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PÄÄKIRJOITUS
On siirrytty kesäaikaan eli kesä on jo ihan kohta. Jotta aika menisi nopeammin, odotellaan
kesää yhdessä Ulkomatala -lehden kanssa. Tämä on jo kolmas numero, ja tällä kertaa se
käsittelee Finnjettiä. Haluamme ensin kuitenkin kiittää kaikkia, jotka tähän mennessä ovat
osallistuneet lehden kehittämiseen sekä niitä, jotka jatkossa tulevat kansamme kehittämään
Ulkomatalaa. Näiden kolmen kuukauden aikana meidän tiimimme on kasvanut kahdesta toimittajasta neljään toimittajaan, ja me toivomme, että se luku vain kasvaa. Kiitämme myös
lukijoita asiallisista palautteista sekä erityisesti lukijoita, jotka ovat lähettäneet meille juttuja
lukijoiden palstalle.
Finnjet -aihe meille tuli mieleen, koska Finnjet on ollut kuuma ja ajankohtainen keskustelun
aihe viime aikoina sekä mediassa että laivaharrastajien joukossa. Finnjettiähän romutetaan tällä hetkellä Intiassa, ja siitä on jo purettu yli puolet. Ennen romuttamista laiva yritettiin palauttaa
takaisin Suomeen, mutta idea kaatui sijoittajien
puutteeseen. Kun laiva oli jo melkein Intiassa,
suomalaisyrittäjä Mauri Murotie ilmoitti ostavansa
laivan takaisin Itämeren liikenteeseen, mutta osto
epäonnistui, koska joukko intialaisia liikemiehiä
oli ostanut sen risteilykäyttöön Murotien tarjoamaa korkeammalla hinnalla. Näin Finnjet joutui
Intiaan, josta se ei ole enää päässyt lähtemään.
Finnjet oli legendaarinen laiva, joka oli rakennettu Helsingissä vuonna 1977. Se rakennettiin Saksan liikenteeseen, ja se yhdisti Suomen ja Saksan
kansalaisia, sillä Finnjet kuljetti suuria matkustajamääriä huippunopeasti maasta toiseen. Matka
Suomesta Saksaan vei vain 22 tuntia. Finnjet on
yhdistänyt myös muita kansoja. Pitkän elämänsä aikana Finnjet teki risteilyjä mm. Pietariin,
Tallinnaan sekä muihin Pohjois- ja Baltian maihin. Lue lisää mielenkiintoisia artikkeleita sekä
mielipiteitä Finnjetistä tässä numerossa ja kerro mielipiteesi “Palaute” -osioon.
Huomenna ollaan jo huhtikuun puolella, jolloin on 1.4 eli aprillipäivä. Aprillipäivänä on tapana
huijata leikkimielisesti kavereita sekä tuttavia. Monissa lehdissä julkaistaan jokin pilailumielessä kirjoitettu artikkeli. Yleensä huijaukset onnistuvat, jos ihminen on kokonaan unohtanut
tämän päivän. Hyvää huumoripäivää huomenna teille kaikille ja tänään hyviä lukuhetkiä Ulkomatala -lehden kanssa.
-Sergei Pennonen, Kuva © Mathias Saken
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UUTISKATSAUS 3/2009
Pikakatsaus kuukauden uutisiin - Kotivesillä
Viking XPRS saa uuden tanssiravintolan
Viking XPRS saa pitkään odotetun piristysruiskeen, sillä alus saa uuden tanssiravintolan. Vtj Boris Ekman vahvisti jutun Turun Sanomille helmikuun loppupuolella. Uusi tanssiravintola tullaan
rakentamaan perään, nykyisen avoimen terassin tilalle. Tanssiravintola on suunniteltu avattavaksi vappuna. Ekmanin mukaan uudella tanssiravintolalla houkutellaan tanssimatkustajia
päiväristeilylle sekä lähtijöitä myös miniristeilyille. Varatoimitusjohtaja mainitsee jutun ohessa
myös, että varustamo tulee tarkastamaan Viking XPRS:n aikatauluja varsinkin iltalähdön aikaistamisen osalta.
