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PÄÄKIRJOITUS
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TEKSTI SERGEI PENNONEN
KUVAT LASSI LIIKANEN

Hellesäät ovat pikku hiljaa loppumassa ja syksy on jälleen koputtamassa ovelle. Jokainen meistä on varmaan 
monesti kysynyt itseltään, miksi kesän täytyy loppua niin nopeasti. Suurimmalla osalla meistä lomat ja vapaa-
päivät ovat takana ja yritämme nyt jälleen kerran panostaa töihin, olipa edessä sitten palkkatyö tai koulutyö. 
Näin myös Ulkomatalan tiimi aloitti työnsä, vaikka täytyykin myöntää, että lehden kasaaminen loman jälkeen oli 
raskasta.

Kuitenkin mielestäni onnistuimme siinä.

Syksy näkyy myös satamissa. Lukuisat risteilyalukset jättävät vähitellen 
Suomen satamat jälleen talveksi. Jos haluaa ehtiä bongata viimeisen 
risteilyaluksen Helsingissä, niin parhaiten se tällä tiedolla onnistuu 24. 
päivä syyskuuta, jolloin viimeinen risteilijä m/s Braemar irrottaa köyten-
sä kello 16.30 Eteläsatamassa. Jos tämä laiva kuitenkin jää bongaa-
matta, niin ei kannata surra, sillä täytyy muistaa, että talvellakin löytyy 
hienoja laivoja, joita voi ihailla.

Näin syksyn alussa haluamme virkistää lukijoitamme tuomalla uudistuksia Ulkomatalaan. Ensimmäisellä uu-
distuksella tarkoitan hyviä uutisia ruotsinkielisille sekä ruotsinkielen ystäville. Nimittäin ensi syyskuusta lähtien 
Ulkomatala -lehdestä tulee myös ruotsinkielinen. Lehdestä tulee aivan samanlainen, ja se sisältää täysin samat 
asiat ja artikkelit kuin suomenkielinenkin, mutta ruotsiksi. Ruotsin valitsimme, koska meidän tiimistämme löytyy 
monia ruotsinkielen ystäviä. Ja jos myös joku lukijoistamme on ruotsinkielen ystävä, niin tervetuloa mukaan 
kääntämään ja kirjoittamaan artikkeleita ruotsiksi. Myös ne, joiden ruotsin kieli ei ole niin vahva, voivat osallistua 
artikkeleiden kirjoittamiseen, mutta suomeksi, sillä toimittajia tarvitsemme yhä edelleen.

Toivottavasti te pidätte meidän ideastamme ja nautitte nyt myös ruotsinkielisestä Ulkomatalasta. Muista uudis-
tuksista ja ideoista saatte tietää seuraavissa numeroissa, sillä ne ovat vielä rakenteilla. Hyvää syksyn alkua!

Lämpöisiä kesäpäiviä Suokissa tulee ikävä. 
Tässä klassinen risteilijä Funchal 24.06.2009.



YLEISKATSAUS 08/2009
Kotivesillä
 Suomalaista paperia meriteitse maailmalle – osa 1: Stora Enso ja Rederi AB 
TransAtlantic
Suomalaisen teollisuuden tukijalka – metsäteollisuus – ja sen mukana syntyvät vientituotteet, niistä tärkeimpänä 
paperit, kulkeutuvat tehtailta monilla keinoilla kuluttajille. Yksi merkittävimmistä keinoista on laivaliikenne – sen 
joustavuutensa sekä rahdinsietokykynsä ansiosta. Laivoilla paperia kuljetetaan Suomesta Eurooppaan sekä 
myös Atlantin yli Yhdysvaltoihin joko suoraan Suomesta tai syöttöliikenteenä, joista tosin lähinnä TransAtlantic 
käyttää viimeksimainittua tapaa. Tässä juttusarjassa käsittelemme kolme suurinta paperinlaivaajaa, jonka en-
simmäisessä osassa suomalais-ruotsalaista paperiyhtiö Stora Ensoa ja sen kuljetuksia ruotsalaisella Rederi AB 
TransAtlantic-varustamolla.

 Finnlinesillä Vuosaaren satamasta Gdyniaan – ja takaisin
Heinäkuun puolessa välissä vierailin Puolan satamakaupungeissa Gdyniassa ja Gdanskissa, kun Finnlines 
käynnisti kesäkuun alusta uuden Helsinki – Gdynia -matkustajalinjan. Seuraavassa kerron kokemuksiani tältä 
matkalta lähinnä laivavalokuvauksen harrastajan näkökulmasta. Vaikka Puolan ja erityisesti näiden kaupunkien 
lähihistoria on kiintoisaa myös laivaharrastajan tuntea, se jää tämän kertomuksen ulkopuolelle samoin kuin ta-
vanomainen turisti-informaatio. Aiheesta kiinnostunut löytää kuvia ja vähän lisätietoja matkakuvistani.

Maailman merillä
 Astoria muuntautuu Saga Pearl II:ksi
Brittiläinen risteilykonserni Saga Cruises ottaa ristelijä Astorian haltuunsa piakkoin. Saksalaiselle Transocean 
Tours-varustamolle rahtauksessa seilannut Astoria joutui huutokaupatuksi Barcelonassa. Rahtaussopimusta oli 
jäljellä huhtikuuhun 2009 asti, mutta rahtaaja päätti hyllyttää aluksen liian korkeiden käyttökustannusten vuoksi. 
Club Cruise oli ostanut Astorian venäläiseltä Sovcomflotilta vuonna 2007, joka nykyisin toimii enää rahtimarkki-
noilla.

 Siirtolaiskuljetuksista loistoristeilijöihin – MSC Cruisesin ja Flotta Lauron ly-
hyt historia
MSC Cruises on viimeisten kymmenen vuoden aikana noussut suuren yleisön tietoisuuteen lähes tyhjästä. Tällä 
hetkellä MSC Cruises on maailman kolmanneksi suurin risteilyvarustamo Carnival Corporation & plc:n ja Royal 
Caribbean Cruisers Ltd.:n jälkeen, ja suurin eurooppalaisomisteinen risteilyvarustamo. Varustamon historia ulot-
tuu kuitenkin nimen- ja omistajanvaihdosten kautta yli kahdeksan vuosikymmenen päähän.

Lokikirja
Tärkeimmät muutokset Suomen merenkulussa ajalta kesäkuu-elokuu 2009.

Uutisia toimituksesta
Ulkomatalan toimitustiimin uutisia, syksyltä 2009.

