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PÄÄKIRJOITUS

Sivu 2

TEKSTI SERGEI PENNONEN
KUVAT LASSI LIIKANEN

Syksy on meneillään jo kovaa vauhtia kohti talvea. Viimeinen risteilyalus lähti Helsingistä ja iltaisin on jo kunnolla 
pimeää. Ulkomatala kehittyy ja laajenee synkästä syksystä huolimatta. Tästä numerosta tuli hieman vajaa, sillä 
ennakkotiedoista poiketen ruotsinkielistä versiota emme ainakaan tämän numeron osalta tule näkemään erinäi-
sistä aikataulullisista syistä sekä epäselvyyksistä. Pahoittelumme siitä.

Vaikka emme voi olla ylpeitä juttujen määrästä tässä numerossa, Ulkomatala sisältää kuitenkin hyviä ja laa-
dukkaista artikkeleita tässäkin numerossa. Tämä numero sisältää artikkeleita mm. Viking ADCC:stä ja Juliasta. 
Kiitos myös lukijalle, joka kirjoitti meille matkakertomuksen risteilystä MSC Sinfonialla.

Tämä numero kuitenkin sisältää todella vähän artikkeleita ja juttuja, aikaisempiin numeroihin verrattuna, sillä 
kahdeksankymmentä prosenttia artikkeleista kirjoitti vain yksi ihminen – päätoimittajamme Lassi Liikanen. Näin 
tämä tilanne vähän pakottaa taas palaamaan ikävään aihepiiriin. Olemme jo kauan etsineet vakituisia toimittajia 
meidän lehteemme. Tulos ei ole se, mitä me odotimme, sillä tällä hetkellä toimittajia on vain 2 sekä yksi koeajalla 
oleva toimittaja. Olemme kyllä kiitollisia heille yhteistyöstämme. Kirjoittamisen ohella meillä on todella paljon 
muitakin hommia, yksi niistä on koulu. Me näemme paljon vaivaa sen eteen, että lehti näyttäisi edes kohtalaiselta 
ja että se ilmestyisi ajoissa.

Harkitsimme jo lehden lopettamista, sillä meillä ei ole vaan yksinkertaisesti aikaa kirjoittaa toistakymmentä sivua 
tekstiä. Ettei huonoin vaihtoehto toteutuisi tulkaa mukaan kirjoittamaan juttuja Ulkomatalaan. Olemme kyllä ihan 
varmoja, että löytyy ihmisiä, jotka pystyvät kirjoittamaan hyviä ja mielenkiintoisia artikkeleita. Jos et halua olla 
vakituinen toimittaja, niin otamme mielellään myös artikkeleita lukijan palstalle.

Muistutamme vielä mielipidekyselystä. Kyselyymme on osallistunut jo monia ihmisiä, mutta kuitenkin useimmat 
lukijoistamme eivät ole vielä osallistuneet kyselyymme. Käykää ihmeessä vastaamassa, sillä se vie vain muuta-
man minuutin. Huomenna jännitys kiristyy, sillä paljastamme, minkä risteilylahjakortin voi voittaa.

Toivottavasti tästä ei tullut maailman huonoin pääkirjoitus tällä kertaa. Hyvää syksyn jatkoa kaikille!

Syksy pimenee, mutta onneksi laivat kulkee. Ensi numerossa mennään ahve-
nanmaalaisissa tunnelmissa. Tässä Birka Paradise ja Viking Cinderella jättää 
Maarianhaminan.



YLEISKATSAUS 8/2009
Kotivesillä
Suomalaista paperia meriteitse maailmalle – osa 2: UPM ja Godby Shipping
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, tässä osas-
sa keskitetysti metsäyhtiö UPMää sekä Godby Shippingiä.

Vikingin ADCC uhkaa jäädä telakan käsiin
Viking Linen Maarianhamina-Kapellskär-linjalle suunniteltu uudisrakenne, työnimeltä Viking ADCC:ksi kutsuttu 
alus uhkaa jäädä espanjalaisen telakan käsiin. Telakan toimitusaikataulu on erinäisistä ongelmista johtuen vii-
västynyt jo yli vuodella, joten sopimuksen ehtojen mukaan Viking Linellä on oikeus peruuttaa tilaus.

