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Kesä tekee tuloaan
Kesä on selvästikin rinnassa. Kadulla kävellessä huomaa, 
kuinka ihmisillä on kesäisen raikkaita vaatteita, leveät hy-
myt ja aurinkolasit. Keväällä on myös paljon suuria tapah-
tumia ympäri maailman. Venäjä vei voiton jälleen jääkie-
kon MM-kisoissa ja Norja voitti Euroviisut edustajallaan 
Alexander Rybakilla ja kappaleella Fairytale. Suomi jäi fi-
naalin viimeiseksi. Mutta Suomen kansahan ei tästä lan-
nistu!

Kesän huomaa myös satamissa. Oleellisin asia ovat ristei-
lijät, jotka ovat taas tulleet kaunistamaan suomalaista sa-
tamamaisemaa länsäolollaan. Laivabongarit lähtevät liik-
keelle kuvaamaan risteilijöitä. Suomen risteilijäsatamana 
on odotetusti taas kunnostautunut Helsinki. Helsingissä 
käy tänä kesänä noin 300 risteilyvierasta ja vaihtosatama 
Helsingin merkitys on jälleen kasvanut, kun Ibero Cruceros 
vaihtaa matkustajiaan Helsingissä viime vuonna olleen ja 
myös tänä vuona jatkavan Pullmanturin lisäksi.

Useimmille kevään kohokohta, koulujen ja opiskelujen lop-
puminen kesän ajaksi tai ehkä kokonaan tapahtui eilen. 
Risteilijävieraita tulee solkenaan aina toukokuun alusta 
syyskuun loppuun. Vilkkainta aikaa on keskikesällä, kesä- 
ja heinäkuussa. Myös tässä numerossa on risteilyaiheisia 
juttuja kesän kunniaksi.

Kevät ja kesä on tunnetusti myös juhlien aikaa. Erinäiset 
kissanristiäiset, häät, rippijuhlat ja muut täyttävät kalen-
teria reilusti. Kesä on nyt “virallisesti” ainakin omalta osaltani alkanut. Joten eiköhän kaikki 
nautita kesän herkuista ja tietysti Ulkomatalasta! Kesän aikana Ulkomatala ilmestyy normaali-
aikataulun mukaan.

- Lassi Liikanen

Suomen lippu salossa
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Kotivesillä
Transfennica sai vihdoin kuudennen ro-ronsa Stocznia Szczecinska 
Nowalta
Suomalais-hollantilainen Transfennica, jonka emoyhtiönä toimii nykyisin Spliethoff-konserni, 
sai viimeinkin käyttöönsä kuudennen roro-aluksen Stocznia Szczecinska Nowa-telakalta, Puo-
lan Szczecinistä. Nämä uudisrakenne-rorot ovat olleet hyvin epäonnekkaita, sillä niiden toimi-
tukset ovat myöhästyneet useilla kuukausilla.

Merenkulun uranuurtaja Gunnar Eklund on poissa
Esittely Gunnar Eklund-jutusta.

Finnlines panostaa matkustajaliikenteeseen
Finnlines pyrkii kasvattamaan osuuttaan Itämerellä liikkuvista matkustajista uusilla linjoilla. 
Yhtiö avaa uudet reitit Helsinki - Gdynia, Gdynia - Travemünde kesäkuun alussa. Myös Helsingin 
ja Pietarin välille avataan uusi viikoittainen yhteys.

Grimaldi lainaa Finnlinesille
Selvitäkseen yhä vain pahenevasta lamasta Finnlines otti suurimmalta osakkaaltaan Grimaldi 
Groupilta 21 miljoonan euron hybridilainan. Jos tämä ei riitä talouskurimuksen pitkittyessä, 
Emanuele Grimaldi lupasi 13. toukokuuta pidetyssä tiedotustilaisuudessa yhtiöidensä lainaavan 
lisää rahaa.

Maailman merillä
Costa Luminosa - uuden risteilyaikakauden alku
Carnival Corporationiin kuuluva Costa Crociere vastaanotti uuden risteilijänsä, Costa Luminosan. 
Fincantierin Venice Margheran telakalta luovutettu risteilijä on yksi kolmesta risteilijästä, jotka 
Fincantieri tulee varustamolle luovuttamaan vuosien 2009-2010 aikana.