Ulkomatala Extra
 Laivaliikennettä Rodoksella – esittely kuvina
Tämänkertaisessa extrassa on Sergein ottamia kuvia Kreikan saaristosta, Rodoksesta, ja Rodoksen sataman 
liikenteestä sekä laivoista.
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Suomalaista paperia meriteitse maailmalle – osa 1: Stora Enso & 
TransAtlantic
TEKSTI LASSI LIIKANEN
KUVAT PEKKA LAAKSO, LASSI LIIKANEN

Suomalaisen teollisuuden tukijalka – metsäteollisuus ja sen mukana 
syntyvät vientituotteet, niistä tärkeimpänä paperit, kulkeutuvat tehtailta 
monilla keinoilla kuluttajille. Yksi merkittävimmistä keinoista on laiva-
liikenne – sen joustavuutensa sekä rahdinsietokykynsä ansiosta. Lai-
voilla paperia kuljetetaan Suomesta Eurooppaan sekä myös Atlantin 
yli Yhdysvaltoihin joko suoraan Suomesta tai syöttöliikenteenä, joista 
tosin lähinnä TransAtlantic käyttää viimeksimainittua tapaa. Tässä jut-
tusarjassa käsittelemme kolme suurinta paperinlaivaajaa.

REDERI AB TRANSATLANTIC

Rederi AB TransAtlantic, miellyttävämmin ilmaistuna RABT tai pelkäs-
tään TransAtlantic on ruotsalainen monialavarustaja. TransAtlantic on 
yksi Ruotsin suurimmista varustamoista – tämän Skärhamnilaisen yhtiön osake noteerataan Tukholman pörssis-
sä. Varustamon juuret johtavat pitkälle 1970-luvulle, jolloin B&N syntyi Bylock Groupin & Nordsjöfraktin toimin-
tojen yhdistyessä. Varustamo kasvoi, ja alkoi hankkia omistusta Gorthon Linesistä. Lopulta B&N sekä Gorthon 
Lines fuusioituivat vuonna 2005 Rederi AB Transatlanticiksi.

TransAtlantic nousi hämmästyttävän nopeasti yhdeksi Suomen suurim-
mista paperinlaivaajista. Paperin vienti oli lähinnä suomalaisten varus-
tamojen, kuten Finnlinesin ja Transfennican hallussa. Varustamo perus-
ti vuonna 2005 Stora Enson paperikuljetuksia varten uuden tytäryhtiön, 
TransLumi Line ABn, jolla markkinoi linjojaan Stora Enson kanssa. 
Samaan aikaan TransAtlanticilla oli tilauksessa Aker Yardsin Rauman-
telakalla kolme uutta alusta, jotka rahdattiin heti alkuunsa paperiyhtiön 
käyttöön, kuten oli suunniteltu.

Stora Enson kanssa tehtiin sopimus yhteistyöstä paperinkuljetuksissa, 
joka käsitti 15 vuotta. Käytännössä tämä siis tarkoitti, että uudet aluk-
set TransPaper, TransPulp ja TransTimber tulevat kuljettamaan Stora 
Enson paperituotteita Perämeren satamista 15 vuoden ajan aikarah-
dattuina. Rahdattu Stena Foreteller hoiti TransLumi Line-liikennettä, 

kunnes uudet alukset valmistuivat. TransLumi ei kuitenkaan täysin luovuttanut laivojen rahtitiloja pelkästään pa-
perinvalmistajan kuljetuksiin. Varustamo nimittäin teki Stora Enson kanssa sopimuksen, jonka mukaan Storalla 
on käytettävissä noin 60% alusten rahtitilasta. Loput TransLumi Line saa käyttää omaan rahtimyyntiinsä, joka ei 
liity suoranaisesti Stora Enson markkinoihin.

Kuten mainittu, TransAtlanticille oli tulossa Rauman Aker Yardsilta kol-
me roro/konttialusta. TransPaperin vesillelasku suoritettiin Saksassa, 
samaisen telakkakonsernin Wismarin telakalla. Viimeistely hoidettiin 
niinikään Raumalla. Seuraava alus, TransPulp valmistettiin alusta lop-
puun Akerin Rauman-telakalla, kuin myös TransTimber, jonka runkoa 
tosin rakennettiin myös Puolassa. Paper ja Pulp valmistuivat vuonna 
2006, Timber hieman myöhässä vuonna 2007 vaihderikon vuoksi. Näi-
hin aluksiin mahtuu yhteensä 155 SECU- eli Stora Enson omaa suur-
yksikkökonttia.

Kaikki alukset ryhtyivät hoitamaan TransLumi Linen syöttöliikennettä 
Kemistä Oulun kautta Göteborgiin sekä Lyypekkiin. Göteborgista ta-
varaa lähtee syöttöliikenteenä Belgian Zeebrüggeen sekä Britannian 
Tilburyyn sekä Imminghamiin. Tosin liikenteessä on ollut erinäisiä poikkeuksia, kuten tänä kesänä, jolloin Trans-

RABT:n korsteenimerkki

TransTimber ja TransPulp rakenteilla

TransPaper



Paper korvasi kyseisen reitin telakoitavina olevia laivoja. Lyypekistä tavarat sensijaan jatkavat matkaansa Atlantin 
yli Amerikkaan.

Viime lokakuussa TransAtlantic laajensi jälleen vaikutusvaltaansa, kun se sai haltuunsa Finnlinesilta Stora Enson 
Kotkan-operoinnin. Stora Enso oli aggressiivisesti keskittänyt tavaravirtojaan Kotkaan muunmuassa Haminasta, 
ja liikenteessä oli kaksi alusta Kotkasta Göteborgiin: Stena Foreteller sekä Vikingland, joka otettiin reitille vuonna 
2007 Stenan pariksi. TransAtlantic osti reitin operointioikeudet itse Stora Ensolta ja ryhtyi hommiin vanhojen, 
reitillä käytettyjen ruotsalaisten vuokralaivojen voimin. Samalla kuvioihin otettiin mukaan myös syöttöliikenne 
Kotkasta Lyypekkiin sekä Vikinglandin sisaralus Tyrusland. Reittejä siispä muutettiin niin, että uudempi Stena 
Foreteller kulkee Kotkan ja Göteborgin välillä, sekä Swedish Orient Linesin omistuksessa olevat, Japanissa val-
mistuneet vanhemmat ro-rot Vikingland ja Tyrusland Kotkasta Lyypekkiin.

Tähän loppuun vielä Stora Enson lastinkuljetuksiin käytettävien alusten esittelyt. Juttusarja jatkuu syyskuun nu-
merossa, jossa käsittelemme metsäyhtiö UPM:n kuljetuksia mm. Godby Shippingin aluksilla.

