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 English Summary 

An old freshwater cruiser “Blue White Eagle” (built 1960) was demolished at Turku 
Repair Yard in October 2017 as a pilot project in a ground of Ship recycling project 
in Finland. The ship was smaller than was planned, and complex by its structure, 
but acted well as the first praxis when breaking a ship in the project. Blue White 
Eagle was towed from Lappeenranta to Naantali. It had lied in the Lappeenranta 
port for six years and had become an apparent environmental risk; demolishing the 
ship can also be considered an environmental act.    

The project was carried out by a consortium of Turku Repair Yard (ship yard with a 
dry-dock), Meriaura (shipping and purchasing the ship), Delete (breaking services 
and removal of waste) and Hans Langh (washing and removal of liquid waste). In 
the first phase oil containing liquid waste was removed, and the upper deck was 
dismantled and cleaned at a quay, after which the ship was removed to dry-dock. 
An ice breaker “Kontio” was simultaneously repaired in dry-dock; this proved not to 
make any problem, there was plenty of room for the shipbreaking operations, too.  

Demolishing the vessel in dry-dock went on smoothly. The work was done 
mechanically by excavators equipped with cutting tools, assisted by sorting and 
loading machines and a truck. Deck structures made of aluminium were dismantled 
first, followed by the hull which was cut into blocks; the engine room was left the 
last section to enable independent work there and to remove the engines. Oxygen 
cutting was needed to remove heavy axles.  Some marine equipment was saved to 
be sold as such.        

A permission for experimental shipbreaking activity had been granted by the 
regional authorities, which required strict environmental instructions to be 
followed during the operations; various environmental measurements had also to 
be done in course of the work. After dismantling, an environmental report had to 
be submitted to the authorities.    

Main recycling material received was iron and steel scrap, 370 tonnes all together 
(65 % of the total weight). Other materials included aluminium (11 tonnes), copper, 
brass, stainless steel and electronic scrap (including cables), few hundreds or kilos 
each. A volume of waste (170 tonnes of mixed waste), however, proved to be 
greater than expected, mainly due to a complex structure of the vessel and e.g. 
concrete, which was used as covering the decks.   

The total costs of the project amounted to 219 000 euros, and as the estimated 
revenues will be around 75 000 euros, the project was clearly unprofitable. This 
was not unexpected, but a small size and complex structure and amount of waste 
increased unit costs further. However, as a test the project gave valuable 
information of the following items:  purchasing a ship, procedure of environmental 
requirements, appropriate dismantling methods and mechanical techniques, 
dismantling simultaneously with a ship under repairing, uniting of various phases of 
dismantling, operations of subcontracting companies, and cooperation between 
the companies of the consortium.  
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1. Laivan historia ja hankinnan tausta 
 

Saksassa vuonna 1960 rakennettu matkustajalaiva Frisia III siirtyi vuonna 
2000 Suomeen, kun Saimaa Ferries osti aluksen Saksasta. Alus sai nimen Koli 
III, mutta vuonna 2007 se sai uuden nimen ”Blue White Eagle”. Vuosina 
2000-2008 alus kuljetti risteilymatkustajia Saimaalla, minkä jälkeen se 
vuosina 2009-2010 toimi Puumalassa majoitustiloina ja tapahtumapaikkana. 
Vuonna 2011 alus tuotiin Lappeenrannan Rauhan satamaan, missä se oli 
kiinni noin kuuden vuoden ajan. Aluksen kohtalosta käytiin erinäisiä 
neuvotteluja, mutta mitään konkreettista ei tapahtunut, kunnes syyskuussa 
2017 Meriaura osti laivan ja sen siirtoa Naantaliin alettiin valmistella.  
 

Kuva 1 
Blue White Eagle liikenteessä vuonna 2008 

  

Purkukohde oli suunniteltua pienempi laiva, mutta kun suurempia purkuun 
soveltuvia laivoja ei löytynyt järkevään hintaan, konsortio (Turun 
korjaustelakka, Meriaura, Delete, ja Hans Lang) päätti ottaa aluksen Ship 
recycling in Finland -demoprojektin ensimmäiseksi harjoituskohteeksi. 
Sovittiin, että jatketaan myös muiden mahdollisten kohteiden kartoitusta, ja 
haetaan näiden tulevien kohteiden purkua ajatellen projektille lisäaikaa. 
 

Meriaura toteutti heti heinäkuussa yhdessä Deleten kanssa laivan katsel-
muksen ja alkuvalmistelut siirtoa ajatellen, jonka jälkeen Meriaura aloitti 
siirtovalmistelut laivan siirtämiseksi Turun korjaustelakalle Naantaliin. Näihin 
kuuluivat siirron aikaisten vakuutusten hankkiminen, hinaus-järjestelyt, 
sopimukset, laivan kaupan valmistelut sekä tiedotus ja yhteydet mediaan. 
  