Maailman merillä
Julia jätti Kotkan ja siirtyi Irlantiin
Stella Linesin autolautta Julia jätti Kotkan Kantasataman taakseen 16. syyskuuta, noin kello 18. Bermudalle 
ulosliputettu alus lähti Juutinrauman kautta kohti Britanniaa. Julia saapui Swanseaan 23. syyskuuta, josta myö-
hemmin jatkoi Irlannin Corkiin. Nyt, kun tämän aluksen historiaan lukeutuu myös sekoilut Suomenlahdella, niin 
kerrataampa aluksen käyttöhistoriaa uudelleen.

Risteily MSC Sinfonialla – haaveena yleiseuroopplainen olemus?
MSC Cruises on monella tapaa kummajainen risteilyvarustamoiden joukossa. Yhtiön alukset ovat maailman 
uusimpian ja suurimpien joukossa, mutta kilpaijoistaan poiketen se on eurooppalaisessa omistuksessa, pitää 
päämajaansa Euroopassa, operoi vain yhdellä brändillä ja suuntaa tuotteensa – kuinka ollakaan – eurooppalai-
sille matkustajille. Toimittajamme kävi testaamassa MSC Cruisesin risteilytuotetta keväällä 2009.

Lokikirja
Tärkeimmät muutokset Suomen merenkulussa syyskuussa 2009.

Ulkomatala Extra
Kuvia kesän varrelta
Pienellä tekstillä ja suurilla kuvilla höystetty, pieni tarinamainen raportti kesältä. Seuraavaa odotellessa..
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Suomalaista paperia meriteitse maailmalle - osa 2: 
UPM-Kymmene ja Godby Shipping
TEKSTI LASSI LIIKANEN
KUVAT PEKKA LAAKSO

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

GODBY SHIPPING

Maarianhaminalainen Godby Shipping Ab on perustettu vuonna 1973. 
Yhtiön itsensä mukaan sen tavoite on ”tarjota asiakkaillensa Suomen lipun alla purjehtivaa uudenaikaista ja 
kilpailukykyistä tonnistoa”. Tällä hetkellä yhtiö omistaa seitsemän ro-ro-alusta, joista tosin vanhin, Link Star on 
tällä hetkellä yhtiön kotisatamassa odottamassa parempia aikoja.

UPM-Kymmenen liikenteeseen on rahdattu yhtiön kaikki kuusi liikenteessä olevaa alusta: vuonna 1990 valmis-
tuneet sisaret Mimer ja Midas, vuonna 1998 niinikään valmistuneet sisaret Miranda ja Mistral sekä tuoreim-
mat, vuoden 2007 sisarparikko Misida ja Misana. Ominaista kaikille Godby Shippingin laivoille on, että ne on 
rakennettu hyvämaineisella J.J. Sietaksen telakalla Saksassa. Godby Shippingin aluksilla on säännöllistä reittilii-
kennettä Suomesta Isoon-Britanniaan, Puolaan, Alankomaihin, Belgiaan, Ranskaan sekä Espanjaan.

Tällä hetkellä Godby Shippingin kuljetusreitit suuntautuvat vain Euroop-
paan. UPM-Kymmenen paperia kulkee myös muiden yhtiöiden aluksilla, 
kuten Transfennican sekä Finnlinesin. Yhtiö kuljettaa myös hollantilai-
sen laivanvarustaja Spliethoffin, joka omistaa Transfennican kokonaan, 
avustuksella paperia Amerikkaan, jota käsittelemme vielä myöhemmin. 
UPM käyttää myös Godby Shippingin ulkopuolisia aluksia, joista myös 
kerromme jutun loppupuolella.

UPM kuljettaa paperia Eurooppaan kahdesta Suomen satamasta: 
Kotkasta ja Raumalta. Kotkan osuus paperikuljetuksissa on kasvanut 
merkittävästi myös muidenkin metsäyhtiöiden kuljetusten saralta viime 
vuosina. UPM on kaakonkulmalla pyöriskellyt viime vuosina kahden 

vaiheilla. Ensin se keskitti kuljetuksiaan Haminaan, jossa ei ollut tyytyväinen lastimääriin. Tämän jälkeen yhtiö 
meni vuoden 2008 alusta Kotkaan, jonne veti mukanaan myös merkittävän satamaoperaattorin Stevecon. Ste-
veco ilmoitti Haminan ahtaustoiminnan olleen tappiollista. UPM siirrätti tuolloin tavaravirtojaan myös Helsingistä 
enemmän Raumalle. Nyt Raumalla ja Kotkalla on kaikki UPM:n liikenne Suomesta, lukuunottamatta muutamia 
sellualuksia Pietarsaaresta.