M/S TRANSPAPER / KEMI-OULU-GÖTEBORG/LYYPEKKI

Valmistunut: 2006, Aker Yards Wismar & Aker Yards Rauma (NB 448)
Mitat: 190,50m x 26,00m x 7,50m
Bruttotonnit / kuollut paino: 23128 GT /13800 DWT
Koneet: Kaksi MAN 9L48/60B-dieseliä, koneteho 18000 kilowattia, nopeus 20 solmua
Lastimetrejä: 2774 metriä
IMO: 9334959

M/S TRANSPULP / KEMI-OULU-GÖTEBORG/LYYPEKKI

Valmistunut: 2006, Aker Yards Rauma (NB 449)
Mitat: 190,50m x 26,00m x 7,50m
Bruttotonnit / kuollut paino: 23128 GT / 13800 DWT
Koneet: Kaksi MAN 9L48/60B-dieseliä, koneteho 18000 kilowattia, nopeus 20 solmua
Lastimetrejä: 2774 metriä
IMO: 9343261

M/S TRANSTIMBER / KEMI-OULU-GÖTEBORG/LYYPEKKI

Valmistunut: 2006, Aker Yards Rauma, runko Puolassa (NB 450)
Mitat: 190,50m x 26,00m x 7,50m
Bruttotonnit / kuollut paino: 22700 GT / 13800 DWT
Koneet: Kaksi MAN 9L48/60B-dieseliä, koneteho 18000 kilowattia, nopeus 20 solmua
Lastimetrejä: 2774 metriä
IMO: 9343273

M/S STENA FORETELLER / KOTKA-GÖTEBORG

Valmistunut: 2002, Dalian Shipyard, Kiina (RO123-1)
Mitat: 195,30m x 26,80m x 6,60m
Bruttotonnit / kuollut paino: 20500 GT /12300 DWT
Koneet: Neljä Sulzer 8ZAL40S-dieseliä, koneteho 24000 kilowattia, nopeus 22,5 solmua
Lastimetrejä: 3000 metriä
IMO: 9214666

M/S VIKINGLAND / KOTKA-LYYPEKKI

Valmistunut: 1979, Mitsui Engineering & Shipbuilding, Japani (NB 1186)
Mitat: pidennyksen jälkeen 190,00m x 25,94m x 8,25m, ennen pidennystä pituus 165,00m
Bruttotonnit / kuollut paino: 9386 GT / 12200 DWT
Koneet: Kaksi 12-sylinteristä B&W Mitsubishi-dieseliä, koneteho 15815 kilowattia, nopeus ?
Lastimetrejä: 2175 metriä
IMO: 7718541
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M/S TYRUSLAND / KOTKA-LYYPEKKI

Valmistunut: 1978, Mitsui Engineering & Shipbuilding, Japani (NB 1182)
Mitat: pidennyksen jälkeen 190,36m x 25,94m x 8,25m, ennen pidennystä pituus 165,00m
Bruttotonnit / kuollut paino: 9372 GT / 12200 DWT
Koneet: Kaksi B&W Mitsubishi 12L45GF-dieseliä, koneteho 15815 kilowattia, nopeus ?
Lastimetrejä: 2175 metriä
IMO: 7718503

Lisäksi konttilaivat TransAnund sekä TransJorund, jotka liikennöivät säännöllisesti väliä Oulu-Tornio-Hampuri-
Bremerhaven. Lyypekin jatkolaivat Amerikkaan ovat TransFighter, TransPine ja TransWood. Näiden esittelyt jää-
vät tällä kertaa pois.

ERIKOISMAININNAT
Pekka Laakso – kiitokset suuresta tuesta ja innostuksesta juttusarjaa kohtaan
Fakta om Fartyg – http://www.faktaomfartyg.se
Rederi AB Transatlantic – http://www.rabt.se

Finnlinesillä Vuosaaren satamasta Gdyniaan – ja takaisin
TEKSTI JUKKA KOSKIMIES
KUVAT JA KARTAT JUKKA KOSKIMIES, GOOGLE MAPS

Heinäkuun puolessa välissä vierailin Puolan satamakaupungeissa 
Gdyniassa ja Gdanskissa, kun Finnlines käynnisti kesäkuun alusta 
uuden Helsinki – Gdynia -matkustajalinjan. Seuraavassa kerron koke-
muksiani tältä matkalta lähinnä laivavalokuvauksen harrastajan näkö-
kulmasta. Vaikka Puolan ja erityisesti näiden kaupunkien lähihistoria 
on kiintoisaa myös laivaharrastajan tuntea, se jää tämän kertomuksen 
ulkopuolelle samoin kuin tavanomainen turisti-informaatio. Aiheesta 
kiinnostunut löytää kuvia ja vähän lisätietoja matkakuvistani.

Ensimmäiset, innostavat kosketukset Gdynian laivamaailmaan sai 
jo satamaan saavuttaessa. Jo sataman uusimman superhinaajan 
CENTAUR II:n työskentelyä lautan perille kuljettamiseksi oli jännittä-
vä seurata. Finnlinesin laituri sijaitsee jonkin matkaa satama-altaan 
sisääntuloaukosta. Matkalla ja sinne käännyttäessä ohitettiin mm. 
joukko korjaustelakan laituriin ja muualle kiinnitettyjä erikokoisia rahti-, 
huolto- ja tutkimusaluksia. Sataman koko pohjoisranta on Puolan laivaston käytössä, ja erikokoisia ”sotalaivoja” 
oli näytillä niin runsaasti, että mielenkiinto niiden kuvaamiseen hävisi lopullisesti.

Finnlinesin lautat rantautuvat tähän (zoomaa reilusti etäämmälle niin näet miten paikka sijoittuu Gdynian kau-
punkikuvaan!).