- Turun Sanomat / Viking Line Abp

C Express uppoamistilanteessa Vaasan satamassa
Suomen satamien toinen murheenkryyni, C Express sai vuodon konehuoneeseen alkuyöstä
08.03. Vaasan satamassa jo yli vuoden ympäristösaarrossa seisonut alus oli jo lähes uppoamisvaarassa, mutta tilanteesta selvittiin vielä vain pienillä öljyvuodoilla. C Express-alus on vaarassa upota Vaasaan, mikäli sitä ei saada pian hävitettyä satamasta. Suomen Ympäristökeskus
SYKE on asettanut aluksen siirtokieltoon, koska epäilee sen joutuvan romutettavaksi Euroopan
ulkopuolelle.
Aluksen omistaja, Attar Construction, on yrittänyt vakuutella SYKEä siitä, ettei alus joudu romuksi. Nyt C Expressistä on muodostumassa isokin ympäristöongelma, sillä pelätään, ettei
alus kestä Vaasassa enää seuraavan talven yli. Ympäristökeskus ryhtyy pian toimiin, mikäli
omistaja ei kanna vastuutaan aluksesta. SYKE suunnittelee asbestin poistoa ja romutusta jossakin muussa Euroopan satamassa.
- YLE Uutiset
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Autolautta Julia ei vieläkään mennyt kaupaksi
Kotkan satamassa makaava autolautta Julia ei vieläkään mennyt pakkohuutokaupassa uusien
omistajien käsiin. 12.03. Kotkassa pidetyssä huutokaupassa irlantilainen sijoittajaryhmä oli jo huutanut aluksen kuudella miljoonalla
eurolla. Kauppa piti sinetöidä 1,5
miljoonan euron suuruisella käsirahalla, mutta sijoittajaryhmän
rahansiirto ei onnistunut. Juliaa
yritettiin myydä vielä epäonnistuneiden kauppojen jälkeen, mutta ehdokkaat olivat jo poistuneet paikalta.
Julia on ollut konkurssipesän murheenkryyninä viime lokakuusta asti, kun Stella Naves Russia
lopetti autolauttaliikenteen Helsingin ja Pietarin välillä. Alus seisoo makuutettuna toistaiseksi
Kotkan satamassa. Alukselle on huhuttu erilaisia ostajaehdokkaita, mutta Juliaa ei silti ole
saatu vielä kaupaksi.
- Kymen Sanomat

Aegean Speed Linesille Superseacat-alukset
50% konkurssiin menneestä SuperSeaCat Oy:stä omistanut kreikkalainen pika-alusvarustamo
Aegean Speed Lines ottaa Superseacat Three sekä Superseacat Four-alukset liikenteeseensä,
kertoo Hufvudstadsbladet. Alukset menevät tiettävästi yhtiön Kreikan-liikenteeseen nimillä
Speedrunner III sekä Speedrunner IV.
Aegean Speed Lines on aiemminkin ostanut pika-aluksia Suomenlahden liikenteestä. Yhtiö osti
Tallinkin AutoExpress 4-katamaraanin keväällä 2007, kun AutoExpress-katamaraanit olivat varustamon poistolistalla uusien, suurien pikalaivojen vuoksi.
- Hufvudstadsvbladet
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UUTISKATSAUS 3/2009
Pikakatsaus kuukauden uutisiin - Maailman merillä
Kaksi eurooppalaisomisteista tankkeria siepattu Somalian rannikolla
Somaliassa on jälleen kaapattu uusia aluksia. Adeninlahdella merirosvot ottivat haltuunsa tällä
kertaa eurooppalaisia tankkereita: yhden norjalaisen sekä yhden kreikkalaisen tankkerin. Asiasta kertoi Ilta-Sanomat torstaina. Norjalaisomistuksessa oleva alus on rekisteröity Bahamasaarille ja siinä on 23 hengen miehistö. Kreikkaisomistuksinen tankkeri seilaa Panaman lipun alla,
ja siinä on noin 20 hengen miehistö.