Satamassa lojuessaan Blue White Eagle alkoi olla ympäristöriski. Lappeen-
rannan kaupungille alus aiheutti huolta ja se pyrki pitkään poistamaan 
aluksen Rauhan satamasta, jo vuonna 2014 sille oli annettu siirtomääräys. 
Laiva oli käytännössä hylätty; sen kuntoa ei hoidettu, mutta mm. pumppauk-
sia piti tehdä laivan pitämiseksi pinnalla ja pystyssä - puhuttiin jopa ”aave-
laivasta”.  
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Aluksen lähtiessä hinaukseen 5.9.2017 kohti Naantalia sen kunto oli huono. 
Blue White Eaglen viime vuosina aiheuttamien ongelmien ja ympäristöriskin 
vuoksi aluksen siirtoa ja purkua on pidettävä myös ympäristötekona.  

Blue White Eaglen tekniset tiedot 

Rakennusvuosi: 1960, laiva pidennettiin vuonna 1997 
Rakennuspaikka: Jos L Meyer Werft, Saksa 
Pituus: 62.7 m 
Leveys: 8.8 m 
Syväys: 2.1 m 
Vetoisuus: 710 GT (bruttotonnia) 
Kantavuus: 111 DWT  
Koneet: 2xDeutz SBA 6M 528 diesel, uusittu vuonna 1976, 2x589 kW 
Matkustajakapasiteetti: 120 (ravintola 135) 
 

 

2. Hinaus Naantaliin 

Blue White Eaglea lähdettiin hinaamaan tiistaina 5.9 iltapäivällä ja se saapui 
Naantaliin perjantaina 8.9 aamulla; hinaus kesti vajaat kolme vuorokautta. 
Hinaus Lappeenrannasta Saimaan kanavan kautta Naantaliin sujui 
suunnitelmien mukaisesti ja alus saatiin turvallisesti laituriin odottamaan 
romutusta. Hinauksesta vastasi Idäntie Oy; hinausnopeus merellä oli noin 
yhdeksän solmua. Aikataulusta johtuen laiva kiinnitettiin ensin väliaikaiseen 
laituriin Naantali Ecoports Oy:n satamaan Turun korjaustelakan viereen, 
jossa sen sisäpurku aloitettiin jo osittain.  

Purkamisen aloittamisen yhteydessä laadittiin konsortiosopimus, joka 
määritteli kunkin osapuolen vastuut kussakin projektin vaiheessa sekä 
kustannusten ja tulojen jaon.  

Kuvat 2-4 
Blue White Eagle saapuu hinauksessa Naantaliin satamaan, alus satamassa ja 
varustelulaiturissa  
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3. Purkutyö 

Blue White Eagle (BWE) siirtyi Turun korjaustelakan varustelulaituriin 
6.10.2017. Pesupalvelu Hans Langh puhdisti aluksen öljytankit ja kone-
huoneen pilssin öljystä laivan ollessa laiturissa, ennen aluksen purkua. 
Öljyistä pesuvettä BWE:stä tuli 11 m3, mikä toimitettiin Piikkiöön Hans 
Langhin öljyisten vesien käsittelylaitokseen. Työryhmässä pesutyössä olivat 
imuauto, kuumavesipaineauto, kaksi pesumiestä ja työnjohtaja. 
 

Purkutyöt laiturissa aloitettiin 9.10 käsin, purkua teki kuusi Deleten miestä. 
Käytössä oli yksi kone, joka siirsi purkujätettä kannelta jätelavoille. Työ 
aloitettiin purkamalla laivan ohjaamo, venekansi (ravintolakansi), pääkansi 
(hytit) ja alakansi (miehistöhytit, konehuone, keittiö, jne.). Aikaa käsin 
purulle oli varattu yksi viikko, jonka aikana tuli purkaa myös laivan sisusta 
puusta ja irtaimistosta. Kaapelit, eristysvillat ja hyttien seinäpaneelit jätettiin 
paikoilleen.  
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Laivan alakansi tyhjennettiin vain irtaimistosta ja näin jätettiin vertailu-
pohjaa tuleville projekteille käsin purkamisen kannattavuudesta. Laivan 
ollessa vielä laiturissa telakan edustajat kytkivät irti laivan koneita ja muita 
osia, jotka oli tarkoitus säästää. Vaaralliseksi luokitellut jätteet poistettiin 
laivasta myös laiturissa ongelmajätteille tarkoitetulle alueelle.   

