
J/M Polaris och besättningen

REDO FÖR ISBRYTNING
Den nya Helsingforsbyggda isbrytaren anslöt till Arctias flotta i slutet av september. SSB besökte farty-
get och levererade böcker, filmer, dagstidningar och tidskrifter till besättningen och informerade samti-
digt om senaste nytt och om SSB:s planerade kursverksamhet för sjöfarare.

Text: Pekka Karppanen. Foto: Pekka Karppanen, Sampsa Sihvola.

Personalen på Polaris känner redan till SSB:s verksamhet, men de var ändå intresserade av studiesekreterare Jukka Lindells 
erfarenheter från spanskakursen som hölls nyligen liksom av SSB:s övriga service.

Bokönskemålen hade framförts redan tidigare på Nordsjö sjömanscenter, där en del av besättningen väntade på att Polaris 
skulle anlända för LNG-bunkring. Samtidigt hade besättningen instruerats att använda bibliotekets webbtjänst, där man kan 
söka efter och beställa böcker och filmer.

Nya generationens isbrytare

I slutet av oktober kom Polaris med festflagg till Skatudden, där fartyget visades upp för inbjudna gäster. Framsidan av däcks-
huset är prydd med logotypen för Finlands 100-årsjubileum

Styrman Patrik Barck och övrig personal ledde guidade turer ombord för grupper av besökare. Runtom på Polaris presente-
rades fartygets innovationer av däckspersonal, konstruktörer och övriga aktörer som deltagit i bygget. 

Befälhavare Pasi Järvelin ansvarade för den rymliga och tekniskt avancerade kommandobryggan. Han var med i planerings-
arbetet från början och övervakade senare bygget på Arctech Helsinki Shipyards skeppsvarv. Utöver honom räcker det med 
att fartyget opereras av 15 yrkesutbildade sjöfarare.

Finlands effektivaste isbrytare

Isbrytaren Polaris kan använda både LNG och ultralågsvavlig diesel som bränsle. Bakom maskinrummet finns två 400 kubik-
meters gastankar, där man förvarar flytande naturgas i en temperatur på -163 grader.

Polaris isklass är Polar Class 4 och hon kan köra i 3,5 knop genom 1,8 meter tjock is. På öppet vatten kan det 110 meter långa 
fartyget komma upp i 18 knop och även backhastigheten är över 17 knop. Fartyget har dessutom moderna anordningar för 
oljebekämpning.

Polaris besättning har tillgång till rymliga, trivsamma och ändamålsenliga utrymmen med bastu och gym i toppskick. 

Befälhavare Pasi Järvelin övervakade bygget av 
Polaris vid Arctech Helsinki Shipyards varv.

Styrman Patrick Barck tog sin grupp av besökare till 
maskinrummet, där maskinchef Juha Kannisto be-
rättade om fartygets egenskaper.