Yhtiö on pyrkinyt myös ulkoistamaan ja karsimaan ydinliiketoimintaan kuulumattomia osuuksia. Vuonna 2007 
UPM myi omat satamaoperaattorinsa Rauma Stevedoringin sekä Botnia Shippingin australialaiselle sijoitusyhtiö 
Babcock &  Brown Infrastructurelle, joka oli myös aiemmin toiminut Euroopassa, muttei Pohjoismaissa. Rauma 
Stevedoring harjoittaa ahtaustoimintaa Raumalla, ja Botnia Shipping Pietarsaaressa. Perusteeksi kerrottiin ni-
menomaan operaattorien kuulumattomuus ydintoimintaan, eli metsäteollisuuteen.

Godby Shipping on ollut UPM:n vakiovarustajia jo vuosikymmenet. Tällä hetkellä Godbyn kaikki alukset (pl. 
Link Star) kulkevat siis UPM:lle. Tuoreimmat alukset, Misida ja Misana, kulkevat Suomen ja Espanjan välillä, 
Kotka-Rauma-Ferrol-Santander-reitillä. Uudisrakenteet korvasivat vuonna 2007 vanhemmat alukset Mistralin ja 
Mirandan. Nämä rollikat saivatkin töitä Kotkan, Lontoon ja Antwerpenin väliseltä linjalta. Kaikkein pienimmät 

Misanan sääkansi

Tuoreehkot sisaret, Misana ja Misida samassa.



liikenteessä olevat alukset (Midas ja Mimer) työllistetään nykyään seuraa-
vasti: Midas linjalla Rauma-Gdynia ja Mimer linjalla Rauma-Kotka-Amster-
dam-Rouen, joka sijaitsee Ranskassa. Midas on tosin ollut muiden yhtiön 
aluksien tuuraajana, jos nämä ovat telakalla tai työllistettyinä muualle.

Lisäksi UPM Seaways rahtaa myös Ahvenanmaalta kotoisen olevan Re-
deri Ab Lillgaardin pieniä rahtialuksia, sisaralus Fortea sekä Largoa. Ne 
liikennöivät Kotka-Rostock-Hull/Tilbury-Emden-reitillä, jossa toinen Hulliin 
ja toinen Tilburyyn. Lisäksi myös saksalaisessa omistuksessa oleva ro-lo-
alus Polaris kulkee nykysin Mimerin parina UPM Seawaysin laskuun reitillä 
Rauma-Kotka-Amsterdam-Rouen.

UPM kuljettaa paperia myös Yhdysvaltojen mantereelle kumppaninsa Spliethoffin kanssa. Spliethoffilla on tätä 
liikennettä varten suuria, nk. ”S-tyypin” multipurpose general cargoja. Niistä jopa kolme on nimetty suoma-
laisittain Saimaagrachtiksi, Sampograchtiksi sekä Suomigrachtiksi. Paperia kuljetetaan Baltimoren ja 
Jacksonvillen satamiin S-tyypin aluksilla, sekä myös yhdellä Transfennican uudisrakenteella, Timcalla. Timca 
tosin liikennöi hieman eri linjalla, Rauma-(Greenock)-Baltimore/Jacksonville-Hamina-Rauma. Skotlannin Green-
ockista Timca hakee lisää tavaraa Amerikkaan. S-tyypin alukset tuovat joskus paluumatkalla UPM:lle kaoliinia 
Brasiliasta sekä Yhdysvalloista. Lisäksi paperia menee myös Rostockista, mutta siellä suunnilla volyymit ovat 
hiljentyneet merkittävästi.

Tämän kaiken lisäksi UPM:llä on ulkopuolisia sellu-, kaoliini-, sekä raakapuualuksia liikenteessä. Alukset ovat 
Nordland, Wisaforest, Flinterbrise, Flinterbright ja  Flinterforest.