Kokemukset Finnlinesin järjestelyistä jalkamatkustajien vastaanottamiseksi olivat masentavat. Pitkän odotuksen 
jälkeen laivaan saapui linja-auto, jonka kuljettaja laivaväen edustajan mukaan tarjoutui kuljettamaan matkusta-
jat, parisenkymmentä, minne kukin halusi Gdyniassa tai Gdanskissa 10 euron maksusta. Minä erikseen varmis-
tin, että pääsen tässä kyydissä hotelliini. Todellisuudessa kuljettaja jätti kaikki matkustajat muutaman kilomet-
rin päähän “Meriasemalle”, missä sijaitsee Finnlinesin tilapäinen check-in/out toimisto. Hän osoittautui täysin 
kieli- ja yhteistyöhaluttomaksi jatkamaan matkaa minnekään, kutsumaan takseja tai yleensä tekemään mitään 
muuta kuin tupakoimaan istuimellaan. Puolan kieltä osaamattomilta ei taksin tilaaminen tietenkään onnistunut, 
ja jotkut lähtivät jalkaisin raahaamaan matkatavaroitaan jonnekin kilometrien päähän kaupungin suuntaan. Ilmei-
sesti minä olin erityisen avuttoman näköinen, koska muuan puolalainen, englantia puhuva pariskunta otti minut 
tilaamaansa taksiin ja kiersi hotellini kautta matkallaan Gdanskiin.
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Terminaaliaukio jäi mieleen turhauttavana ja ahdistavana paikkana. Vasta myöhemmin opin tietämään, että hä-
täily oli ollut ihan turhaa, sillä aukiolla on ainakin kolmen keskustaan tai sen kautta kulkevan bussilinjan pää-
tepysäkki – Finnlinesin väki ei siitä vain ollut tullut kertoneeksi eikä bussikuskikaan osannut tai viitsinyt kertoa. 
Loppujen lopuksi tämä osoittautuikin kaupungin parhaaksi paikaksi, mihin palasin monia kertoja!

Meriasemalla on satamahallinnon toimistorakennus sekä ns. “Ranskalainen laituri”, joka oli aikanaan Amerikan 
matkustajalaivojen terminaali. Nykyisin se on risteilijöiden kiinnitys-
paikka. Ja ju uri Meriaseman äärellä sijaitsee myös Gdynian sataman 
paras ja ainoa kuvauspaikka ”Pilots’ Pier”, jonka kupeessa sijaitse-
vat mm. luotsien ja satamahinaajien asemapaikat. Pääosa sataman 
laivaliikenteestä kulkee tämän portin kautta ja on kuvattavissa pitkäl-
le kumpaankin suuntaan. Ennen puoltapäivää auringonpaiste tosin 
haittaa meren suuntaan kuvaamista. Gdynian selvästikin hyvin meri-
henkiset asukkaat vauvasta vaariin kokoontuvat yleisesti laiturille kat-
selemaan ja kuvaamaan merta ja laivoja, etenkin risteilijöiden lähtöä.

Itse sataman sisempiin osiin ei juuri pääse kuvaamaan. Poikkeuksen 
muodostaa Stena Linen lauttaterminaali, johon pääsee keskustasta 
busseilla ja jonka lähistöltä voi saada hyviä kuvia Stena Linen lautois-
ta sekä konttiterminaalin rannalla olevista laivoista.

Varsinaisen sataman ulkopuolella merellinen elämä keskittyy kaupungin pääkadun jatkeena olevan Pomorskie-
laiturin läheisyyteen. Sen rannoilla makaavat museoina puolalaisen sotahistorian ja merenkulun ylpeydet hä-
vittäjä ORP BLYSKAWICA sekä fregatti DAR POMORZA. Sieltä löytyy myös mm. merenkulkuopisto, akvaario, 
planetaario, merimuseo sekä ravintoloita ja ruoka- ja matkamuistokojuja. Iltaisin ja viikonloppuisin se on kaupun-
kilaisten ja turistien kansoittama. Laiturin pohjoispuolella on kalastus-, merentutkimus- ja muiden pienalusten 
satama ja eteläpuolella suuri pienvenesatama ja uimaranta.

Pomorskie laiturilta voi lähteä tunnin mittaiselle satamakierrokselle Zegluga Gdanska:n (”valkoisen laivaston”) 
laivoilla. Koska Gdyniassa ei esim. Helsingin tapaan ole turistikierroksille sopivia saaristomaisemia, matkustajia 
riittää tälle ainoalle reitille pitkin päivää. Tämä on myös ehdottomasti paras tapa tutustua satamassa oleviin lai-
voihin, vaikka kierrokset eivät ulotukaan kovin syvälle satamaan eivätkä sen sivualtaiden sisään.

Kaupungin suuntaan Armii Krajowej-kadun pohjoispuolella näkyy kuvassa hotellini Orbis Gdynia, josta on avoin 
näköala merelle. Omaa viihtyisyyttäni lisäsi suuresti, että 10. kerroksen huoneeni ikkunasta saattoi seurata ja 
tunnistaa ja ihan kohtuullisesti kuvatakin satamassa käyviä ja merellä liikkuvia ja kaupungin edustalle ankkuroi-
tuja laivoja (hotellin internet-yhteys ja MarineTraffic AIS toimivat moitteettomasti, aprs.fi ei).

Gdynian ohella puolen tunnin (ja noin euron hintaisen) junamatkan päässä oleva Gdanskin kaupunki oli toinen 
tärkeä matkakohde, jossa kävin kahteen otteeseen. Gdanskissa lähes ainoa varteenotettava kuvauspaikka on 
Veiksel-joen suulla olevan Polferries-linjan terminaalin tienoo, johon on rakennettu avara rantapuisto parkkipaik-
koineen ja levähdyspenkkeineen. Paikka on ihanteellinen laivakuvaajalle. Siellä kuten Gdyniassakin kuvauspai-
kan edustalla on hinaajien kotilaituri, ja myös risteilyalussatama on kuvausetäisyydellä ylempänä jokivarressa.

Satamaan järjestettävä kiertoristeily on Gdanskissa erikoisen antoisa. Se lähtee vanhan kaupungin keskustassa 
olevan sillan kohdalta, vajaan puolen tunnin kävelymatkan päästä rautatieasemalta. Laiva käy jokisuulla asti 
– halutessaan voi pysähtyä tunniksi II maailmansodan ensimmäisten taistelujen tapahtumapaikoille Westerp-
latteen. Gdanskin kiertoajelun selostus (päinvastoin kuin Gdyniassa) jätti myös laiva- ja telakka-asioissa oikein 
pätevän ja asiantuntevan mielikuvan.

Netin kautta olin onnistunut etukäteen tutustumaan paikalliseen laivakuvaajaan ja merialan ammattilaiseen, joka 
kierrätti minua Gdanskin mainehikkailla telakoilla. Valokuvauksen kannalta useimmat telakalla nähdyt laivat olivat 
kuitenkin ”liian lähellä”, ja suurimman osan niistä pääsin paremmin kuvaamaan satamakierroksella.

Mitä uutta suomalainen laivaharrastaja voi Puolan matkalta odottaa.