Risteilymarkkinat elävät edelleen nousukauden aikaa
Risteilymarkkinat ympäri maailman ovat myllerryksen vallassa. Ihmisten varallisuusaste ei 
enää ole samaa tasoa kuin huiman talousnousun aikaan, mutta risteilybisnes pyörii edelleen 
kuin mitään ei olisi tapahtunut - ainakin osittain. Tästä syystä risteilyvarustamot ympäri maa-
ilman merkitsevät tileihinsä tappioita.

Vuosituhannen vaihteen R-cruiserit
1980- ja 1990-lukujen yksi nopeimmin kasvavista varustamoista, Reneissance Cruises teki 
ehkä hieman odotetun konkurssin vuonna 2001. Renaissance Cruises omisti 16 laivaa konkurs-
sin tehdessään, joten risteilyalalla se oli mittakaavassa suhteellisen suuri. Yhtiöllä oli kahdek-
san “Renaissance”-luokan laivaa sekä kahdeksan “R”-luokan laivaa. Tässä artikkelissä käsitel-
lään yhtiön konkurssia sekä R-luokan risteilijöitä.

YLEISKATSAUS 05/2009
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Lokikirja
Tärkeimmät muutokset Suomen merenkulussa toukokuussa 2009.

Ulkomatala Extra
Laivaspottauksen perusasioita
Suuria tunteita ja huikeita kuvia. Laivabongarit jaksavat kerta toisensa jälkeen ihailla, kuinka 
esimerkiksi Kustaanmiekan salmen läpi ajaa matkustaja-autolautta kohti Tukholmaa. Kesä on 
laivabongareille kiintoisinta aikaa. Silloin tavallisten matkustaja- ja rahtilaivojen lisäksi Suo-
messa vierailee myös risteilyaluksia, jotka eivät käy täällä talvisin. Helsingissä vierailee vuo-
sittain lähes 300 risteilyalusta. Tänä vuonna ”sesongin” aloitti norjalainen risteilijä Fram, kun 
se kiinnitti köytensä satamaan ja toi myös kaupunkiin kesän ensimmäiset risteilymatkustajat.

Yksi Helsingin sataman laivaspottauspaikoista: Kustaanmiekka Suomenlinnassa



KOTIVESILLÄ 
Transfennica sai vihdoin kuudennen ro-ronsa Stocznia 
Szczecinska Nowalta
Suomalais-hollantilainen Transfennica, jonka emoyhtiönä toimii nykyisin Spliethoff-konserni, 
sai viimeinkin käyttöönsä kuudennen roro-aluksen Stocznia Szczecinska Nowa-telakalta, Puo-
lan Szczecinistä. Uusi roro sai nimekseen Plyca. Nämä uudisrakenne-rorot ovat olleet hyvin 
epäonnekkaita, sillä niiden toimitukset ovat myöhästyneet useilla kuukausilla.

Syksyllä 2003, Transfennican viime vuonna 
51 prosenttisesti ostanut alankomaalainen 
Spliethoff-konserni tilasi Stocznia Szczecinska 
Nowa-nimiseltä telakalta Szczecinistä Puolasta 
neljä roro-alusta Transfennican liikenteeseen. 
Tämä kuului Spliethoffin uuteen Transfennica-
strategiaan, jonka mukaan Transfennica tulee 
nostamaan omien laivojensa osuutta. Laivoja 
rahdattaisi vähemmän ja omistettaisi enem-
män, eli täysin päinvastoin kuin Transfennican 
aiempi strategia oli. Aluksilla on 2800 lasti-
metriä sekä paikkoja konteille.

Kun Spliethoff pääsi kokonaan Transfennican 
omistajaksi, laivoja tilattiin jo silloin ongelmissa 
rypevältä telakalta puolet lisää eli kokonaiset neljä kappaletta. Ensimmäisen ro-ron luovutus oli 
laskettu vuoden 2005 loppuvuodelle, loka-marraskuun tienoille. Telakka kuitenkin epäonnistui 
aikataulussaan, ja ensimmäinen alus Timca saatiin 12.07.2006 luovutettua Spliethoff-konser-
nille. “TrafExpress”-liikenteen Timca aloitti 15.07.2006, ja vuodenvaihteessa 2007/2008 Tim-

ca siirtyi liikennöimään Atlantin yli Yhdysvaltoihin. Alunperin 
myös Genca otettiin Yhdysvaltojen-linjalle, mutta palautet-
tiinkin Lyypekin liikenteeseen.

