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PÄÄKIRJOITUS
Uudistunut Ulkomatala päätoimittajan perspektiivistä
Ladies and gentlemen, boys and girls. Ulkomatala ylpeänä esittää teille uudistuneen ulkomuotomme! Tämän kuukauden aikana, siis lähtien viime numerosta aina tähän päivään olemme
enemmän tai vähemmän raatanut uuden verkkolehtemme eteen. Täytyy kyllä myöntää, että
itse pidän lopputuloksesta.
Tämä näkökulma ei välttämättä ole kovin puolueellinen
eikä journalistinen, kun otetaan huomioon se, että allekirjoittanut toimii lehden päätoimittajana että myös ensisijaisena sivujen ylläpitäjänä. Olen siis itse aika rankasti
Ulkomatalan uudistuneen tyylin uudistu- omalla kädelläni junaillut tälläisen aikaan, toki muun toinut logo
mituksen ja erityisesti Eemilin avulla. Eemilille voisimmekin antaa isot aplodit mukanaolosta! No, kuitenkin, lopputulos on mielestäni suhteellisen selkeä ja toivottavasti miellyttävä myös teille käyttäjille.
Ennenkaikkea tästä uudistuksesta on hyötyä meille ylläpitäjille, sivujen tekeminen ja ylläpitäminen on nykyisellään huomattavasti helpompaa. Joten voimme enemmän keskittyä taas
olennaiseen.
Jatkossa tulemme siis satsaamaan enemmän Ulkomatalan materiaalin laatuun sekä määrään.
Lehdestä tehdään mahdollisimman mukava ja monipuolinen kaikille. Siihen tarvitsemme myös
teidän apuanne, jotta kuulemme millaista te toivotte jatkossa Ulkomatalaan ja millä linjalla tahdotte verkkolehden jatkavan. Enemmänkö uutispohjaisella linjalla vai onko se asiapohjainen eli
pohdiskeleva linja sittenkin parempi verkkolehtemme imagoon? Sitä minä en osaa sanoa, joten
sanokaa te. Olkaa hyvät ja ottakaa osaa käyttäjäkyselyyn.
Lopuksi otetaan vielä tähän laivakevennys. Juuri liikenteensä aloittanut Baltic Queen on todella
upea laiva. Hyvät ihmiset, näinä aikoina käyttäkää niitä laivoja! Kohta niitä ei ole, vielä ei suuria
konkursseja ole nähty, mutta uskon, ettei tästä talouskurimuksesta ilman varustamokonkursseja selvitä. Ei nyt puhuta välttämättä mistään Itämeren varustamosta, erityisesti risteilijävarustamot ovat tällä hetkellä aika kurimuksessa. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Rauhaa
maailmalle.
- Lassi

Sivu 2

YLEISKATSAUS 04/2009
Pikakatsaus kuukauden uutisiin - Kotivesillä
Helsingin risteilykesä alkaa

Helsingin risteilykausi alkaa sunnuntaina 3.5, jolloin norjalaiseen Hurtigruten-konserniin kuuluva pieni risteilijä, Fram, kiinnittyy Eteläsataman Pakkahuoneen laituriin. Hernesaaren ensimmäinen vieras on 6.5 saapuva, viime kesän ja myös tulevan kesän vakiovieras, Norwegian
Jewel. Helsingin risteilykesästä on tulossa maailmanlaajuisesta taloustilanteesta huolimatta lähes viime vuoden tasoinen siitäkin huolimatta, että amerikkalainen risteilybisnes on kutistunut
huomattavasti.

Julia odottaa ostajia odottajia Kotkassa

Lokakuussa liikenteensä lopettanut autolautta Julia seisoo edelleen työttömänä Kotkan Kantasatamassa. Laivalla liikennöinyt Stella Naves Russia asetettiin marraskuussa konkurssiin ja
näin aluksesta tuli Kotkan kihlakunnanvoudin ehkä suurin, arvokkain ja erikoisin pakkohuutokaupattava esine. Alus päätyi pakkohuutokaupattavaksi, kun konkurssipesällä ei ollut enää
varaa aluksen hoitoon. Mistä kaikki sitten alkoi?