Somaliassa, Adeninlahdella hyökättiin viime vuonna yli 130 laivalle. Tämän vuoden alussa hyökkäykset ovat vähentyneet, sillä muunmuassa NATO, Japani sekä Venäjä ovat lähettäneet sotaaluksiian Somalia rannikolle estääkseen rosvoamista. Toinen merirosvouksen vähentymisen
syy on Ilta-Sanomien mukaan hankalat sääolot.
- Ilta-Sanomat / YLE Uutiset

Norwegian Cruise Linen uudisrakennuksen profiili julkistettu
Norwegian Cruise Linen uudisrakenteen - F3-projektinimellä tunnettu, nyt Norwegian Epicnimen saaneen aluksen sivuprofiili on julkistettu. NCL on aikaisemmin kertonut ja esitellyt
julkisuuteen pienissä osissa aluksen sisätiloja, muunmuassa hytti- ja yökerhokonseptit. Norwegian Epiciksi kastettu laiva on kokenut jo rakennusvaiheessa paljon kommelluksia - uudisrakenteita oltiin jo peruuttamassa. Erimielisyydet saatiin kuitenkin sovittua Norwegian Cruise Linen
sekä STX Francen kanssa.
Norwegian Epicin profiili löytyy täältä.
- Cruise Business / Cruise Critic

Uutiskatsauksen toimitti Lassi Liikanen.

Sivu 5

MUISTOJEMME FINNJET
30-vuotias Finnjet romuttuu Intian rannikolla
Kaikkien suomalaisten tuntema, monelle rakas, Finnjet on tällä hetkellä purettavana Intian rannikolla. Pahamaineisella Alangin romuttamolla on viime
aikoina romutettu useita erilaisia laivoja. Näistä yksi suomalaisille tutuin on
Finnjet. Miksi “Jetti” on meille suomalaisille - kuten myös saksalaisille niin
rakas?
Tuolloin, vuonna 1973, Enso-Gutzeit
Oy:n omistuksessa ollut laivavarustamo Finnlines tilasi jotakin täysin uutta.
Jotain, mitä ei aikaisemmin oltu näillä vesillä nähty. Työnimellä “Finnjet”
kulkenut laiva ei ollut sen aikainen mikä
tahansa moottorilaiva. Finnjet herätti
kiinnostusta Suomen kansassa heti alkuunsa, eikä ihme.
Laiva oli tuolloin aikansa nopein, suurin,
ja upein laiva. Finnjet oli varustettu kahdella kaasuturbiinilla, joita aikaisemmin
käytettiin vain lentokoneissa. Näin alus
oli ensimmäinen kaasuturbiineilla varustettu kauppa-alus, joiden ansiosta
se pääsikin noin 30 solmun nopeuteen.
Finnjet oli myös lähes 213 metriä pitkä
alus, jonka vu oksi Helsingin kaupunki
muunmuassa levensi Kustaanmiekan väylää noin 30 metrillä, jotta uusi alus pääsisi salmen läpi
Eteläsatamaan. Finnjet toi mukanaan myös muutoksen tuulia Eteläsatamaan - aiemmin lähinnä
rahtisatamana toiminut satama alkoi Finnjetin myötä muuttua enemmän matkustajapainotteisemmaksi, joksi se muuttuikin lopullisesti 1980-luvulla.
Vuonna 1977 Finnjetin aloittaessa liikenteessä, se herätti suurta kiinnostusta. Helsingissä suuri joukko seurasi aluksen lähtöä Eteläsatamassa, Travemündessä sillä oli suuri laivasaattue
perässään. Alus seilasi Helsingin ja Travemünden väliä uskollisesti 10 vuotta. Enso-Gutzeit alkoi
siirtää Effoalle Finnlines-konsernia 1980-luvulla. Lopulta, vuonna 1986 Finnjet myytiin Effoalle,
joka omisti muunmuassa Silja Linen aluksia. Myös Finnjet sai ylleen Silja Linen brändin, mutta
jatkoi toistaiseksi liikennöintiään Helsinki - Travemünde-linjalla.