No, palatakseen aiheeseen, seuraavaksi muotista saatiin ulos 
Kraftca, Genca, Trica vuoden 2007 aikana ja Pulpca vuoden 
2008 aikana. Kaksi muuta, Steelca ja Woodca pitäisi valmis-
tua tämän sekä vuoden 2010 aikana. Steelcan ja Woodcan 
valmistumisesta on silti kohuttu, sillä useaan otteeseen on 
puhuttu kyseisten uudisrakennusten peruuttamisesta. Tois-
taiseksi virallista tietoa ei ole saatavilla, joten oletettavasti 
alukset tullaan rakentamaan valmiiksi.
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Kraftca lähdössä Raumalta. KUVA: PEKKA LAAKSO

Gencan perä. KUVA: PEKKA LAAKSO



Kyseiset alukset liikennöivät tällä hetkellä Suomesta Saksaan sekä Belgiaan Viron kautta. Uusi-
en con-ro-alusten (container-roro) myötä Transfennica on onnistunut pienentämään rahdattu-
jen alustensa määrää. Nykyisin Transfennican laivasto jaetaan neljään tyyppiin: “ns. Spliethoff-
tyyppi” eli 2006-2010 uudisrakenteet, “Stena-tyyppi” eli Stena Forecaster ja Stena Forerunner, 
“Sietas 1-tyyppi” eli Elisabeth Russ ja Friedrich Russ sekä “Sietas 2-tyyppi” eli Seagard, Caro-
line Russ ja Pauline Russ.

Merenkulun uranuurtaja Gunnar Eklund on poissa
Gunnar Eklund on kuollut, näin kertoo Turun Sanomat. Viime lauantaina (23.05.2009) tämä 93 
vuoden ikäinen ahvenanmaalainen kohtasi odottamatta kohtalonsa. Lähellä kuolemaa hän oli 
jo vuonna 1942, jolloin venäläinen sukellusvene upotti Argon Utön vesillä ja yhdeksän muun 
menehtyessä hän ainoana pelastui. Tällöin hänellä oli onni mukanaan.

Eklund sai aikaan paljon hyvää sekä Suomelle että 
Ruotsille. Vuonna 1959 hän nimittäin pani alul-
le lauttaliikenteen näiden maiden välille. Meri oli 
ollut lähellä Eklundin sydäntä jo rippikouluajoista 
lähtien. Elämänsä aikana hän ehti paljon purjeh-
tia ja teki laivamatkoja jopa Australiaan saakka. 
Myöhemmin Eklundin oli kuitenkin terveysongel-
mien takia lääkärin määräyksestä jäätävä mai-
hin. Meri oli hänelle kuitenkin edelleenkin kaikki 
kaikessa. Näin hän päätti perustaa varustamon. 
Tämä ajatus oli häntä kiinnostanut jo aikaisem-
minkin, jo ennen kuin lääkäri oli kieltänyt häntä 
jatkamasta elämää merellä. Hän oli aina ihmetel-
lyt Englannin Kanaalin laivaliikenteen menestystä 
ja loppujen lopuksi uskalsi kokeilla samanlaista 
toimintaa kotivesillä.

Muutaman ystävänsä kanssa Eklund hankki käytetyn höyrylaiva s/s Dinard:in, joka myöhemmin 
sai nimen s/s Viking. Laivan hinta oli 30.000 puntaa. Kun laiva aloitti liikennöinnin, menestys 
ei kuitenkaan ollut huikea. Monia pelotti lähteä Ruotsiin, koska se olisi ollut heille ensimmäinen 
matka ulkomaille. Jotkut taas ajattelivat, että laivat olivat vain rikkaiden huvia. Eklund halusi 
kuitenkin nimenomaan, että risteilyt olivat mahdollisia myös tavalliselle kansalle. Varustamo 
oli pitkään hankalassa tilanteessa, rahoitusvaikeudet uhkasivat sen toimintaa, mutta Gunnar 
Eklund piti tarkkaa huolta siitä, että varustamo tuli toimeen omillaan.