Karolinilla puolitoista tuntia Tallinnaan

Huhtikuun alussa Linda Line aloitti vuoden 2009 kautensa. Se jäi ainoaksi varustamoksi, joka
ajaa katamaraaneilla Helsingistä Tallinnaan. Matka Suomenlahden yli taittuu Lindan Linen katamaraaneilla vain 90 minuutissa kun muiden varustamoiden laivat kuljettavat matkustajat
Tallinnaan nopeimmillaan kahdessa tunnissa eli 120 minuutissa. Siksi Linda Line käyttää mainoslausetta “Nopein meritie Tallinnaan”.

Pikakatsaus kuukauden uutisiin - Maailman merillä
Royal Caribbeanin lainat luokiteltiin roskalainoiksi

Tekniikka ja talous kertoi 09.04.2009, että maailman suurimman risteilijän rakennuttajan,
amerikkalaisen Royal Caribbean Cruise Linesin, lainat pudotettiin ns. “roskalainaluokkaan” eli
luokasta BBB- luokkaan BB. Standard and Poor’s-luottoluokittaja teki samoin kuin alkuvuonna
myös luottoluokittaja Moody’s, joka laski varustamon luottoluokitusta edelleen roskalainaluokasta alemmaksi eli Ba1 luokasta Ba2-luokkaan.

Lokikirja

Tärkeimmät muutokset Suomen merenkulussa huhtikuussa 2009.

Ulkomatala Extra
Hillitty mutta miellyttävä uutuus - Baltic Queen

Tallinkin “uutukainen”, Baltic Queen, aloitti liikenteensä 24.4 Tallinnasta. Baltic Queen on yhteensä kolmas saman sarjan laiva yhdessä Galaxyn sekä Baltic Princessin kanssa. Ulkomuodoiltaan, maalauksiltaan ja osittain jopa nimeltään Baltic Queen on melko samaa kaliiperia kuin
sisarensa Baltic Princesskin. Galaxyyn verrattuna sisällä on muutamia eroja.

Sivu 3

KOTIVESILLÄ
Helsingin risteilykesä 2009 on vilkas ja monipuolinen
Helsingin risteilykausi alkaa sunnuntaina, 3.5, jolloin norjalaiseen Hurtigruten-konserniin kuuluva pieni risteilijä, Fram,
kiinnittyy Eteläsataman Pakkahuoneen laituriin. Hernesaaren
ensimmäinen vieras on 6.5 saapuva, viime kesän ja myös tulevan kesän vakiovieras, Norwegian Jewel. Helsingin risteilykesästä on tulossa maailmanlaajuisesta taloustilanteesta huolimatta lähes viime vuoden tasoinen. Siitäkin huolimatta, että
amerikkalainen risteilybisnes on kutistunut huomattavasti.