1990-luvun lopulla Finnjetiä alettiin suunnitella muihin tehtäviin. Sillä oli useita hajanaisia keikkoja muunmuassa Tallinnaan, Rostockiin, Muugaan sekä Pietariin. Bermudalainen Sea Containers oli tullut Silja Linen omistajaksi vuosituhannen vaihteessa. Heikosti kannattava yhtiö päätti
supistaa konsernia, ja Finnjet vuokrattiin vuonna 2005 pois Baton Rougeen majoittamaan hurrikaani Katrinan jälkeen kodittomaksi jääneitä opiskelijoita. Tämä oli lopullinen ratkaisu, ja siitä
lähtien Finnjetin tulevaisuutta on ehditty epäillä.
Vuonna 2006 rahtaus kuitenkin päättyi, ja Finnjet jäi toimettomaksi. Sea Containers siirsi aluksen Englannin Freeportiin makuutukseen. Loppuvuodesta 2007 Finnjet myytiin Club Cruiseyhtiölle. Aluksesta tuli vuonna 2008 - 31 vuotta Finnjet-nimellä kulkeneena - Da Vinci. Da Vinci
ehdittiin siirtämään jo Italiaan muutoksia varten, koska Club Cruisella oli haluja muuttaa alusta
käyttöönsä sopivammaksi.
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Yllättäen Club Cruisella ei ollutkaan tarvetta Da Vincille. Da Vinci myytiin Jason Internationalyhtiölle, josta alkoi jo epäilyt. Ex-Finnjet oli myyty romuksi. Alusta yritettiin pelastaa useiden
erilaisten saksalaisten sekä suomalaisten tahojen osalta - turhaan. Lopulta kansan järkytykseksi, vielä romuttajienkin mielestä liian hyväkuntoinen, uuden nimen saanut Kingdom saapui
Alangin romuttamolle. Kingdomin veto hietikolle tuntui aiheuttavan ongelmia, mutta Kingdom
saatiin lopulta rantaan 19.6. Romutus tosin alkoi pelastussuunnitelmien vuoksi vasta syyskuussa.
Onneksi Kingdomille tehtiin vielä ainakin yksi vierailu ennen purkamisen aloittamista. Saksalainen Finnjet-fani Mathias Saken ryhmineen toteutti vierailun Intiaan, Finnjetin takia. Mathiaksen
finnjetweb.com-sivustolla on ankaraa kuvamateriaalia Finnjetin viimeisistä päivistä. Mathias
myy myös Alangista keräämiään materiaaleja laivalta FinnjetWeb Shopissa.
Kurja on siis Finnjetin kohtalo. Mutta muistelkaamme silti ilolla Finnjetin vuosikymmenien uraa
Itämerellä - Finnjet on alus, joka tullaan muistamaan vielä pitkään.

GTS FINNJET 1977 - 2008.
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Vellamo viehättää
Kotkaan kovalla kohulla muuttanut merimuseo ei jätä kävijää kylmäksi. Kolme tuntia menee ensikertalaiselta helposti pelkästään merimuseon puolella.
Vellamo on oikeastaan kolmen erillisen kokonaisuuden yhteenliittymä, varsinaisen merimuseon lisäksi täällä pitävät majaa myös Kymenlaakson museo ja
tietokeskus Vellamo. Seuraavassa lyhyet maistiaiset Vellamon suuresta tarjonnasta.
Pohjan tähti, etelän risti
Merimuseon päänäyttelyn nimenä oli tällä kertaa pohjantähti, etelän risti. Nimi kuvastaa loistavasti sitä missä merenkulussa on kaiken kaikkiaan kyse. Globaalista hyödykkeiden kuljettamisesta niin pohjoisessa kuin etelässäkin. Astuttaessa sisään museon hämäryyteen hengitys
salpaantuu, viereiselle seinälle on koko matkalta heijastettu videokuvaa Raahen läheltä, jossa
jäänmurtaja kulkee jäissä, äänet ja tunnelma ovat autenttiset. Tuntuu kuin olisi itse miehistönä
ja samalla laittaa ajattelemaan kuinka ainutkertaista, hienoa ja samalla haasteellista merenkulku näillä leveyspiireillä ja mitä oikein menettäisimme jos jäitä ei enää tulisikaan. Satunnainen
matkailija on täysin myyty. Sisään tullessa kuvaa tulee keulasta ja poistuttaessa perästä, niin
kuin sen pitääkin olla. Ensivaikutelma on yhdellä sanalla sanoen vakuuttava.