Loppujen lopuksi pienestä varustamosta kehittyi pikku hiljaa valtava varustamo, joka omistaa 
tällä hetkellä seitsemän laivaa. Gunnar Eklundia Viking Line kiinnosti aivan hänen viimeisiin 
päiviinsä saakka. Esimerkiksi vielä viime viikolla hän halusi tietää matkavarausten määrän yh-
tiön laivoilla, kertoi hänen poikansa Nils-Erik Eklund Turun Sanomille.

Ulkomatalan tiimi ottaa osaa. Tämä on yhteinen suru, sillä on vain harvoja ihmisiä sellaisia kuin 
oli Gunnar Eklund. Me tulemme aina muistamaan Suomen ja Ruotsin välisen laivaliikenteen 
kehittäjän Gunnar Eklundin.

Lähteet: Turun Sanomat 27.05.2009 & ”NG LI 30v”-kirja, Thor-Alf Eliasson.
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Gunnar Eklundin elämäntyön saavutuksia.
M/S Gabriella.



Grimaldilta lainaa talousongelmissa pyörivälle Finnli-
nesille
Selvitäkseen yhä vain pahenevasta lamasta Finnlines otti suurimmalta osakkaaltaan Grimaldi 
Groupilta 21 miljoonan euron hybridilainan. Jos tämä ei riitä talouskurimuksen pitkittyessä, 
Emanuele Grimaldi lupasi 13. toukokuuta pidetyssä tiedotustilaisuudessa yhtiöidensä lainaa-
van lisää rahaa. Nyt lainatun summan Grimaldit aikovat muuttaa osakkeiksi, jolloin Finnlinesin 
toiseksi suurimman omistajan Ilmarisen osuus putoaa alle ratkaisevan kymmenen prosentin 
rajan.

Finnlines järjestää touko-kesäkuun vaihteessa merkintäetuoikeusannin, jonka tarkoituksena on 
kerätä yhtiön kassaan noin 37 miljoonaa euroa. Tällä summalla on tarkoitus maksaa pois aiem-
min keväällä Grimaldeilta otettu 21 miljoonan laina. Samalla pyritään vahvistamaan pääoma-
rakennetta sekä käyttörahoitusta. Grimaldien yhtiöt ovat sitoutuneet merkitsemään osakkeita 
reilulla 24 miljoonalla eurolla.

Finnlines panostaa matkustajaliikenteeseensä
Finnlines pyrkii kasvattamaan osuuttaan Itämerellä liikkuvista matkustajista uusilla linjoilla. 
Yhtiö avaa uudet reitit Helsinki - Gdynia sekä Gdynia - Travemünde kesäkuun alussa. Myös 
Helsingin ja Pietarin välille avataan uusi viikoittainen yhteys. Linjalle tulevista aluksista Tran-
seuropa ottaa 120, Translubeca 84 matkustajaa. Yhtiö kertoi asiasta toukokuun 13. päivä jär-
jestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Grimaldit uskovat, että uusi linja Gdyniaan saa houkuteltua myös puolalaisia merimatkoille. 
Matka Helsingistä Puolan Gdyniaan tulee kestämään noin 19 tuntia, mikä on lähes seitsemän 
tuntia vähemmän kuin aiemmin, jolloin reittiä ajettiin vain rahtilaivoilla. Reittiä tullaan alkuun 
ajamaan kolmena päivänä viikossa, jolloin lähdöt ovat Helsingistä 20.30 tiistaisin, torstaisin ja 
lauantaisin.