Osa satamien vakiovieraista on Suomesta tuttuja, Gdyniassa esim. Transfennican ro-ro:t ja monet yksittäiset 
konttifeederit (esim. AILA, SPICA, GOTLAND, LIVLAND, RIJNBORG ovat listoissa sattuneet silmään). Varmaan 
yli puolet päivittäisistä kävijöistä on kuitenkin uusia tuttavuuksia, oudompia konttilaivoja, bulkkereita, tankkereita, 
kuivarahtialuksia, autonkuljetuslaivoja ym.
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Yönäkymä hotelli Orbis Gdynian 
10. kerroksesta.

http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=54.533864,18.550876&spn=0.003611,0.011351&t=h&z=17)
http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=54.534816,18.547679&spn=0.00361,0.011351&t=h&z=17
http://maps.google.com/?ie=UTF8&t=h&ll=54.519064,18.553483&spn=0.008507,0.020535&z=16
http://maps.google.com/?ie=UTF8&t=h&ll=54.519064,18.553483&spn=0.008507,0.020535&z=16
http://maps.google.com/?ie=UTF8&t=h&ll=54.408329,18.661909&spn=0.00853,0.020535&z=16
http://maps.google.com/?ie=UTF8&t=h&ll=54.348643,18.657017&spn=0.001926,0.005686&z=18


Matkustajalautoista kiinnostuneille Gdynian satamassa on tarjolla Finnlinesin sinivalkoisten Star-lauttojen (jotka 
kyllä kaikki vuorollaan käyvät siellä) lisäksi vain Stena Linen Karlskronan reitin pari päivittäisvuoroa (STENA BAL-
TICA, STENA NORDICA ja FINNARROW) ja Gdanskissa vastaavasti Polferries’n Nynäshamnin linjan vuoropäivi-
nä käyvät BALTIVIA ja SCANDINAVIA.

Risteilyaluksia käy Gdyniassa satakunta kesässä, Gdanskissa puolta vähemmän. Kaikki taitavat olla myös Hel-
singissä kävijöitä.

Kaiken kaikkiaankaan Gdynian juokseva laivaliikenne ei ole kovin vilkas, sitä ehkä voisi verrata Helsingin Vuo-
saaren liikenteeseen – parhaimmillaan kymmenkunta laivaa vuorokaudessa, Gdanskissa hieman vähemmän. 
Jos kiinnostaa, Gdynian saapuvien laivojen luetteloa voi tutkailla täältä tai vaihtoehtoisesti täältä.

Loppujen lopuksi ehkä eniten uutta tarjoavat tällä hetkellä toisaalta satamissa makuutettavat, toisaalta telakoilla, 
etenkin Gdanskissa korjattavana olevat sekä korjaustelakoille tulevat ja niiltä lähtevät laivat. Satamissa ja kor-
jaustelakoilla kulloinkin olevista laivoista, sekä normaaliliikenteessä olevista että ”kroonikoista”, on käytettävissä 
jatkuvasti päivittyvät luettelot. Niinpä 25.8.2009 satunnaisotoksessa Gdynian satamassa oli 42 laivaa, joista alle 
viikon paikalla olleita, siis luultavasti normaaliliikenteessä olevia 10, lopuista osa oli ollut satamassa jopa toista 
vuotta. Gdanskissa vastaavasti 32:sta satamassa olevasta laivasta 22 oli korjaustelakoiden laitureissa. Kum-
massakin satamassa pääosan näistä laivoista saattaa päästä näkemään päivittäisillä kiertoajeluilla.

Ilahduttavan runsaasta laivasaaliista riippumattakin viihdyin Puolan rannoilla oikein hyvin. Matkan kestoon (perillä 
Gdyniassa perjantaina klo 15, lähtö takaisin seuraavana keskiviikkona klo 11) olin tyytyväinen, vaikka mielelläni 
olisin paluuta lykännyt muutamalla päivällä. Mikään ei mieltäni jäänyt kaivelemaan, mutta uskon, että seuraavalla 
kerralla – sellaista kyllä havittelen – kokemukseni auttavat saamaan vierailusta irti entistäkin enemmän.
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Finnstar jättää Gdynian sataman.

http://www.umgdy.gov.pl/pium/ruchstatkow?akcja=wyszukaj&typeId=91131&port=Gd
http://www.portarrivals.com/list.asp?sec=Port&item=28740&t=GDYNIA
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MAAILMAN MERILLÄ
Astoria muuntautuu Saga Pearl II:ksi
TEKSTI LASSI LIIKANEN
KUVAT LASSI LIIKANEN

Brittiläinen risteilykonserni Saga Cruises ottaa ristelijä Astorian haltuunsa piakkoin. Saksalaiselle Transocean 
Tours-varustamolle rahtauksessa seilannut Astoria joutui huutokaupatuksi Barcelonassa. Rahtaussopimusta oli 
jäljellä huhtikuuhun 2009 asti, mutta rahtaaja päätti hyllyttää aluksen liian korkeiden käyttökustannusten vuoksi.

Club Cruise oli ostanut Astorian venäläiseltä Sovcomflotilta vuonna 
2007, joka nykyisin toimii enää rahtimarkkinoilla.

Club Cruisen mentyä konkurssiin viime vuoden puolella Astorian tu-
levaisuus on ollut epävarmaa, samoin kuin myös varustamon muut 
alukset Van Gogh ja Da Vinci (ex-FINNJET), joista jälkimmäinen päätyi 
romuksi. Van Gogh on tällä hetkellä ilmeisesti lepäämässä Pireukses-
sa. Niinpä talousvaikeuksien vuoksi Astoria huutokaupattiin Gibralta-
rissa ja nyt se on Saga Cruisesin omistuksessa.

MaritimeMatters.com sekä CruiseBusiness.com kertovat, että alus 
tullaan nimeämään Saga Pearl II:ksi. Alukselle tehdään noin 14 miljoo-
nan punnan arvoinen uudistus, jonka jälkeen aluksen toiminta alkaa. 
Saga Pearl II:n neitsytmatka tehdään 15. maaliskuuta 2010, alkaen 

Southamptonista, risteillen muunmuassa Norjan rannikolla. Risteily on siinä mielessä ainutlaatuinen, että Poh-
jois-Euroopan alueella toteutetaan risteilyjä yleisimmin vain kesäkuukausina.