Navigoinnista ruotsinlauttoihin
Näyttelyssä ei ole unohdettu mitään osaa merenkulusta, luotsaus saa oman osansa heti alussa,
alkaen navigoinnin historiasta ja päättyen nykypäivään. Finnpilot on vahvasti esillä, luotsausliikelaitoksella lienee näppinsä pelissä siihen, että
Baltic Pilotia ei näyttelyssä mainita. Hauska yksityiskohta lienee se, että semmoinenkin jokapäiväinen esine kuin Finnpilotin lippalakki on päätynyt museoon.
Siirryttäessä luotsien maailmasta eteenpäin tulee
vastaan yksi merimuseon hienouksista. Käytävän, josta voi kulkea vaihtuviin näyttelyihin, kattoon on luotu tähtitaivas, eikä mikä tahansa tähtitaivas vaan tähtitaivas sellaisena kuin se oli
6.12.1917 Kotkan taivaalla. Uskomattoman hieno yksityiskohta yhdistettynä käytännöllisyyteen.
Ruotsinlaivat ovat erottamaton osa suomalaista merenkulkua. Merimuseossa asia on ymmärretty ja annettu sille kuuluva sija näyttelyssä. Finnjetin, Botnian ja Sally Albatrossin pienoismallit, S/S Ariadnen turistiluokan hytti ja monet muut visuaaliset esitykset ja esineet ihastuttavat ja tuovat myös muistoja mieleen.
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Finnjetin hyttikin
Uskomattomat elämykset seuraavat toisiaan merimuseossa, on merenkulun historiaa kivikaudelta
asti, sieltä siirrytään sujuvasti purjelaiva-aikaan,
sotavuodet ja lukemattomat muut pikku detaljet
antavat ruokaa kaikille aisteille. Juuri kun luulet että olet nähnyt kaiken, uusi innostava esine
osuu kohdalle. Yhdessä paikassa voi haistella laivoilla tuotuja mausteita, toisessa taas kuunnella
meriaiheista musiikkia jukeboksista, on siellä se
Finnjet-valssikin.
Niin siitä Finnjetistä. Osastossa, jossa kerrotaan merenkulkijoista ja heidän arkipäivästään ja
naisistamerellä löytyy löytö, aito GTS Finnjetin B-luokan hytti vuodelta 2004. Hytti on vieläpä
täytetty pienillä yksityiskohdilla, lakanat ovat hujan hajan ja pöydällä lojuu tyhjiä pulloja, niin
kuin hyttisiivoja tilanteen varmasti näkisi ja näki. Todella hienoa että tuosta legendaarisesta
aluksesta on saatu edes tuon verran pelastettua ja meille, jotka Finnjetillä eivät ole käyneet
antaa tuo pieni hytti edes palasen siitä mitä Finnjet parhaimmillaan edustaa.
Jäänmurtajat ja merivartijat
Talvimerenkulku on saanut sille kuuluvan arvoisen paikkansa museon kokoelmissa, jäänmurtajien historiaa ja nykypäivää esitellään mm. pienoismallien voimin. Nesteen tankkeri Temperakin
on saanut pienoismallinsa, osoittaakseen kuinka nykyaikainen merenkulku on ratkaissut kovan
talven ongelmat jos murtajaa ei ole heti saatavilla.
Viranomaismerenkulkuakin on muistettu, Kymenlaakson museon tarjoama merivartiomuseo,
esittelee merivartijoiden arkea ja nykypäivää innostavalla tavalla. Suuren suosion näyttää saavuttaneen simulaattori jossa itse saa ajaa apuveneellä yrittäen etsiä etsintäalueelta vedenvaraan joutunutta henkilöä. Todella mukavaa ajankulua ja itselle ainakin hyvin avartava kokemus.
