä Itämeren puolesta, ja Viking Line tukee omalta osaltaan tätä työtä 100 000 euron
lahjoituksella. Lahjoituksella tuetaan merentutkimusta esimerkiksi yliopistolle kuuluvalla Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla. Meriasemalla
keskitytään muun muassa monimuotoisuuden ja ekosysteemin toiminnan sekä ihmistoiminnan vaikutuksen tutkimiseen Itämeressä.

-       Itämeren tila on hitaasti paranemassa, ja pitkäjänteinen työ ravinnepäästöjen vähentämiseksi alkaa tuottaa tulosta. Vielä on kuitenkin
paljon tehtävää, ja siksi perustutkimuksen tukeminen on todella tärkeää. Etsimme yhä vastausta siihen, miten eri tekijät kuten rehevöityminen,
ilmastonmuutos, merien happamoituminen, tulokaslajit ja kalastus yhdessä vaikuttavat ekosysteemiin. Uusia haasteita ilmenee jatkuvasti,
sanoo Itämeren tutkimuksen professori Alf Norkko.

Viking Line on tehnyt pitkäjänteisesti työtä ympäristöasioiden ja puhtaamman Itämeren puolesta. Yhtiö on toiminut jo pitkään Baltic Sea Action
Groupin (BSAG) ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n tukijana ja yhteistyökumppanina. Varustamo itse pyrkii muun muassa minimoimaan
energiankulutustaan ja ilmastopäästöjään. Viking Linen alukset eivät myöskään päästä jäte- tai pilssivesiä mereen, vaan kaikki käytetty vesi
pumpataan maihin ja näin pienennetään Itämeren kuormitusta.

-       Itämeri on Viking Linelle tärkeä, joten haluamme harjoittaa matkustaja-alusliikennettä ympäristön huomioon ottavalla tavalla. Viking Line on
jo pitkään tehnyt aktiivista ympäristötyötä, ja tämän lisäksi haluamme tukea sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka tekevät omalta osaltaan
tärkeää työtä Itämeren hyväksi, kertoo Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses.

Viking Line on saanut lukuisia palkintoja ympäristötyöstään. Esimerkiksi M/S Viking Grace sai tunnustusta kestävän kehityksen ratkaisuistaan,
kun alukselle myönnettiin kansainvälinen Skål Sustainable Tourism Award -palkinto vuonna 2014. Viking Line sai myös vuoden 2012
Stockholms Hamnars Miljöboj -palkinnon kehittämistään ainutlaatuisista ja innovatiivisista ympäristöratkaisuista.
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