LÄHTEET: CruiseBusiness.com sekä Maritime Matters

Siirtolaiskuljetuksista loistoristeilijöihin – MSC Cruisesin ja Flotta 
Lauron lyhyt historia
TEKSTI KALLE ID
KUVAT KALLE ID, WIKIMEDIA COMMONS

MSC Cruises on viimeisten kymmenen vuoden aikana noussut suuren yleisön tietoisuuteen lähes tyhjästä. Tällä 
hetkellä MSC Cruises on maailman kolmanneksi suurin risteilyvarustamo Carnival Corporation & plc:n ja Royal 
Caribbean Cruisers Ltd.:n jälkeen, ja suurin eurooppalaisomisteinen risteilyvarustamo. Varustamon historia ulot-
tuu kuitenkin nimen- ja omistajanvaihdosten kautta yli kahdeksan vuosikymmenen päähän.

Vuonna 1923 napolilainen liikemies Achille Lauro perusti uuden rahtivarustamo Flotta Lauron, jonka alukset har-
joittivat linjaliikennettä Italiasta Itä-Afrikan satamiin sekä hakurahtiliikennettä.

Yhtiö kärsi suuria menetyksiä toisessa maailmansodassa, mutta sodan päätyttyä olosuhteet olivat otolliset lii-
kenteen laajentamiselle: Euroopassa oli satoja tuhansia kotinsa menettäneitä, jotka halusivat matkustaa Amerik-
kaan tai Australiaan aloittamaan uuden elämän. Sodan jäljistä oli myös saatavissa runsaasti käytettyä tonnistoa 
– sekä varsinaisia sotalaivoja että erilaisia rahtialuksia – joille ei rauhan tultua ollut enää käyttöä. Vuosina 1948-
1951 Flotta Lauron liikenteeseen hankittiinkin peräti neljä alusta, jotka muutettiin matkustajakäyttöön: Napoli 
(entinen Britannian laivaston rahtialus Araybank), Surriento (entinen Yhdysvaltojen laivaston joukkojenkuljetus-
alus USS Barnett), Roma ja Sydney (entiset Britannian laivaston lentotukialukset HMS Fencer ja HMS Atheling). 
Näiden alusten avulla Flotta Lauro aloitti liikenteen Italiasta Australiaan ja myöhemmin Italiasta Etelä- ja Pohjois-
Amerikkaan. Napoli kuitenkin vedettiin matkustajaliikenteestä jo 1952 ja muutettiin takaisin rahtialukseksi, jollai-
sena se palveli Flotta Lauron liikenteessä aina vuoteen 1971 asti. 1956 Flotta Lauro luopui liikenteestä Pohjois-
Amerikkaan.

Astoria Helsingin-vierailullaan viime kesänä.



Matkustajamäärät Australian liikenteessä kasvoivat edelleen, ja vuonna 1962 Flotta Lauro tilasi Ansaldon tela-
kalta kaksi uutta alusta, joiden oli tarkoitus korvata Sydney ja Roma Australian linjalla. Alusten rakentamista ei 
kuitenkaan koskaan ehditty aloittaa, sillä Laurolle tarjoutui tilaisuus hankkia alankomaalaisten Nederland Linen 
ja Koninklijke Rotterdamsche Lloydin matkustaja-alukset Oranje ja Willem Ruys 
varustamojen päätettyä luopua matkustajaliikenteestä vuoden 1964 loppuun 
mennessä. Oranje ja Willem Ruys uudistettiin lähes täysin ja ne tulivat Flotta 
Lauron liikenteeseen vuonna 1966 nimillä Angelina Lauro ja Achille Lauro. Uusi-
en alusten tultua liikenteeseen Surriento myytiin ja Sydney ja Roma puolestaan 
siirrettiin Italian ja Venezuelan väliseen liikenteeseen. Venezuelan liikenteestä 
luovuttiin kuitenkin jo 1967, jolloin Roma myytiin romutettavaksi ja Sydney – 
joka puolestaan uudelleennimettiin Romaksi – aloitti risteilyliikenteen Välimerel-
lä. Australian liikenteen matkustajamäärät alkoivat kuitenkin pudota 1960-luvun 
lopulla, ja vuodesta 1969 alkaen Achille Lauro ja Angelina Lauro viettivät osan 
vuodesta risteilyliikenteessä. Lauron risteilyliikenteessä ei ollut tarvetta näin mo-
nelle alukselle, ja Roma (2) myytiin samana vuonna.

1970-luvulla Lauro Lines ajautui vaikeuksiin. Australian linjaliikenteestä luovuttiin 
kokonaan vuonna 1972. Vuonna 1977 Angelina Lauro rahdattiin Costa Cruisesille, ja kaksi vuotta myöhemmin 
alus tuhoutui tulipalossa Karibianmerellä. Flotta Lauron ainoaksi matkustaja-alukseksi jäänyt Achille Lauro jatkoi 
risteilyliikenteessä aina vuoteen 1982 asti, jolloin Flotta Lauro ajautui konkurssiin. Kolme vuotta myöhemmin uu-
delleenjärjestelyt kuitenkin mahdollistivat liikenteen uudelleenaloittamisen. Achille Lauro palasi risteilyliikentee-
seen Flotta Lauron ja Chandris Cruisesin yhteisyrityksenä. Lokakuussa 1985 alus kuitenkin joutui palestiinalais-
ten terroristien kaappaamaksi Välimerellä. Kaapparit pitivät alusta hallussaan kaksi päivää ja surmasivat yhden 
juutalaissyntyisen matkustajan ennenkuin Egyptin hallitus sai neuvoteltua aluksen vapauttamisesta. Kaappauk-
sen johdosta Chandris Cruises vetäytyi yhteistyöstä Flotta Lauron kanssa.

Flotta Lauro kuitenkin sinnitteli aina vuoteen 1987 asti, jolloin sveitsiläisomisteinen Mediterranean Shipping 
Company asti Flotta Lauron. Yhtiön nimi muuttui StarLauro Cruisesiksi ja Achille Lauro sai 1989 rinnalleen käy-
tettynä hankitut Montereyn ja Angelina Lauron (2). Angielina Lauron (2) rahtaussopimus päättyi jo 1991. 1994 
StarLauron laivastoon liittyi niin ikään käytettynä hankittu Symphony (ex-Enrico Costa). Achille Lauro kuitenkin tu-
houtui tulipalossa Somalian rannikolla lokakuussa 1994. Achille Lauron tulipalon seurauksena StarLauro Cruises 
muutti jälleen nimeään, tällä kertaa Mediterranean Shipping Cruisesiksi, joka myöhemmin muokkautui nykyiseen 
muotoon MSC Cruises. Achille Lauron korvaajaksi hankittiin Cunard Linen Cunard Princess, joka sai uudeksi ni-
mekseen Rhapsody. 1996 Mediterranean Shipping Cruises hankki siihen asti suurimman aluksensa kun Premier 
Cruisesin StarShip Atlantic liittyi MSC:n laivastoon nimellä Melody.