Merivartiomuseon kohokohta lienee VMV-11, vanha suomalainen vartiomoottorivene. Kuten
kuuluu, veneessä on kaikki yksityiskohdat ihan viimeisen päälle, mukaan lukien miehistö.
Kotkan merimuseo tarjoaa uskomattomia elämyksiä ja on varmasti hintansa väärti. Mukaan
kannattaa varata kuitenkin reilusti aikaa, sillä
oman kolmetuntiseni aikana maakuntamuseo ja
vaihtuvat näyttelyt eivät saaneet ansaitsemaansa
huomiota, kaikkea muuta merimuseo tarjoaakin.
Onneksi katsottavaa jää toisellekin kertaa. Merimuseo Vellamo on ehdottomasti kaikkien merenkulusta kiinnostuneiden ja kulttuurinälkäisten
unelma!
- Timo Lehtinen
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Finnjet-materiaalia myynnissä runsaasti
Finnjetin romutus on saanut aikaan sen, että kansalaiset tahtovat itselleen
muistoja Finnjetistä - hinnalla millä hyvänsä. Muunmuassa Suomen suurimassa huutokaupassa, huuto.netissä on myyty jo satoja Finnjet-tuotteita. Eikä
tämä ihmekään, sillä Finnjet jätti jälkeensä paljon erilaista krääsää sekä harvinaisempaa materiaalia.
Krääsästä puhuttaessa termiin voidaan varmastikin yhdistää kaikenlaiset pikkutavarat, kuten
kynät, pullonavaajat, avaimenperät, lippalakit ja muut tähän “taxfree-hylly”-osastoon kuuluvat
tuotteet. Sen sijaan osaksi krääsän “alalaji” - postikortit ja laivaleimat - ovat todennäköisesti
suosituin tuoteryhmä huuto.netissä. Erilaisia postikortteja ja jopa tyhjiä kirjeita, joissa on Finnjetin laivaleima, on myynnissä hurjasti.
Hieman harvinaisempaa materiaalia
edustaa esimerkiksi Finnjet-valssi. Youtubessa on kuunneltavissa Finnjet-valssi, johon pääset tästä. Tästä kyseisestä
valssista on julkaistu myös vinyylilevy,
joita silloin tällöin näkee myytävän huuto.net-verkkohuutokaupassa.
Muuta,
hieman harvinaisempaa osastoa edustaa esimerkiksi Silja Linen toimesta kesällä 2002 julkaistu “Finnjet 25 vuotta”juhlaesite.
Jonkun verran on myös myynnissä Finnjet-pienoismalleja. Hieman harvinaisempia, alkuperäisiä Revellin Finnjetpienoismalleja myydään aina välillä.
Revell julkaisi vuoden alussa myös muistoksi jälleen uudelleen 1:400 suhteessa
olevan Finnjet-pienoismallin, joka on
myynnissä muunmuassa FinnjetWeb Shopissa 29,99 euron hintaan. FinnjetWebin kaupasta
löytyy myös paljon muuta Finnjet-materiaalia, jota Mathias Saken ryhmineen keräsi alukselta
Alangissa.
Uudelleenjulkaistu pienoismalli on herättänyt paljon kysyntää. Malli on pituudeltaan 530 millimetriä eli noin puolen metrin pituinen. Pienoismalliin kuuluu 206 osaa ja se on rankattu Revellin
vaikeusasteluokkaan 5, eli vaikeimpaan. Siinä on siis paljon pikkunäperreltävää kylmähermoiselle väsääjälle. Pienoismallin osat ovat hyvin huolellisesti tehtyjä. Se on siis hyvin kannattava
ja edullinen ostos, joka vieläpä on nyt kaikkien saatavilla!
Oman osansa on saaneet materiasta myös Finnjet-esitteet. Muutamia laivaesitteitä on kaupattu
huutonetissä, muunmuassa Helsinki - Rostock kesäesite vuodelta 2002 sekä Finnjetin taskukokoinen turvallisuusohje. Ehkä hieman hämmästyneenä ihmettelen, kuinka niiden osuus kaikesta myytävästä Finnjet-materaalista on kuitenkin jäänyt loppujen lopuksi hyvin vähäiseksi.