BWE siirrettiin laiturista telakan altaaseen 16.10.2017. Altaaseen siirrettiin 
samanaikaisesti jäänsärkijä Kontio korjaustöitä varten; BWE käytti altaan 
tilasta vain osan. Purkutyölle altaassa oli varattu 10 päivää; koneellinen purku 
päästiin aloittamaan 18.10. Koneelliseen purkuun oli käytössä kaksi laivaa 
purkavaa kaivinkonetta varustettuna leikkaavalla työkalulla sekä kaksi 
lajittelukonetta lajittelemaan ja nostamaan lajiteltu romu omille korkea-
reunaisille lavoille. Työhön osallistui myös yksi kuorma-auto, joka vastasi 
lavojen siirrosta ja kuljetuksesta eri jätteiden kierrätyspisteisiin. Purkutyön 
aikana altaassa Hans Langhin kalusto oli myös valmiina, mikäli ilmeni 
lisätarvetta pesuille ja imutöille; näin saatiin varmistetuksi, että purkutyö 
tapahtui ilman öljyvuotoja telakan altaaseen.  

Altaassa laivasta purettiin ensin alumiiniset kansirakenteet keulasta perään 
päin, minkä jälkeen aloitettiin teräsrungon purkaminen myös keulasta perään. 
Runko leikattiin pienempi paloihin laivan keskellä sijaitsevaan kone-
huoneeseen asti. Laivan perä leikattiin irti konehuoneen lohkosta, joka 
purettiin viimeiseksi konehuoneessa tapahtuvien nostotöiden ja mahdollisen 
öljyvuodon riskin vuoksi. Erottamalla konehuoneen lohko muusta laivasta 
mahdollisti myös muiden purkutyöhän osallistuvien työskentelyn saman-
aikaisesti itse purkutyön kanssa, mikä taas auttoi aikataulussa pysymistä.          

Laivasta polttoleikattiin irti ankkuripeli, peräsinkoneisto ja muutama pollari, 
jotka haluttiin säästää ehjänä. Myös laivan pääkoneiden akselit jouduttiin 
irrottamaan polttoleikkaamalla (hiilestämällä) pääkoneiden vaihdelaatikosta 
ja ottamaan irti kokonaisena, koska purkukoneiden leikkurit eivät saaneet 
niitä poikki akseleiden vahvuuden ja metalliseoksen kovuuden vuoksi.     
Korjaustelakan osuus purkutyössä oli laivan koneiden irrottaminen ja nosto 
laivasta. Laiva oli kokonaan purettu ja telakka-allas puhdistettu 27.10.2017. 

Purkutyössä käytetyt koneet 
 

 Volvo 48 tonnia (EC480D), leikkaava työkalu, leikkaus 
 Doosan 30 tonnia (DX300), leikkaava työkalu, myös lajittelu ja lastaus 
 CAT (M322D), lajittelu 
 Hitachi (Zaxis), lajittelu, myös sisäpurku 

Volvo, (FM12), romun ja jätteiden kuljetus 

4. Ympäristövaatimukset ja toteutus 

Purkutyö ja sen Varsinais-Suomen aluehallintoviranomaiselta (AVI) saama 
koetoimintalupa edellyttivät tarkkaa ympäristöraportointia ja ympäristön-
suojelun valvontaa.  
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Korjaustelakan vastuulla olleet koetoimintailmoituksen mukaiset tehtävät: 

 Ennen purkutyön alkua toimitettava purkusuunnitelma (Ship Recycling Plan), joka sisälsi 
IHM:n (Inventory of Hazardous Materials). 

 Ilmoitus purkutyön aloituksesta valvontaviranomaiselle: ELY ja Naantalin kaupunki. 
Vastaavasti on tehtävä lopetusilmoitus kahden viikon kuluessa purkutyön 
lopettamisesta.   

 Koetoiminnasta vastaavien henkilöiden nimi sekä yhteystiedot Varsinais-Suomen ELY 
keskukselle sekä Naantalin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 Valvottava, että purkamiseen liittyvät meluisat toiminnot tehdään klo 08–18 välisenä aikana 
(pysyttävä päivällä alle 55dB 07-22 ja yöllä 22-07 50dB). 

  Melutaso mitattava telakka-altaassa tapahtuvan purun aikana lähimmässä melulle 
altistuvassa kohteessa vähintään kaksi kertaa; kaikkien melua aiheuttavien toimintojen 
ja laitteiden melupäästöt on mitattava niiden ollessa käynnissä. 