UPM:n liikenneverkosto on siis lähes yhtä laaja, kuin aikaisemmassa numerossa jo esitellyn Stora Enson sekä 
TransAtlanticin. Lopuksi tuttuun tapaan laivojen esittelyt. Ensi numerossa käsitellään vielä Transfennican sekä 
Finnlinesin osuutta paperiliikenteestä.

M/S MISANA / KOTKA-RAUMA-FERROL-SANTANDER

Valmistunut: J.J. Sietas, Saksa, 2007 (NB 1281)
Mitat: 163,90m x 23,40m x 6,70 m
Bruttotonnit / kuollut paino: 14100 GT / 11300 DWT
Koneet: Kaksi Wärtsilä 6L46F-dieseliä, koneteho 15000 kilowattia, nopeus 20 solmua
Lastimetrejä: 2150 metriä
IMO: 9348936

M/S MISIDA / KOTKA-RAUMA-FERROL-SANTANDER

Valmistunut: J.J. Sietas, Saksa, 2007 (NB 1282)
Mitat: 163,90m x 23,40m x 6,70 m
Bruttotonnit / kuollut paino: 14100 GT / 11300 DWT
Koneet: Kaksi Wärtsilä 6L46F-dieseliä, koneteho 15000 kilowattia, nopeus 20 solmua
Lastimetrejä: 2150 metriä
IMO: 9348948

M/S MISTRAL / KOTKA-LONTOO-ANTWERPEN

Valmistunut: J.J. Sietas, Saksa, 1998 (NB 1183)
Mitat: 153,45m x 20,60m x 7,00m
Bruttotonnit / kuollut paino: 10471 GT / 7438 DWT
Koneet: Yksi Wärtsilä 12V46B-dieseli, koneteho 12600 kilowattia, nopeus 22 solmua
Lastimetrejä: 1624 metriä
IMO: 9183788

S-tyypin alus Spaarnegracht Raumalla.



M/S MIRANDA / KOTKA-LONTOO-ANTWERPEN

Valmistunut: J.J. Sietas, Saksa, 1998 (NB 1184)
Mitat: 153,45m x 20,60m x 7,00m
Bruttotonnit / kuollut paino: 10471 GT / 7438 DWT
Koneet: Yksi Wärtsilä 12V46B-dieseli, koneteho 12600 kilowattia, nopeus 22 solmua
Lastimetrejä: 1624 metriä
IMO: 9183790

M/S MIDAS / RAUMA-GDYNIA

Valmistunut: J.J. Sietas, Saksa, 1990 (NB 1027)
Mitat: 108,35m x 17,47m x 5,80m
Bruttotonnit / kuollut paino: 5873 GT / 4234 DWT
Koneet: Yksi Wärtsilä 9R32D-dieseli, koneteho 2960 kilowattia, nopeus 15 solmua
Lastimetrejä: 1030 metriä
IMO: 9002659

M/S MIMER / RAUMA-KOTKA-AMSTERDAM-ROUEN

Valmistunut: J.J. Sietas, Saksa, 1990 (NB 1026)
Mitat: 108,35m x 17,47m x 5,80m
Bruttotonnit / kuollut paino: 5880 GT / 4323 DWT
Koneet: Yksi Wärtsilä 9R32D-dieseli, koneteho 2960 kilowattia, nopeus 15 solmua
Lastimetrejä: 1030 metriä
IMO: 9002647

M/S POLARIS / RAUMA-KOTKA-AMSTERDAM-ROUEN

Valmistunut: J.J. Sietas, Saksa, 1988 (NB 993)
Mitat: 122,00m x 20,20m x 6,18m
Bruttotonnit / kuollut paino: 7950 GT / 6494 DWT
Koneet: Yksi Wärtsilä 6R46-dieseli, koneteho 4700 kilowattia, nopeus n. 15 solmua
Lastimetrejä: ?
IMO: 8716100

M/S FORTE / KOTKA-ROSTOCK-HULL/TILBURY-EMDEN

Valmistunut: Bodewess Sheepswerven B.V., 1989, Alankomaat (NB 558)
Mitat: 90,82m x 15,85m x 6,43m
Bruttotonnit / kuollut paino: 3998 GT / 4001 DWT
Koneet: Yksi Wärtsilä Vaasa 12V32-dieseli, koneteho 4500 kilowattia, nopeus n. 15 
solmua
Lastimetrejä: 270 metriä
IMO: 8802258