Helsingin risteilykesä on pitkälti melko samanlainen kuin viime vuonnakin. Muutamia viime vuoden vakiovieraita listasta löytyy. Tälläisiä vakiovieraita olivat esimerkiksi jo mainittu
Norwegian Jewel tai Azamara Journey. Suurin piirtein kaikki
viimekesäiset, suuret risteilijävarustamot jatkavat myös Helsingissä käyntejään. Suurimpia Helsingissä käyviä risteilyvarustamoja ovat saksalainen AIDA Cruises, italialainen Costa
Crociere. Helsingin ehkä suurin risteilijävarustamo on yhdysvaltalainen Royal Caribbean, johon emoyhtiön lisäksi lukeutuu
myös Celebrity Cruises, Pullmantur Cruises sekä osittain myös
Hapag-Lloydin Europa viime kesäTUI Cruises.
nä lähdössä Helsingistä.
Tänä vuonna Helsingissä matkustajiaan vaihtaa Ibero Cruceros Grand Voyagerillaan sekä Pullmantur Cruises Zenithillä.
Risteilijävierailuja Helsingissä tänä kesänä on useita satoja. Uusia tuttavuuksia Helsingin rannoilla
kesällä on esimerkiksi kevään aikana valmistunut
AIDAluna, myös niinikään kevään aikana valmistunut Costa Luminosa tai Princess Cruisesin Tahitian
Princess. Sensijaan Helsingissä käy nyt yhä enemmän eurooppalaisia asiakkaita, kun markkinoiden
uusi tulokas, TUI Cruises tuo saksalaisia asiakkaita
kaupunkiin.
Tänä kesänä käynnit väliin jäävät Carnival Cruise
Lines-aluksilta. Viime vuonna Helsingissä saatiin
Harvinainen vieras; P&O Cruisesin Ventura aitutustua varustamon uutukaiseen, Carnival Splennoalla käynnillään Helsingissä kesällä 2008.
doriin. Suurten risteilyalusten osuus Helsingissä on
enemmistövoittoinen. Myös esimerkiksi viime kesän harvinainen vieras, Maxim Gorkiy, viettää
nyt viimeisiä päiviään Alangin rannoilla.
Mutta ei muuta kuin kesällä kamerat käteen ja rannoille!

Pietarin-lautta Julia odottaa ostajiaan edelleen Kotkassa

Lokakuussa liikenteensä lopettanut autolautta Julia seisoo edelleen työttömänä Kotkan Kantasatamassa. Laivalla liikennöinyt Stella Naves Russia asetettiin marraskuussa ja näin aluksesta
tuli Kotkan kihlakunnanvoudin ehkä suurin, arvokkain ja erikoisin pakkohuutokaupattava esine.
Alus päätyi pakkohuutokaupattavaksi, kun konkurssipesällä ei ollut enää varaa aluksen hoitoon. Mistä kaikki sitten alkoi?
Sivu 4

Toukokuussa 2008 saatiin iloksi ja hämmästykseksi kuulla, että aiemmin rahtiliikenne- ja logistiikka-alan yrityksenä tunnettu Stella Naves Group aloittaa Helsinki - Pietari linjan mahdollisesti jo kesällä 2008. Aluskaupatkin oli jo lyöty lukkoon; linjalle asetetaan Color Linen silloinen
Christian IV, joka on Eckerö Linen M/S Nordlandian sisaralus. Alus saapui Kotkaan keskikesällä, heinäkuun alussa. Christian IV:n salkoon nostettiin Suomen lippu Norjan lipun sijaan ja
“CHRISTIAN IV - KRISTIANSAND”-tekstin tilalle maalattiin “JULIA - HELSINKI” tekstit.

Julia odottaa ostajia Kotkassa.

Juliaa varusteltiin Kotkassa heinäkuun ajan. Kotkan
meripäivien aikaan se teki risteilyn Kotkan edustalle. 1. elokuuta Julia aloitti liikenteen Helsingin Eteläsatamasta Pietariin. Liikennevolyymit olivat vaihtelevia ja liikenne muutenkin oli todella hajanaista.
Lähtöjä peruttiin aina silloin tällöin muutamia, suurin katkos oli syys-lokakuun vaihteessa. Tuolloin liki
viikon lähdöt peruttiin molemmista päistä. Lokakuun alkupuoliskolla Stella myös vähensi lähtöjä,
suurimmaksi osaksi alkuviikon lähdöistä. 8.10. alkaen liikenne kuitenkin lopetettiin täysimittaisena.
Liikenteen lopetus tuskin tuli kellekään uutisena.