 Palovartiointi oltava purkutyön eri vaiheissa 

 Öljy- ja pölypäästöjen rajaaminen: varustelulaiturissa alus puomitettiin ja telakka-altaassa 
varmistettiin, päästöjä ei pääse mereen.  

 Öljy- ja pölypäästöistä pidettiin pöytäkirjaa; välittömästi ryhdyttävä rajaamaan, jos sellaisia 
havaitaan. Hankittiin öljyntorjuntakontti. 

 Hulevesien tarkkailusuunnitelman tekeminen; hulevesimittaukset kahdesti varustelulaiturilta ja 
telakka-altaasta 

 Merkityksellisistä häiriötilanteista oli ilmoitettava: ELY & Naantali ympäristö, AVI työsuojelu + 
tarvittaessa pelastuslaitokselle. (Asbestilöydöstä ilmoitettiin AVI työsuojeluun) 

 Toiminnan loputtua alue on välittömästi siivottava – palautettava sellaiseen kuntoon missä se oli 
ennen töiden aloittamista. 

 Toimintaa varten asetettiin jätevakuus ELY keskuksen nimiin. Jätevakuus vapautetaan, kun ELY 
keskus tarkastanut alueen – oltava samassa kunnossa kuin ennen purkutyötä. 

 
Purkutyöstä on tehtävä koetoimintaluvan edellyttämä loppuraportti, joka sisältää 
vähintään: 
 

 tiedot koetoiminta-ajasta ja koetoiminnan toteuttamisesta 
 tiedot puretuista aluksista 
 yhteenveto päästöistä ja niiden vaikutuksista 
 melumittausten tulokset ja leviämismallinnukset 
 hulevesimittausten tulokset ja arvio ympäristövaikutuksista 
 jätteiden määrät, jätejakeet, tiedot jätteiden toimituspaikoista ja 

jatkokäsittelytavoista. 
 arvio liikennemääristä verrattuna normaaliin toimintaan 
 yhteenveto poikkeus- ja häiriötilanteista 
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Kuvat 5-7 
Blue White Eagle altaassa: koneellinen purku alkamassa, kansirakennelmien purku 
ja laiva lähes purettuna (taustalla jäänmurtaja Otso samassa altaassa)  

 

 

  



9 
 

5. Materiaalien ja jätteiden määrät 
  

BWE:stä saatiin rautaromua yhteensä noin 370 tonnia, mikä alitti arvioidun 
määrän (500 tonnia). Myös alumiinia saatiin arvioitua vähemmän, 11 tonnia; 
hyttirakenteissa oli käytetty alumiinia arvioitua vähemmän ja korvattu muilla 
materiaaleilla, jotka lopulta olivat jätettä. Jätemäärää nosti myös se, että 
kansirakennelmia oli päällystetty betonilla. Suuri syy pienempiin kierrätet-
tävien materiaalien volyymeihin oli myös teräksen ja alumiinin laskettua 
pienemmät paksuudet, joihin osaltaan vaikutti (rungon osalta) teräslevyssä 
vuosikymmenten aikana tapahtunut korroosio, so. levyn ohentuminen.  
 

Laivasta saatiin myös koneet ja merenkulkulaitteita (mm. ankkuripelit, EVAC-
järjestelmä), joiden myyntimahdollisuuksia selvitetään.   

 

 Taulukko 1 
 Kertyneet materiaalit ja jätteet 

  
 
6. Kustannukset 

BWE:n hankinnasta, siirrosta ja purkamisesta syntyi kustannuksia yhteensä 
noin 219 000 euroa. Kustannuksia nosti työn luonne testipurkuna, missä eri 
työvaiheissa jouduttiin kohtaamaan uusia asioita ja kokeilemaan parhaita 
menettelytapoja. Toinen syy oli laivan pieni koko ja komplisoitu rakenne, mikä 
nosti yksikkötyökustannuksia; suuremman laivan (etenkin bulkkirahtialuksen) 
purkamisen ei odoteta nostavan kustannuksia suhteessa kokoon, vaikka 
samalla myös saatavien kierrätysmateriaalien määrä nousee kokoon suhteu-
tettuna. Toisaalta kun BWE:n purkaminen osoittautui tappiolliseksi, oli laivan 
pieni koko myös etu: vaikka yksikkötyökustannukset olivat korkeat, kokonais-
kustannukset eivät nousseet kohtuuttomasti.  
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Taulukko 2 
Yhteenveto BWE:n purkamisen kustannuksista      

 
 