M/S LARGO / KOTKA-ROSTOCK-HULL/TILBURY-EMDEN

Valmistunut: Bodewess Sheepswerven B.V., 1990, Alankomaat (NB 559)
Mitat: 90,52m x 15,85m x 6,43m
Bruttotonnit / kuollut paino: 3998 GT / 4001 DWT
Koneet: Yksi Wärtsilä Vaasa 12V32-dieseli, koneteho 4500 kilowattia, nopeus n. 15 
solmua
Lastimetrejä: 270 metriä
IMO: 8808678 



Vikingin ADCC uhkaa jäädä telakan käsiin
TEKSTI LASSI LIIKANEN
KUVAT LASSI LIIKANEN, VIKING LINE ABP

Viking Linen Maarianhamina-Kapellskär-linjalle suunniteltu uudisrakenne, työnimeltä Viking ADCC:ksi kutsuttu 
alus uhkaa jäädä espanjalaisen telakan käsiin. Telakan toimitusaikataulu on erinäisistä ongelmista johtuen vii-
västynyt jo yli vuodella, joten sopimuksen ehtojen mukaan Viking Linellä on oikeus peruuttaa tilaus.

Viking ADCC tilattiin espanjalaiselta Astilleros de la Sevilla-telakalta alkuvuonna 2007. Varustamolla oli jo tuolloin 
tilauskannassa Helsingin Aker Yardsilla uusi Tallinnan-lautta Viking XPRS ja Turun-linjalle kaksi samaa alustyyp-
piä (vahvistamatonta optiota), joita se ei kuitenkaan käyttänyt. 60 miljoonan euron arvoinen uudisrakenne piti 
valmistua jo maaliskuussa 2009. Tätä ennen Helsinki-Tallinna-linjalta otettiin Rosella toukokuussa 2008 liikennöi-
mään Ålandsfärjanin tilalle, josta tehtiin arktinen risteilijä.

Viking ADCC:tä luonnehdittiin erilaiseksi – se oli kehitetty juuri Ahvenanmeren ylityksen vaativaan kysyntään. 133 
metriä pitkä, 1500 matkustajaa, 320 henkilöautoa ja 22 solmun nopeuteen kykenevä Ahvenanmaan-lautta on 
ensimmäinen sorttiaan. Nimittäin kukaan muu ei koskaan ole tilannut kyseiselle välille täysin uutta alusta. Laivaa 
oli kehitetty jo vuosia, ja linjan matkustajilta kerätyn mielipiteiden perusteella kehitettiin Viking ADCC. Alukseen 
tulee muunmuassa jo XPRS-aluksessa ensiesittelynsä tehnyt Bistro Buffet, kafeteria, tanssiravintola ja paljon 
muuta. Myös ympäristöystävällisyys oli painopisteenä.

Uutta alusta varten perustettiin jopa Santander-pankin kautta ns. “liisaajayhtiö” Espanjaan, joka vastaanottaa 
aluksen, bareboat-rahtaa sitä Viking Linelle ja lopulta se myydään kokonaan Vikingille. Näin saatiin aluksen 
hintaa tiputettua. Mutta sitten alkoi ilmaantua ongelmia. Espanjalainen telakka kertoi toimitusvaikeuksistaan jo 
viime elokuussa, jolloin luovutusajankohta siirtyi kesän yli syksyyn 2009. Tässä asiassa syytettiin Wärtsilää ko-
neiden toimituksen myöhästymisestä. Sitten toimitus siirtyikin jo vuodenvaihteeseen 2009-2010, ja tänä kesänä 
jo keväälle 2010.