2000-luvulla alkoi MSC Cruisesin kasvun aika. 2003 ja 2004 yhtiön 
laivastoon liittyivät ensimmäiset uudisrakennukset MSC Lirica ja MSC 
Opera. Samoihin aikoihin Festival Cruises – joka oli yksi ensimmäisistä 
eurooppalaisille matkustajille suunnatuista risteilyvarustamoista – meni 
konkurssiin. MSC Cruises hankki omistukseensa Festivalin uusimmat 
alukset European Visionin ja European Starsin (nimillä MSC Armo-
nia ja MSC Sinfonia) ja otti käytännössä haltuunsa Festivalin aseman 
yleiseurooppalaisena risteilybrändinä. Tämän jälkeen uudisrakennuk-
sia on seurannut tiheään tahtiin: MSC Musica 2006, MSC Orchestra 
2007, MSC Poesia ja MSC Fantasia 2008, sekä MSC Splendida 2009. 
Näiden lisäksi rakenteilla ovat MSC Magnifica (2010), MSC Meraviglia 
(2011) ja MSC Favolosa (2012).

LÄHTEET
Le Goff, Oliver: Ocean Liners
Maber, John M.: Northern Star to Southern Cross
Miller, William H.: The Last Blue Water Liners
Plowman, Peter: Australian Migrant Ships 1946-1977
Ward, Douglas: Complete Guide to Cruising & Cruise Ships 2008
http://www.simplonpc.co.uk
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Achille Lauro 80-luvulla. KUVA/
PHOTO: D.R. WALKER - LISENS-
SIEHDOT/SHARING LICENSE

Yhtiön yksi uusimmista aluksista, MSC Fanta-
sia risteilyllään La Goulettessa.

http://www.simplonpc.co.uk
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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LOKIKIRJA 08/09
TEKSTI OLLI TUOMINEN
KUVAT JUKKA KOSKIMIES

Viking Linen uuden Ahvenanmeren lautan, työnimeltään Viking ADCC, valmistuminen lykkääntyy kevääseen 
2010. Alun perin aluksen piti valmistua tämän vuoden kesäsesonkiin.

Syyksi myöhästymiseen on kerrottu Wärtsilän toimitusvaikeudet. Yhtiö toimittaa Viking ADCC:n moottorit.

Merivoimien Italiasta tilaama miinantorjunta-alus kastettiin Sarzanassa 
Intermarinen telakalla. Tiistaina 16. kesäkuuta kastettu alus sai kas-
teessa nimekseen Katanpää. Aluksen kastoi puolustusvoimien ko-
mentajan vaimo Tiina Laisi-Puheloinen. Valmistuttuaan ensi vuonna 
Katanpää sijoitetaan 2011 ja 2012 valmistuvien sisaralustensa tavoin 
Saaristomeren Merenpuolustusalueelle. Operatiivisessa valmiudessa 
alukset ovat 2015 mennessä.

Helsingin Sanomat kertoi 23. kesäkuuta, että Kotkassa seisovasta 
Juliasta on tehty kauppasopimus. Sopimus vaatii vielä Helsingin kä-
räjäoikeuden hyväksynnän. Oikeus haluaa myös kuulla Stella Naves 
Russian konkurssipesän suurimpia velkojia. Julia jäi työttömäksi viime 
syksynä kun Helsingin ja Pietarin välistä reittiä yrittänyt Stella Naves 
Russia ajautui konkurssiin. Sopimuksen mukaan alus siirtyisi irlantilai-
selle Fastnetline-varustamolle, joka tulisi asettamaan aluksen Innisfallen-nimisenä Swansea-Cork-linjalle.

Suomen suurin öljyntorjunta-alus Halli telakoidaan kahdeksaksi kuukaudeksi STX Europen Helsingin telakal-
le. Merivoimien hallinnassa olevaan alukseen tehdään peruskorjaus, jossa uusitaan aluksen sähköjärjestelmä, 
apukoneet, hätägeneraattori, koneistovalvonta, öljynkeräys- ja merenkulkujärjestelmät sekä majoitustilat. Vuon-
na 1987 valmistuneen Hallin käyttöikää on näillä toimenpiteillä tarkoitus pidentää 15–20 vuodella.

Kuivarahtialukset Nathalie ja Josefine ovat saaneet uuden omistajan. 
Wega Shippingin konkurssin jäljiltä Maarianhaminassa ja Taalinteh-
taalla makuutetut alukset ovat saaneet omistajakseen Dennis Mariti-
men. Nathalien uusi omistaja on Rederi Ab Nathalie, Josefinen Dennis 
Maritime Ltd.

Mäntyluotolainen Technip Offshore Finland on saanut merkittävän ti-
lauksen putkenlaskulaiva CSO Apachen muutostöistä. Yhtiön Män-
tyluodon telakka poistaa aluksesta putkenlaskulaitteet, jonka jälkeen 
ne siirretään uuteen työnimellä North Ocean 103 kulkevaan alukseen. 
Alusta rakennetaan parhaillaan Espanjassa, ja sen on määrä saapua 
Suomeen heti valmistumisensa jälkeen. Tilauksen myötä yhtiö palkkaa 
loka-marraskuuksi 500 työntekijää omiensa lisäksi. Töihin on tulossa 
väkeä esimerkiksi STX:n Turun telakalta.

RG Line nousi kahden tappiovuoden jälkeen voitolle. Vaasa-Uumaja-reittiä liikennöivän yhtiön tulos nousi viime 
tilikaudella 1,3 miljoonaa euroa plussalle. Yhtiön toimitusjohtaja perustelee nousua pienentyneillä käyttökustan-
nuksilla.

Ålandstrafikenin uusi Föglön lautta on saanut kasteessa odotetun nimen Skarven. Alus luovutetaan 13.8 BLRT:n 
telakalla Tallinnassa. Uusi alus on 68 metriä pitkä ja 13 leveä. Alukseen mahtuu 62 henkilöautoa.

Ensimmäisen P&O Ferriesin tilaaman lautan köli on laskettu 25.8 STX Finland Cruisen Rauman telakalla. Alus 
luovutetaan P&O:lle 2010 ja sisaralus 2011. Aluksiin mahtuu 1750 matkustajaa. Kaistametrejä tulee yli 3700.