Mahdollisesti Finnjet-kansa tahtoo säilyttää esitteet itsellään? :)
-Lassi Liikanen (pt.)
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LUKIJOIDEN PALSTA
Serenaadien tahdittamana Helsingistä Tukholmaan
Eero Vaskosen mietteitä Silja Serenadesta

Silja Serenade, tuo maailman ensimmäinen laiva missä on Promenade, valmistui vuonna 1990.
Silja Serenadea on remontoitu muutaman kerran ja on hyvässä kunnossa edelleenkin. Promenaden takia Silja Serenade ja Silja Symphony ovat muista poikkeavia laivoja nykyaikanakin
Itämerellä. Silja Serenadelle on aina mukava mennä, kun ovesta astuu suoraan suurelle ja
valoisalle kävelykadulle.
Kattoikkunoista tulee mukavasti valoa ja seinien vaaleat pinnat luovat avaruutta. Sisällä laivassa ei voisi kunnolla uskoa että tämä on jo yli 18 vuotta vanha alus, joka on koko ikänsä ajanut
Suomen ja Ruotsin välillä. Aurinkokannet ovat hyvät ja laivan pääsee hyvin kiertämään ympäri.
Itse pidän Silja Serenadesta edellä mainittujen seikkojen takia, mutta huonoja puolia
laivassa ovat esimerkiksi se, kun ulos on aika huonot näkymät sisätiloista.
- Eero Vaskonen
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Muistoni Finnjetistä

Ensimmäisen matkani Finnjetillä tein 14 vuotta sitten ja viimeisimmän kesällä
2005. Tähän väliin mahtuu monta mukavaa matkaa. Laiva tuntui jo ensimmäisellä matkalla jotenkin erilaiselta, tunnelmakin oli keskieurooppalainen,
vaikka risteiltiin vaan Suomenlahdella.
Melkein kaikki Finnjetillä tekemäni matkat ovat olleet Helsingistä lähteviä lyhytristeilyjä, 24
tunniksi merelle, Muugaan ja Tallinnaan. Onneksi tuli koettua myös Tallinna – Rostock – Tallinna – risteilykin.
Muistan jo ensimmäisellä matkallani ihailleeni
portaikossa ollutta ”suomalaisia kuvia” taideteosta, joka nykyään on Kotkassa Merikeskus Vellamossa. Mieleeni jäivät myös laivan käytävillä
olleet taideteokset, joissa kädet muodostavat laivan, nämä taulut taas ovat nykyään esillä Tallink
Silja Oy:n Espoon konttorin aulassa.
Muistissa on vielä Muugan sataman järjestelyt.
Maihinnousu satamassa tapahtui 2.kannen kautta. Laivasta käveltiin katettua ”laituria” pitkin
terminaaliproomuun, jossa oli passintarkastus.
Terminaalin edessä odottivat linja-autot, jotka
kuljettivat matkustajat Tallinnan keskustaan tai
silloin suomalaisten suosiossa olleelle Mustanmäen torille.
Tallinnan risteilyiltä mieleen jäivät eniten, jos Tallinnan passintarkastusta ei lasketa, hyvä ruoka, mukava henkilökunta ja vauhdikas meno laivalla.
Mutta kaikista mieleenpainuvin kokemus oli viimeinen risteilyni Finnjetillä. Laivahan oli vuotta
aiemmin uudistettu täysin Raumalla, uutta Pietari – Tallinna – Rostock -reittiä varten, henkilökuntakin oli vaihdettu kansainväliseen ja Suomesta muistutti ainoastaan laivan nimi, varustamo ja suomen lippu laivan perässä.
Laiva kiilteli uutuuttaan ja melkein kaikki oli remontoitu viimeisen päälle. Finnjet muistutti
sisustukseltaan hieman luksusristeilijä Silja Operaa. Matkan aikana tuli huomattua kuinka antaumuksella laivan henkilökunta piti huolta sisätilojen siisteydestä, matkustajia unohtamatta
– Finnjet oli mielestäni paremmassa kunnossa kuin koskaan aiemmin sillä matkustaessani.