Puolasta laiva jatkaa Travemündeen, joten pe-
rinteiseen Helsingin ja Travemünden väliseen 
matkaan on lisätty vain uusi välisatama. Matka 
Puolasta Saksaan kestää 15 tuntia. Suora yh-
teys Helsingistä Travemündeen säilyy edelleen 
ja linjan lähtöjen määrä nousee kymmeneen 
viikossa. Nämä kolme linjaa muodostavat uu-
den kokonaisuuden, joka saa nimen HansaLink. 
Muutosten avulla reittien aikataulut paranevat 
siten, että kaikkien linjojen lähtö- ja saapumis-
ajat ovat samat joka päivä.
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Finnstar lähdössä Helsingistä.
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MAAILMAN MERILLÄ 
Vuosituhannen vaihteen R-cruiserit
1980- ja 1990-lukujen yksi nopeimmin kasvavista varustamoista, Reneissance Cruises teki 
ehkä hieman odotetun konkurssin vuonna 2001. Renaissance Cruises omisti 16 laivaa konkurs-
sin tehdessään, joten risteilyalalla se oli mittakaavassa suhteellisen suuri. Yhtiöllä oli kahdek-
san “Renaissance”-luokan laivaa sekä kahdeksan “R”-luokan laivaa. Tässä artikkelissä käsitel-
lään yhtiön konkurssia sekä R-luokan risteilijöitä.

Renaissance Cruises operoi ympäri vuoden Välimerellä, 
Kreikan saaristossa, Tahitialla sekä Pohjoisessa Euroo-
passa. Yhtiö majoitti aluksillaan yli 220,000 matkus-
tajaa vuonna 2000. Yhtiö meni kuitenkin suuren velan 
määrän ja surkean talouskunnon vuoksi konkurssiin, 
liikenne loppui 25.09.2001. Varustamolla oli paljon vel-
karahaa uusien alusten vuoksi, ja syyskuun 11. päivän 
terrori-iskujen epäiltiin olevan “viimeinen naula” yhtiön 
arkkuun.

Italialainen varustamo rakennutti Italiassa yhteensä 
kahdeksan Renaissance-luokan alusta vuosina 1989-
1992. Alukset olivat melko pieniä, noin 90 metrisiä 100 
matkustajan pikkujahteja. Renaissance-luokan alukset 
nimettiin roomalaisin numeroin.

Ilmeisesti kuitenkin kahdeksan pikkujahtia oli liian vähän varustamolle. Yhtiö nimittäin päätti 
tilata Chantiers de l’Antigua-nimiseltä telakalta, St. Nazairesta, Ranskasta kahdeksan aluksen 
sarjan. Toimitustahti oli tiivis, sillä tältä ainoalta telakalta onnistuttiin toimittamaan yhteensä 
kahdeksan R-luokan risteilijää kolmessa vuodessa, vuosina 1998-2001. Töitä olikin syytä pais-
kia ahkerasti, sillä nämä risteilijät olivat yli kolminkertaisia tonnimäärältään sekä 90 metriä 
pidempiä. Matkustajia uusiin aluksiin mahtui noin 700, joka nykyiseen verrattuna kuulostaa 
vähältä.

Renaissance Cruisesin konkurssin jälkeen suuri laivasto meni myyntiin. Suurimman osan R-luo-
kan laivoista osti Cruiseinvest, joka makuutti laivoja kahdesta kolmeen vuoteen. R Three ja R 
Four jäivät varustamon käsiin, kunnes Princess Cruises osti ne seuraavana vuonna. Renaissan-
ce-luokan laivat sensijaan lähtivät lähes heti hajaantuvat eri varustamoille ympäri maailmaa.

Azamara Journey (ent. R Six) lähdössä 
Helsingistä viime kesäkuussa.

Island Sky (ent. Renaissance VII) jättää sumuisen Helsingin.
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Renaissance Cruisesin alukset seilaavat vieläkin maailman merillä. Tässä vielä lopuksi tuhoisan 
yhtiön aluksien omistajat ja nykyiset nimet.

RENAISSANCE I - LEISURE WORLD, New Century Cruise Lines (Singapore), nykyisin kasinolaiva

Tahitian Princess (ent. R Four) jättää Helsingin.