Öljyntorjunta-alus Halli Turussa

Wega Shippingin konkurssista periytynyt Na-
thalie saapumassa Inkooseen keväällä 2007



UUTISIA TOIMITUKSESTA
Ulkomatalasta myös ruotsinkielinen versio
TEKSTI LASSI LIIKANEN
KUVA LASSI LIIKANEN

Syyskuusta 2009 alkaen Ulkomatala-verkkolehti tulee ilmestymään myös ruotsinkieli-
senä. Aluksi ruotsiksi ilmestyy vain lehti, mutta myöhemmin koko sivustokin saatetaan 
kääntää ruotsiksi. Ruotsinkielistä versiota varten tiimiimme liittyy pari uutta, innokasta 
tekijää, jotka auttavat muuta ylläpitoa artikkeleiden käännöksissä.

Myöhemmin Ulkomatala tulee laajenemaan myös muille kielille, kuten englannille. Ruotsi 
on kuitenkin tällä hetkellä strategisesti parhain vaihtoehto, kun löysimme sopivia kääntä-
jiä mukaan hommaan. Uudistus ei kuitenkaan tule vaikuttamaan suomenkieliseen verk-
kolehteen tai sen ilmestymiseen.

Lisää toimittajia tarvitaan
TEKSTI LASSI LIIKANEN

Verkkolehti Ulkomatala tarvitsee lisää toimittajia. Tällä hetkellä meitä on tiimissä yhteensä viisi (pl. kääntäjät), 
sekä lisäksi saamme toisinaan lukijoiltamme artikkeleita.

Silti tarvitsemme lisää vakituisempia toimittajia, jotta pystymme takaamaan teille, arvoisille lukijoille, joka kuukau-
si yhtä tasokkaan lehden. Sekä laadullisesti että määrällisesti.

Ulkomatalan toimittajana et sitoudu mihinkään. Ulkomatalaan kirjoittelu ei todella ole virallista, vaan pohjautuu 
lähinnä harrastuspohjaan. Kaikki toimittajamme tekevät tätä ilman sitoumuksia, mutta koska homma on vain 
harrastusta, siitä ei myöskään jaeta palkkiota. Paras palkkiohan on se, kun näkee oman tuotoksensa lehdessä. 
:-)

Eli jos homma kiinnostaa, ja äidinkieli sekä kirjoitus on hallussa, mikä estää sinua liittymästä tiimiimme? Emme 
missään nimessä vaadi sinulta mitään mahdottoman tiettyä artikkelimäärää per numero tai vuosi, voit kirjoittaa 
ihan oman mielesi ja henkilökohtaisten asioidesi pohjalta, sillä hommahan on silkkaa vapaaehtoistoimintaa. Ai-
noa, mitä vaadimme on, että osaat suomea hyvin. Lisäksi tietty kirjoitustaidot pitää olla hyvin hanskassa. HTML- 
tai mitään muutakaan koodauskieltä sinun ei tarvitse osata! Työtäsi on siis vain kirjoittaa juttuja, me hoidamme 
teknisen puolen.

Mikäli homma alkaa kiinnostaa, ota rohkeasti meihin yhteyttä sähköpostilla. Voit vapaavalintaisesti kertoa itses-
täsi ja taidoistasi, tai jos sinulla on kysyttävää, kysy pois. Pyrimme vastaamaan kaikkiin viesteihin. Osoite on; 
ulkomatala [miukumauku] gmail.com.

Ole rohkea ja tule mukaan!

Kirjoita meille artikkeli – voita Ulkomatala-t-paita!
TEKSTI LASSI LIIKANEN
LOGOT EEMIL VALKAMA

Tämän numeron myötä alkaa taisto parhaimmasta artikkelista. Ideana on kirjoittaa meille jostakin merenkul-
kuun liittyvästä. Arvovaltainen raati, eli Ulkomatalan tiimi, valitsee kirjoituksista parhaan ja palkitsee kirjoittajan 
Ulkomatala-logoilla varustetulla t-paidalla.
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Kirjoituksen aihe on vapaa. Jutun pituudella ei varsinaisesti ole merkitystä, mutta muutaman lauseen pituisia 
juttuja emme tule hyväksymään. Artikkeliin ei tarvitse lisätä muotoiluja, kappalejakoja tai mitään muitakaan, sillä 
me teemme ne kyllä tarvittaessa puolestasi.

Palkintona on t-paita, johon painatamme Ulkomatalan logon. Logo on nähtävissä täällä. Voittajaan otamme 
myöhemmin yhteyttä muunmuassa oikean mallin ja koon selvittämiseksi. Painatuksen ja paidan tilaamme 
Spreadshirtistä.

Artikkelin voit lähettää Ulkomatalan sähköpostiin: ulkomatala [miukumauku] gmail.com. Muista laittaa mukaan 
nimesi sekä sähköpostiosoitteesi, jotta voimme tarvittaessa ottaa sinuun myöhemmin yhteyttä.

HUOM. OSALLISTUESSASI HYVÄKSYT, ETTÄ ULKOMATALALLA ON OIKEUS JULKAISTA ARTIKKELEJA!
Nykyinen toimitus ei saa osallistua kilpailuun.

Lopputervehdys
Tässä oli tärkeimmät ilmoitusasiat tällä haavaa. Mikäli jokin askarruttaa, tai muuten vaan haluat purkaa sydäntäsi 
meille, lähetä palautetta palautelootaamme. Eli osallistukaa kisaan ja lähettäkää palautetta. Ja toki nauttikaa 
syksystä ja laivoista!
- Lassi
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LOPPUSANAT

Seuraava Ulkomatalan numero ilmestyy 30.09.2009

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.

Kuvien lähteet

Kansikuva »
Pekka Laakso

Pääkirjoitus »
Funchal Suokissa. Kuva: Lassi Liikanen

Kotivesillä »
RABT:n korsteenimerkki. Kuva: Pekka Laakso
TransTimber ja TransPulp rakenteilla. Kuva: Pekka Laakso
TransPaper. Kuva: Pekka Laakso

TransPaper, TransPulp, TransTimber, Stena Foreteller ja Vikingland. Kuva: Pekka Laakso
Tyrusland. Kuva: Lassi Liikanen

Finnlinesin Star-laivat ovat sisutettu italialaistyylisesti. Kuva: Jukka Koskimies
Yönäkymä hotelli Orbis Gdynian 10. kerroksesta. Kuva: Jukka Koskimies
Finnstar jättää Gdynian sataman. Kuva: Jukka Koskimies

Maailman merillä »
Astoria Helsingin-vierailullaan viime kesänä. Kuva: Lassi Liikanen
Achille Lauro 80-luvulla. Kuva/Photo: WIKIMEDIA COMMONS/D.R. WALKER - LISENSSIEHDOT/SHARING LI-
CENSE
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