Rahti- ja matkustajavolyymit takkusivat
Heti lopettamisen jälkeen yhtiön toimitusjohtaja jakeli haastatteluja medialle linjan lopettamisen perusteista. Tj Kari Juvas kertoi Kymen Sanomille syistä painavimmaksi maailmantaloudessa alkaneen epävakaan tilanteen, kun uuden liikenteen vaatimat rahoitushanat tiukentuivat. Lisäksi toimitusjohtaja kertoi, että matkustajamäärät eivät kasvaneet odotettua vauhtia. Lisäksi
yhtiö ei tuntenut oloaan kotoisaksi Eteläsatamassa, sillä rahtia ei voinut koko aikana lastata.
Rahti olisi pitänyt hoitaa toisessa kaupunginosassa. Lisäksi Pietarin satamakustannukset olivat
noin 6-7 kertaa suuremmat kuin Helsingissä.
Liikenteen aloittamista uudelleen huhuttiin ja suunniteltiin useaan otteeseen eri liikemiesryhmien ja jopa Pietarin kaupungin toimesta. Liikenteen uudelleenaloitusta ei kuitenkaan nähty.
8.10. Julian keula kohdattiin jälleen Kotkaan, sinne, mistä se alunperin tulikin.

Omistajilla kiire saada alus Meripäivien jaloista pois
Julia on nyt seisonut Kotkassa yli puoli vuotta. Kiinnostus alusta kohtaan on omistajien mukaan ollut
“yllättävän suurta” - siitäkin huolimatta, ettei alusta
vieläkään ole myyty. Erilaisia ostajaehdokkaita ehdittiin huhuta jo reilusti, ja mitä villeimpiä juoruja
liikkui palstoilla. Juliaa on myös yritetty pakkohuutokaupata pariin kertaan. Viimeisimmällä kerralla
alus melkein saatiin myytyä, mutta ostajaehdokkailla ei ollukkaan vaadittua 1,5 miljoonan euron
käsirahaa.

Julia Helsingissä viime elokuussa.

Juliasta Superferryn seuraaja?
Nyt Juliaa on ostamassa irlantilainen liikemiesryhmittymä. Porukka suunnittelee aloittavansa
liikenteen Iso-Britannian Swansean ja Irlannin Corkin välillä. Erilaisia neuvotteluja on käyty
omistajien ja pankkien kanssa. Alusta oltiinkin alusperin ostamassa Swansea - Cork-reitille Color Lineltä, mutta Stella Lines ehti napata aluksen kaikenlaisten sekaannuksien keskellä. Aluksesta oli jo tehty kaupat, mutta Color Line peruikin kaupan Superspeed-lauttojen toimitusten
myöhästyessä.

Sivu 5

Nyt kaupat irlantilaisten kanssa ovat melko varmoja, ja ne odottavat juridistisia päätöksiä. Näin
Juliasta tulisikin alkuperäisten suunnitelmien mukaan loppujen lopuksi M/S Superferryn seuraajaksi Swansea - Cork-linjalle. Swansea Cork Ferries-yhtiö lopetti liikenteen kyseisellä linjalla
vuonna 2006 liikennöineellä M/S Superferryllä.
Julia onkin syytä saada pian pois Kantasatamasta. Kotkan Meripäivät lähestyvät uhkaavasti, ja
alus saattaa olla melkoinen isku Kotkan satamalle, kun laituritilaa onkin oletettua vähemmän
Julian seisonnan takia.