Tahitian Princess (ent. R Five) jättää Helsingin.
RENAISSANCE II - EASYCRUISEONE, easyCruise Ltd. (Kypros)

RENAISSANCE III - GALAPAGOS EXPLORER, Galapacos Inc. (Ecuador)

RENAISSANCE IV - CLELIA, Hani-Ioannou / Travel Dynamics International (Liberia)

RENAISSANCE V - SPIRIT OF OCEANUS, Cruise West (Bahamasaaret)

RENAISSANCE VI - HERBRIDEAN SPIRIT, Herbridean Island Cruises (Bahamasaaret)

RENAISSANCE VII - CORINTHIAN II, Travel Dynamics (Malta)

RENAISSANCE VIII - ISLAND SKY, Noble Caledonia (Liberia)

R ONE - INSIGNIA, Oceania Cruises (Yhdysvallat)

R TWO - REGATTA, Oceania Cruises (Yhdysvallat)

R THREE - PACIFIC PRINCESS, Princess Cruises / 
Carnival Corporation (Yhdysvallat)

R FOUR - TAHITIAN PRINCESS (uudelleennime-
tään kuluvan vuoden aikana OCEAN PRINCESSik-
si), Princess Cruises / Carnival Corporation (Yh-
dysvallat)

R FIVE - NAUTICA, Oceania Cruises (Yhdysvallat)

R SIX - AZAMARA JOURNEY, Amazara Cruises / Celebrity Cruises / Royal Caribbean, (Yhdysval-
lat / Norja)

R SEVEN - AZAMARA QUEST, Amazara Cruises / Celebrity Cruises / Royal Caribbean, (Yhdys-
vallat / Norja)

R EIGHT - ROYAL PRINCESS, Princess Cruises / Carnival Corporation (Yhdysvallat)

Listan tiedoista ja oikeellisuudesta ei ole täyttä varmuutta. Lähde: Wikipedia

Tahitian Princess (ent. R Five) jättää Helsingin.

http://en.wikipedia.org


Costa Luminosa - uusi Vista-luokkalainen
Carnival Corporationiin kuuluva Costa Crociere vastaanotti uuden risteilijänsä, Costa Luminosan. 
Fincantierin Venice Margheran telakalta luovutettu risteilijä on yksi kolmesta risteilijästä, jotka 
Fincantieri tulee varustamolle luovuttamaan vuosien 2009-2010 aikana.

Costa Luminosa on noin 300 metriä pitkä, 32 met-
riä leveä ja bruttotonneiltaan 92700 brt. Matkus-
tajia alus ottaa 2260. Risteilijä kuuluu pienimpään 
Panamax-luokkaan, toisin kuin muut yhtiön ristei-
lijät, jotka aiemmin ovat rakennettu soveltuviksi 
post-Panamax-luokkaan. Tämä on kuitenkin suuri 
etu Costalle, joka on lisännyt toimintaansa ristei-
lymarkkinoilla ympäri maailman. Costa Luminosa 
kuuluu siis niinsanottuun “Vista-luokkaan”, johon 
kuuluu muunmuassa sisaralus Costa Deliziosa, 
Queen Victoria, Arcadia sekä Eurodam.

Costa Cruises on laajentanut toimintaansa viime 
vuosina huikeasti. Viimeisen viiden vuoden sisällä 
yhtiölle on valmistunut viisi alusta, ja yhtiö tulee 
vastaanottamaan vuoteen 2012 mennessä vielä 

Costa Deliziosan (Luminosan sisar) vuonna 2010 sekä kaksi muuta risteilijää vuonna 2012. 
Mikäli yhtiö ei myy aluksiaan, sillä tulee viimeisten risteilijöiden toimitusten jälkeen olemaan 
17 alusta ja yhteensä 46,400 paikkaa matkustajille. Italian-linjan kapasiteetti nousee noin 50 
prosentilla uusien aluksien johdosta.

Alus on teknillisesti että arkkitehtuurisesti hyvin mielenkiintoinen. Alus on ensimmäisiä luok-
kaansa maailmalla, johon on asennettu niinsanottu “cold ironing”-järjestelmä: tämä erikois-
järjestelmä antaa mahdollisuuden vastaanottaa energiaa rannasta, kun laiva on laituroitunut. 
Näin laivan omia koneita ei tarvitse pitää päällä generaattorien päälle pitämiseksi. Joseph Far-
cuksen sisätilojen suunnittelu on hyvin valopainotteista, ja sisustus on yksinomaan suunniteltu 
alukselle.

Costa Luminosan virallinen kastetilaisuus järjestetään yhdessä niinikään uuden Costa Pacifican 
kanssa Genovassa, 5. kesäkuuta.

