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Suomalainen	  logistiikkayritys	  käyttää	  ensimmäisenä	  LNG:tä	  
meriliikenteen	  tavarakuljetuksissa	  
	  

Containerships	  Oy	  on	  tilannut	  kaksi	  uutta	  yritykselle	  räätälöitävää	  rahtialusta,	  joissa	  hyödynnetään	  uutta	  dual	  fuel	  -‐	  
moottoriteknologiaa.	  Nopeassa	  kasvussa	  oleva	  suomalainen	  logistiikkayritys	  ilmoitti	  aiemmin	  tänä	  vuonna	  kahden	  
vastaavan	  aluksen	  tilauksesta.	  Containershipsista	  tulee	  alansa	  ensimmäinen	  eurooppalainen	  toimija,	  joka	  hyödyntää	  
LNG:tä	  eli	  nesteytettyä	  maakaasua	  meriliikenteen	  tavarakuljetuksissa.	  

”Uudet	  aluksemme	  eivät	  vain	  täytä,	  vaan	  ylittävät	  ympäristöstandardit,	  joita	  on	  asetettu	  rikkipäästöjen	  erikoisalueella	  eli	  
SECA-‐alueella	  toimiville	  yrityksille.	  Lisäksi	  moottorimme	  täyttävät	  tulevaisuudessa	  voimaantulevat	  typenoksidivaatimukset.	  
Uusien	  laivojen	  lisäksi	  suunnittelemme	  investointeja	  myös	  LNG:tä	  hyödyntävään	  rekkakalustoon	  Suomessa,	  Venäjällä	  ja	  
Isossa-‐Britanniassa.	  Näin	  voisimme	  tarjota	  mahdollisimman	  kestävän	  kehityksen	  mukaisen	  logistiikkaketjun	  ovelta	  ovelle”,	  
Containerships	  Oy:n	  toimitusjohtaja	  Kari-‐Pekka	  Laaksonen	  kertoo.	  

Nyt	  tilattuja	  kahta	  uutta	  alusta	  odotetaan	  liikenteeseen	  vuoden	  2017	  aikana.	  Kaksi	  aiemmin	  tilattua	  laivaa	  toimitetaan	  
Containershipsille	  vuoden	  2016	  kuluessa.	  Kaikkien	  neljän	  laivan	  polttoaineena	  voidaan	  käyttää	  nesteytettyä	  maakaasua,	  
mutta	  moottoreissa	  voidaan	  hyödyntää	  myös	  perinteisiä	  polttoöljylaatuja.	  

Containershipsin	  uusissa	  aluksissa	  on	  monta	  teknistä	  innovaatiota.	  Uudet	  laivat	  ovat	  esimerkiksi	  erittäin	  joustavia	  45-‐
jalkaisten	  konttien	  kuljettamiseen.	  Kuhunkin	  laivaan	  mahtuu	  jopa	  639	  45-‐jalkaista	  konttia	  ja	  kokonaiskapasiteetti	  vastaa	  
1	  400	  20-‐jalkaista	  konttia	  (TEU).	  Yhteen	  laivaan	  voidaan	  kytkeä	  300	  kylmäkuljetuskonttia.	  Muita	  teknisiä	  innovaatioita	  ovat	  
muun	  muassa	  rungon,	  potkurin	  ja	  peräsimen	  optimointi	  ja	  dual-‐fuel	  -‐teknologian	  hyödyntäminen	  ympäristöystävälliseen	  
sähköntuotantoon	  myös	  satamassa	  oloaikana.	  

“Monet	  muut	  alan	  toimijat	  aikovat	  vastata	  kiristyviin	  säädöksiin	  lyhyen	  aikavälin	  ratkaisuilla	  kuten	  vaihtamalla	  polttoaineen	  
rikkipitoisuudeltaan	  alhaiseen	  kaasuöljyyn	  (MGO).	  Tämä	  ei	  edellytä	  heiltä	  vastaavia	  investointeja	  kuin	  meidän	  ratkaisumme.	  
Meidän	  strategiamme	  on	  ottaa	  reippaasti	  etumatkaa	  ympäristösäännöksiin	  liittyen	  ja	  toimia	  yrityksenä	  ympäristöystävällisen	  
toiminnan	  edelläkävijänä.	  Ympäristöystävällisyys	  on	  myös	  talouden	  näkökulmasta	  järkevää	  ja	  uudistusten	  ansiosta	  pystymme	  
tarjoamaan	  asiakkaillemme	  parasta	  vastinetta	  heidän	  rahoilleen”,	  Laaksonen	  kertoo	  yrityksen	  visiosta.	  
	  
Containershipsin	  tekemien	  investointien	  yhteenlaskettu	  arvo	  nousee	  noin	  250–300	  miljoonaan	  euroon	  sisältäen	  hankinnat	  
sekä	  meri-‐	  että	  maapuolelle.	  

“Tämä	  on	  suuri	  kehitysaskel	  perheomisteiselle	  yritykselle.	  Me	  näemme	  uudet	  ympäristösäännökset	  kuitenkin	  pikemminkin	  
merkittävinä	  kasvumahdollisuuksina	  kuin	  pakotteina.	  Tavoitteenamme	  on	  kaksinkertaistaa	  niin	  volyymimme	  kuin	  
liikevaihtommekin	  seuraavan	  5	  –	  6	  vuoden	  kuluessa”,	  Laaksonen	  sanoo.	  

Containerships	  aikarahtaa	  alukset	  pitkäaikaisilla	  sopimuksilla	  GNS	  Shipping/Nordic	  Hamburg-‐varustamolta.	  Alukset	  
rakennetaan	  Kiinassa.	  Laivojen	  päämoottorit	  toimittaa	  Wärtsilä.	  

-‐ Edellä	  mainittujen	  aikarahtausten	  lisäksi	  harkitsemme	  myös	  vastaavien	  alusten	  hankkimista	  omistukseemme.	  Tämä	  
merkitsisi	  merkittäviä	  lisäinvestointeja	  ja	  uusia	  uramahdollisuuksia	  suomalaisille	  alan	  ammattilaisille,	  Laaksonen	  
kertoo.	  
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Containerships	  on	  perheomisteinen	  logistiikkayritys,	  jolla	  on	  45	  vuoden	  kokemus	  logistiikkapalveluista.	  Yrityksen	  pääkonttori	  sijaitsee	  
Helsingissä.	  Containerships	  tarjoaa	  turvallista,	  ympäristöystävällistä	  ja	  nopeaa	  rahtipalvelua	  Suomen	  Venäjän,	  Baltian	  maiden	  ja	  Länsi-‐
Euroopan	  välillä	  kuin	  myös	  Turkissa	  ja	  Pohjois-‐Afrikassakin.	  Yritys	  kuljettaa	  rahtia	  meri-‐,	  maa-‐,	  raide-‐,	  ja	  jokiliikenteessä.	  	  