Kun BWE:n purusta saatujen tai saatavien tuottojen arvioidaan olevan noin 
75 000 euroa, laivan purkaminen oli selvästi tappiollinen. Edellä mainittujen 
laivan pienen koon ja sen rakenteen lisäksi tuottoihin vaikuttaa mm. kierrä-
tettävien materiaalien arvioitua pienempi saanti, mm. teräksen paksuus. 
Toisaalta kyseessä oli pilottihanke tai ennemminkin vielä testipurku, jossa 
testattiin mm. seuraavia asioita:  

 laivan hankintaprosessi 

 lupamenettelyt ja ympäristösuojelu 

 laivan tarkoituksenmukainen purku laiturissa ja siirtäminen edelleen 
telakka-altaaseen 

 purku samanaikaisesti altaassa korjattavan aluksen kanssa 

 eri työvaiheiden liittäminen toisiinsa 

 koneellisen purkamisen menetelmät ja tekniikka 

 alihankintayritysten toiminta 

 konsortion yritysten yhteistyö yleensä 
Näistä saatiin tietoa, joka projektin jatkotyössä auttaa laivan purkamista 
selvästi kustannustehokkaammin.    
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7. Huomiot ja johtopäätökset   

Purkutyö eli romutus koneellisesti onnistui kohtuullisen hyvin ja aikataulussa 
pysyttiin pienistä viivästyksistä huolimatta. Parantamisen varaa jäi kuitenkin 
sekä leikkureiden toimivuuden että lajittelun onnistumisen suhteen. Tätä 
tulee selvittää jatkossa enemmän, kun purkutyön dataa on analysoitu 
tarkemmin.   
 

Laivasta kertyneen jätteen määrä ylitti ennakkoarvion; samalla kierrä-
tettävien materiaalien määrä jäi odotettua pienemmäksi. Toisaalta BWE 
tiedettiin hankalaksi purkukohteeksi laivan tyypin (sisävesiristeilyalus), iän 
(lähes 60 vuotta, mikä merkitsi myös komplisoitua rakennetta) ja pienen 
koon (purkutyön eri vaiheiden vaatimukset suhteessa laivan kokoon) vuoksi.  
 

BWE:n purkutyön tärkeimmät huomiot:  

 alumiinin määrä yliarvioitu (alumiinilevyjen paksuus arvioitua pienempi) 

 jätettä kertyi odotettua enemmän 

 tarkka jätteen lajittelu tärkeä (kivijäte halpa hävittää, sekajäte kallis) 

 materiaalitonnien tarkempi arvio: vahvuudet, mahdollinen hävikki  

Erityishuomiota jatkossa vaativat BWE:n purkutyössä esiin nousseet asiat: 

 Suljetut säiliöt vaativat eritystä varovaisuutta 

 Aluksen hätärakettien käsittely ja poistaminen ennen purkua 

 Jos mahdollista, alus suoraan altaaseen - minimoi siirtokuluja 

 Aikataulutuksessa tiivis perättäinen tehtävien toteutus 

 Tilapäislaituri tarvitaan, kunnon varustus (mm. sähkö) 

 Kölipukkien hyöty altaassa pieni, ei välttämättä tarvita 

 Taloudelliseen lopputulokseen vaikuttaa eniten kokonaisuuden hallinta - hyvä 
Pre-demolition Audit tarvitaan. 

 

BWE:n purkua ei voi pitää tyypillisenä laivanpurkuna Ship recycling 
projektin puitteissa. Aluksessa oli erityispiirteitä, mitkä vaikuttivat mm. 
siihen, että jätteiden määrä nousi suureksi laivan kokoon nähden. 
Purkutyö oli kuitenkin hyvä testi ja se antoi tärkeitä tuloksia, jotka on 
huomioitava projektin jatkotyössä.   
 

Pieni laiva soveltui ensimmäiseksi purkukohteeksi hyvin myös siksi, että 
sen kanssa pystyttiin harjoittelemaan konsortion yhteistoimintaa ja purun 
valmisteluun ja toteutukseen liittyviä osakokonaisuuksia. Konsortion 
yhteistyö sujui erittäin hyvin.  
 

Blue White Eaglen hankinnalle ja purkamiselle toi yhteiskunnallista 
lisäarvoa se, että laivaa oli pidettävä ainakin Lappeenrannan kaupungin 
kannalta ongelmajätteenä.  Laiva oli vuosia maannut Rauhan satamassa ja 
sitä oli yritetty päästä eroon moneen otteeseen, mm. siirtomääräykset 
eivät olleet johtaneet tulokseen. Ratkaisua laivan kohtalosta ei ollut 
löytynyt. Ainakin osittain tästä syystä laivan purkaminen sai myös suurta 
julkisuutta. 