ULKOMATALASSA NYT! Kuvagalleria “Costa Luminosa”-aluksesta saatavilla osoitteessa http://
www.ulkomatala.net/magazine/?page_id=281. Kuvat meille lähetti Neven Jerkovic, suuret kii-
tokset!

Alkuperäinen juttu: Cruise Business Review / Teijo Niemelä

Risteilymarkkinat elävät edelleen nousukauden aikaa
Risteilymarkkinat ympäri maailman ovat myllerryksen vallassa. Ihmisten varallisuusaste ei 
enää ole samaa tasoa kuin huiman talousnousun aikaan, mutta risteilybisnes pyörii edelleen 
kuin mitään ei olisi tapahtunut - ainakin osittain. Tästä syystä risteilyvarustamot ympäri maa-
ilman merkitsevät tileihinsä tappioita.

Costa Luminosa ankkuroituneena Dubrovnikin 
satamassa. KUVA: NEVEN JERKOVIC
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Esimerkiksi MSC Cruisesin uutukainen MSC Splen-
dida on jo tehnyt koeajot, ja on noin kuukauden 
päästä valmiina lähtemään St. Nazairen telakalta 
Ranskasta. MSC Cruises on vastaanottanut vii-
meisten viiden vuoden aikana yhteensä seitse-
män alusta Splendidan lisäksi. Costa Crocieren 
uusi risteilijä Costa Luminosa on luovutettu Costa 
Cruisesille. Yhtiölle on luovutettu viimeisten vii-
den vuoden aikana yhteensä viisi alusta.

Risteilymarkkinoiden ehdottomasti suurin yhtiö 
Carnival Corporation omistaa yhteensä 11 ristei-
lybrändiä, joista esimerkiksi Princess Cruisesille, 
Carnical Cruise Linesille, Cunardille, Holland Ame-
rica Linelle, Costa Cruisesille, AIDA Cruisesille ja 

P&O Cruisesille on luovutettu täysin uusia aluksia 
viimeisten viiden vuoden aikana. Sen lisäksi Royal Caribbean-konsernille ja sen tytäryhtiöille on 
luovutettu jatkuvasti maailman suurimpia risteilyaluksia.

Risteilymarkkina on nyt heikko. Nousukauden aikana ihmiset lähtivät lomalle risteilemään, mut-
ta kun menoja täytyy alkaa harkitsemaan uudelleen, lomamatkat suuntautuvatkin lähiseudulle. 
Nousukautena risteilijöille vokoteltiin lähinnä amerikkalaisia. Kun matkustajia ei ole tarpeeksi, 
joudutaan markkinoita laajentamaan yhä syvemmälle Eurooppaan ja Aasiaan. Siitä aiheesta on 
kuitenkin juteltu enemmän kuin tarpeeksi.

Nyt suurin kysymys on; kuka selviää ehjänä pinnalla? Varmaa on se, että kukaan ei tule sääs-
tymään tämän talouskriisin kourista. Jopa suurimmat varustamot, kuten Royal Caribbean, keik-
kuvat aallonharjalla. Varustamot tietävät kyllä ongelman lähteen. Tarjonta on reilusti yliannos-
tettua suhteutettuna kysyntään, ja laivoja tulee lisää. Laivat ovat jo lähes valmiita, joten niitä 
ei enää voida peruuttaa. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää myydä ne, mutta kun ostajia ei ole, ne 
romutetaan tai makuutetaan. Vain parhaimmat alukset jäävät ajoon.

Nousukauden aikana mentiin ehkä hieman liian kovaa, nyt tullaan reilusti alas. Kukaan ei olisi 
voinut edes kuvitellakkaan talouskriisiä tai lamaa, vaikka ihmisten tiedossa oli jenkkien suuri fi-
nanssikupla, joka odotti puhkeamistaan. Toistaiseksi vielä ei ole mullistavaa tapahtunut, mutta 
pitkällä aikavälillä saatetaan nähdä suuriakin konkursseja. Nähtäväksi jää, miten risteilyvarus-
tamot selviävät tästä lamasta.

MSC Opera vierailemassa Helsingissä viime 
heinäkuussa.