Karolinilla puolitoista tuntia Tallinnaan

Huhtikuun alussa Linda Line aloitti vuoden 2009 kautensa. Se jäi ainoaksi varustamoksi, joka
ajaa katamaraaneilla Helsingistä Tallinnaan. Matka Suomenlahden yli taittuu Lindan Linen katamaraaneilla vain 90 minuutissa kun muiden varustamoiden laivat kuljettavat matkustajat
Tallinnaan nopeimmillaan kahdessa tunnissa eli 120 minuutissa. Siksi Linda Line käyttää mainoslausetta “Nopein meritie Tallinnaan”.
Linda Line odottaa matkustajamäärien kasvavan tällä kaudella, sillä se on hankkinut markkinoille uuden aluksen, Karolinin. Tämä on jo viides laiva Linda Linella. Karolin on yhdeksän
vuoden ikäinen katamaraani, joka on valmistettu Australiassa. Se on 45 metriä pitkä ja yli 12
metriä leveä ja ottaa yli 400 matkustajaa.
Karolinilla on kolme eri matkustusluokkaa:
turistiluokka, Linda-luokka ja VIP-luokka.
VIP-asiakkaat matkustavat eri osastolla
kuin halvemmissa luokissa matkustavat ja
heille tarjotaan VIP-luokan hintaan kuuluva
lämmin ateria sekä juomat matkan aikana.
Muut matkustajat voivat käyttää hyväkseen
laivan kahvilaa, josta löytyy erilaisia ruokia
ja juomia. Karolinilla on myös pieni kauppa,
jossa on edulliset “Lindahinnat”.
Lindaliinin uusi katamaraani Karolin saapuu Helsinkiin. Karolinin alkuperäinen nimi oli m/s Caraibe

Jet. Sillä nimellä alus ei kuitenkaan ajanut yhtään vuoroa, sillä se myytiin AG Ems:lle Saksaan
neljällä miljoonalla dollarilla (USD) pian valmistumisensa jälkeen. Huhtikuun 27. päivänä 2001
laiva kastettiin Polarsterniksi, ja samana päivänä se teki neitsytmatkan kutsuvieraille. Polarstern asetettiin Papenburg - Ditzum - Emden - Emshaven - Borkum -reitille. Näin alkoi uuden
katamaraanin ensimmäinen liikennöintikausi. Vuoden 2008 elokuun 5. päivänä laiva vahingoittui myrskyssä, jolloin siitä mm. rikkoutui ikkunoita ja 23 matkustajaa loukkaantui.
Syyskuussa 2008 Polarstern myytiin virolaisvarustamo Lindaliini AS:lle, ja marraskuussa se sai
nimen Karolin. Näin Karolin pääsi Suomenlahdelle.
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MAAILMAN MERILLÄ

Royal Caribbeanin lainat luokiteltiin roskalainoiksi
Tekniikka ja talous kertoi 09.04.2009, että maailman suurimman risteilijän rakennuttajan,
amerikkalaisen Royal Caribbean Cruise Linesin, lainat pudotettiin ns. “roskalainaluokkaan” eli
luokasta BBB- luokkaan BB.
Standard and Poor’s-luottoluokittaja teki samoin kuin alkuvuonna myös luottoluokittaja Moody’s,
joka laski varustamon luottoluokitusta edelleen roskalainaluokasta alemmaksi eli Ba1 luokasta
Ba2-luokkaan.
Royal Caribbean on viime vuosina investoinut suuriin ja uusiin aluksiin valtavasti. 38 aluksella seilaava risteilyalan jätti laajentui viime vuosina suureksi yhtiöksi, mutta joutuikin ojasta allikkoon. Viime
vuoden lopussa Royal Caribbeanilla oli nettovelkaa
noin 6,6 miljardia. 5,6 miljardia niistä oli vanhoja
alusinvestointeja, ja uudet Oasis of the Seas sekä
Allure of the Seas-alukset tulevat yhteensä maksamaan noin 2,7 miljardia dollaria eli noin kaksi miljardia euroa.
Kauppoihin kuuluu myös se, että valtion rahoituslaitos Finnvera on luvannut maksaa telakalle rahat,
vaikkei varustamo siihen pystyisikään. Finnvera on
Varustamon yksi uusimmista aluksista,
taannut RCCL:n lainat 95-prosenttisesti, joten vaLiberty of the Seas, lipuu Ruissalosta pois.
rustamon täytyy itse hoitaa vain 5% pitkäaikaisista
rahoituksista. Pahin pelko on se, että Royal Caribbeanin kassasta ei enää riitäkään varoja aluksiin. Silloin alukset tulevat suomalaisten veronmaksajien kukkarosta maksettavaksi.
Myöskään Royal Caribbeanin tulokset eivät ole lohdullista katseltavaa. Loka-marraskuun nettotulos romahti 1,5 miljoonaan dollariin. Se on suoraan sanoen romahduksellisen vähän, jos
vertailukohdaksi otetaan koko viime vuoden nettotulos - 574 miljoonaa dollaria. Nyt varustamo
myy laivojaan alehintaan täyteen - onhan se huomattavasti miellyttävämpi vaihtoehto, kuin
että laivat seilaisivat tyhjinä. RCCL:llä tiedetään, että laivalla kulutetaan myös ylimääräistä yleensä tuotot eivät siis koostu pelkästään lipputuloista.
Toivottavasti silti Royal Caribbeanin laivat saadaan uitettua ulos Turun telakalta määränpäähänsä.