Silja satsasi vuoden 2004 remonttiin 15 miljoonaa euroa ja neljä vuotta myöhemmin Finnjet
myytiin romutettavaksi 6,5 miljoonalla eurolla. Surullinen kohtalo vain vähän yli kolmekymppiselle laivalle, joka oli edelläkävijä monen asian suhteen.
- Sami Koski, Kuva © Mathias Saken
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LOKIKIRJA
Konevika pysäytti Tallinkin Superstarin Suomenlahdelle 27. helmikuuta. Alus oli matkalla Tallinnasta Helsinkiin, kun sen koneet pysähtyivät hieman ennen aamuyhdeksää. Koneet saatiin
käyntiin uudelleen noin 10.30, jonka jälkeen alus jatkoi matkaa Helsinkiin, jonne se saapui noin
kaksi tuntia aikataulustaan jäljessä. Koneiden pysähtyminen johtui Tallinkin viestintäjohtajan
Luulea Läänen mukaan ongelmasta aluksen apukoneiden jäähdytysjärjestelmän kanssa.
Vaasan kaupungille on tulossa iso riesa satamassa makaavasta C Expressistä eli entisestä Casino
Expressistä. Alukseen alkoi yöllä 8.3 tulvia putkirikon seurauksena vettä jolloin sitä pääsi vuotamaan konehuoneeseen noin metrin verran. Merenkulkulaitoksen mielestä alus tulisi siirtää ensi
talveen mennessä pois satamasta, koska aluksen putket tuskin kestävät toista talvea. Aluksen
omistava Attar Construction yritti saada laivan romutettavaksi Turkkiin, mutta aluksen suuren asbestimäärän takia sitä ei otettu vastaan.
Stella Linesin Juliaa ei saatu myytyä 12. päivä pidetyssä huutokaupassa. Irlantilainen B & I Lines
teki aluksesta kuuden miljoonan euron tarjouksen, mutta ostajilta ei löytynytkään vaadittua puolentoista miljoonan käsirahaa. B & I Linesin
tarkoituksena on avata aluksella linja Walesin Swansean ja Irlannin Corkin välillä. YLEn mukaan aluksella on myös suomalaisia ja kreikkalaisia ostajaehdokkaita. Kreikkalaiset havittelevat alusta Italian ja Kreikan välille.
ESL Shippingin irtolastialus Eira telakoitui 17. päivä viikon mittaiseen huoltotelakointiin Helsingin Hietalahteen. Työ oli tällä erää STX Europen Helsingin telakan viimeinen.
Finnlines pyrkii nostamaan kannattavuuttaan laivaston muutoksilla. Työttömäksi jäänyt Runner
saapui 20. maaliskuuta Sompasaareen, jonne se
makuutetaan toistaiseksi. Finlandia puolestaan
on makuutettuna Lyypekissä. Shippax puolestaan
uutisoi, että Finnlines pistäisi mahdollisesti ainakin Finnarrowin ja Finnsailorin myyntiin.
Finnlinesin toimitusjohtaja Christer Antson erosi
yllättäen tehtävästään. Hän jätti eronpyyntönsä
yhtiön hallitukselle maaliskuun 23. päivä. Seuraavana päivänä yhtiön toimitusjohtajaksi valittiin saksalainen Uwe Bakosch, joka työskentelee
tällä hetkellä Deutshe Bahnin omistamassa ATG Autotransport Logistic GmbH:ssa. Kesään asti
toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa Grimaldi Groupin toimitusjohtaja ja Finnlinesin hallituksen puheenjohtaja Emanuele Grimaldi. Grimaldi Group on Finnlinesin suurin osakkeenomistaja noin
65 prosentin osuudella.
- Olli Tuominen, Kuvat © Lassi Liikanen
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Artikkelien tekijäoikeudet
Artikkelien tekijänoikeudet kuuluvat niiden tekijöille. Ulkomatala ottaa kuitenkin oikeuden
julkaista sekä muokata lehteen lähetettyjä artikkeleita. Artikkelien kopiointiin ja muualla
julkaisuun tulee pyytää lupa artikkelin tekijältä.
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