Carnival Splendor uutena Helsingissä viime vuonna. Tänä kesänä Carnivalin käynnit jäävät väliin.
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Aspo-konserniin kuuluva ESL Shipping Oy on myynyt vanhimman aluksensa, ms Kontulan. Alus 
myytiin neljällä miljoonalla dollarilla, ja Aspo kirjaa siitä kolmen miljoonan euron myyntivoiton.

Viking Line on saanut uuden toimitusjohtajan. 
Helmikuussa 2010 pidettävän yhtiökokouk-
sen jälkeen yhtiön ruoriin tarttuu 43-vuotias 
diplomi-insinööri Mikael Backman. Hän siir-
tyy Viking Linen palvelukseen tulevan kesän 
aikana. 20 vuotta yhtiötä johtanut Nils-Erik 
Eklund jää eläkkeelle, mutta aikoo jatkaa yh-
tiön hallituksessa, mikäli osakkaat niin halua-
vat. Backman on työskennellyt vuodesta 1995 
Royal Caribbean Cruise Linellä, jossa hän on 
toiminut viimeksi Marine Operations- toimin-
tojen johtajana

Vasta vuoden liikenteessä olleelle Viking XPRS:lle on rakennettu uusi tanssipaviljonki. Paviljon-
ki rakennettiin aluksen perässä olleen aurinkokannen paikalle. Muutaman miljoonan euron pa-
viljonki rakennettiin aluksen liikennöidessä normaalisti. Maalis-huhtikuun aikana toteutettujen 
töiden aikana hytit olivat hetken aikaa pois käytöstä.

Viking XPRS:n muotoilu on huomioitu maailmalla, kun alukselle myönnettiin ShipPax Awards 
2009- palkinto kategoriassa Outstanding Exterior Ferry. Palkinto myönnettiin Shipping 2009- 
konferenssissa Ranskassa. Asiantuntijaraati perusteli valintaa seuraavasti: ”Aluksen moderni 
ja ajattoman klassinen ulkoinen muoto on yhtenäinen ja tasapainoinen kokonaisuus ilman tar-
peettomia tyylielementtejä.”

Eurooppalaisia risteilyvarustamoja edustava ECC, European Cruise Council, on päättänyt, ettei-
vät sen jäsenyritykset enää laske jätevesiä Itämereen, vaan kaikki toimitetaan satamiin. Vuo-
sittain Itämerellä kulkevat risteilijät tuottavat 113 tonnia typpeä ja 38 tonnia fosforia.

ECC:n jäseniä ovat mm. AIDA Cruises, Costa Crociere, MSC Cruises, Pullmantur, Royal Carib-
bean ja Norwegian Cruise Line. Koko lista löytyy osoitteesta www.europeancruisecouncil.com/
membership.html

Gdanskissa makuutettuna olleet Superseacat Three ja Four ovat saaneet töitä lämpimältä Vä-
limereltä. Molemmat alukset siirtyvät Aegean Speed Linesin liikenteeseen Kreikan saaristoon. 
Superseacat Four sai uudeksi nimekseen Speedrunner IV. Superseacat Three puolestaan sai 
nimen Speedrunner III.

Suomalaisen Nordic Sea Linen yritys ostaa Queen of Scandinavia tanskalaiselta DFDS:ltä ka-
riutui rahanpuutteeseen. Alus oli tarkoitus sijoittaa Porin satamaan, jossa se olisi tuonut hel-
potusta Porin majoitustilanteeseen festivaalien aikana. Muuna aikana alusta olisi ollut tarkoitus 
vuokrata hotellilaivaksi Itämeren alueella.

Konttivarustamo Containerships on siirtynyt takaisin suomalaisomistukseen. Nordströmien 
suvun Container Finance osti Containershipsin takaisin islantilaiselta Eimskipiltä, joka omisti 
yhtiöstä 65 prosenttia. Nordströmit myivät tuon samaisen osuuden Eimskipille kolme vuotta 
sitten. Kauppa oli hyvä, sillä suomalaiset saivat yhtiön takaisin paljon halvemmalla, kuin mitä 
Eimskip siitä kolme vuotta sitten maksoi.

Viking XPRS Tallinnan edustalla.
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