Sivu 7

LOKIKIRJA 04/09
Tallinkin 11.4.2007 tilaama Baltic Queen (NB 1365)
luovutettiin STX Finland Cruise Oy:n Rauman telakalta torstaina 16.4.2009 Tallink High Speed Line
Ltd:lle. 180 miljoonan euron arvoinen alus toi töitä telakalle 1700 henkilötyövuoden verran. Baltic
Queen korvaa Tallinnan ja Tukholman välisellä linjalla Romantikan, joka siirtyy Silja Festivalin pariksi
Tukholman ja Riian väliselle linjalle. 212 metriä pitkään ja 29 metriä leveään alukseen mahtuu 2800
matkustajaa.
Muutokset Finnlinesin alusjärjestelyissä jatkuvat.
Kaikki viisi Star-luokan alusta siirretään Helsinginlinjalle. Europalinkin tilalle Malmö-Travemunde-linjalle tulee Finnlinkin Finneagle. Finnlinkin liikentee- Finnlines-varustamon ropax-alus Finnmaid.
seen jäävät Finnclipper, Finnfellow ja Finnsailor.
Finnlines avaa viikoittaisen syöttöyhteyden Pietariin toukokuun alussa. Helsingin-käynnit tekee
Transeuropa matkallaan Pietariin. Paluumatkalla Helsingissä ei käydä. Helsingissä Transeuropa
tulee käymään maanantaisin.
Yhtiön liikenteessä kulkeneet Finlandia ja Finnhansa siirtyvät emoyhtiö Grimaldin liikenteeseen
Välimerelle. Euroferry Sicilia-nimen saanut Finnhansa aloittaa Gevova-Catania-linjalla 25.4.
Finnvera takaa Royal Caribbean Cruise Linesille 95 prosenttia eli noin 760 miljoonaa euroa vielä maksamatta olevasta Oasis of the Seas-aluksesta. Loput aluksen hinnasta rahoittaa kolme
suurpankkia. Tämä on ensimmäinen kerta, kun valtio antaa näin suuren takauksen. Aluksen on määrä
valmistua loppusyksyllä.
Containerships V on saanut rahtauksen päätyttyä
nimekseen Wega. Alus ehti kulkea Containershipsin
liikenteessä 13 vuotta.

Royal Caribbeanin Jewel of the Seas Helsingin
satamassa.

Suomalaisillekin Silja Linen liikenteestä tutuksi tullut Wasa Queen on myyty Chryses Finance Corporationille. Alus tulee Arberia-nimisenä Ilion Linesin
liikenteeseen Välimerelle. Viime vuodet alus on toiminut kasinolaivana Hongkongissa Cruise Ferriesin
väreissä. Cruise Ferriesin omistaa Star Cruises.
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LOPPUSANAT
Artikkeleiden tekijänoikeudet
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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Kansilehti » Baltic Queen Tallinnassa. Kuva: Lassi Liikanen
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