Sitten Wärtsilä rupesi piikittämään telakkaa maksamattomista laskuista. Lopulta laman aiheuttamat vaikeudet 
tulivat kaikkien tietoisuuteen, kun telakka kertoi maksuvaikuksistaan ja alus saadaan näillä näkymin ulos vasta 
myöhäissyksyllä 2010. Viking Linelle tämä oli kova isku – varustamon aluksilla kun on ollut erilaisia rahoitukseen 
ja toimitukseen liittyviä ongelmia, viimeisimpänä näistä uusin Viking XPRS. Nyt Vikingillä on oikeus peruuttaa 
tilaus – tulevaisuus on auki enemmän kuin koskaan.
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MAAILMAN MERILLÄ
Julia lähti Kotkasta – suuntana Brittein saaret
TEKSTI LASSI LIIKANEN
KUVAT PEKKA LAAKSO

Stella Linesin autolautta Julia jätti Kotkan Kantasataman taakseen 16. syyskuuta, noin kello 18. Bermudalle 
ulosliputettu alus lähti Juutinrauman kautta kohti Britanniaa. Julia saapui Swanseaan 23. syyskuuta, josta myö-
hemmin jatkoi Irlannin Corkiin. Nyt, kun tämän aluksen historiaan lukeutuu myös sekoilut Suomenlahdella, niin 
kerrataampa aluksen käyttöhistoriaa uudelleen.

Julian, eli alunperin Olau Britannian tilasi juuriltaan tanskalainen Olau Line. Aluksen köli laskettiin vuoden 1981 
kesäkuun alussa ja vajaassa vuodessa uudisrakenne oli luovutusvalmiina omistajalleen. Olau Britannia luovutet-
tiin 5. toukokuuta 1982 Olau Linelle. Tuolloin varustamo oli jo joutunut vuonna 1962 perustetun TT-Linen käsiin, 
jonka oli ostanut vuonna 1979 kokonaan. Prinsessa Margaret kastoi laivan Olau Britanniaksi ja heti seuraavana 
päivänä se alkoi kulkemaan Britannian Shernessin ja Alankomaiden Vlissingenin väliä.

Olau tilasi saksalaiselta Schichau Seebeckswerft AG-telakalta Bremerhavenista pian 1980-luvun lopulla kaksi 
uudisrakennetta – siltä telakalta, jolta edeltäjät Olau Hollandia ja Olau Britannia oli luovutettu vuosikymmenen 
alussa. Kyseinen telakka oli rakentanut pari vuotta takaperin Olau Linen emokonsernille, TT-Linelle kaksi saman-
laista lauttaa. Kahdella suurlautalla yhtiö sai korvattua vanhemmat, vaikkakin vain muutaman vuoden vanhat 
lautat.

Uusia lauttojaan odotellessa Olau Line kauppasi vanhat pois. Olau Britannia myytiin ruotsalaiselle Nordström & 
Thulin-konsernille, joka tosin kauppasi piakkoin sen edelleen hyvämaineiselle Fred Olsenille. Olau Hollandiasta 
muuttui Blohm & Vossin Hampurin-telakalla keltaprofiilinen Bayard. Kesän 1990 alussa Bayard aloitti liikenteen 
Norjan Kristiansandin ja Tanskan Hirtshalsin välillä, tosin talvikaudella se liikennöi Oslosta Hirtshalsiin.

Kauaakaan se ei kylläkään Fred Olsenillakaan kerkinyt palvella. Kun Fred Olsen myi Skandinavian lauttatoimin-
tonsa vähän aikaa sitten yhdistetylle Color Linelle, siitä tuli sininen Christian IV. Ensin se työllistettiin “talvilinjal-
laan” Oslo – Hirtshals kokonaan, mutta siirtyi keväällä 1994 siirtymään aluksen pitkäaikaisimmalle linjalle, Kristi-
ansandin ja Hirtshalsin välille. Se heitti myös alkukevään 1995 aikana viikon ajan keikkaa Mossin ja Kielin välillä.

Näinä palveluvuosinaan Christian IV vieraili muunmuassa Fredericia Værftilla ja Gdanskin Remontowalla. Viimei-
sen päivänsä Kristiansand – Hirtshals-linjan uranuurtajana alus teki 10.03.2008. Sen jälkeen sitä makuutettiin 
jonkun aikaa Sandefjordissa. Christian IV ja Peter Wessel piti korvata kahdella Suomessa rakenteilla oleval-
la Superspeed-aluksella. Ensimmäinen niistä, Superspeed 1, saatiin liikenteeseen maaliskuun alussa. Tuolloin 
Christian IV:tä ei enää tarvittu Kristiansandin ja Hirtshalsin välisessä liikenteessä.

Peter Wessel oli jo myyty Välimerelle, jonne se lähti huhtikuun alussa. Superspeed 2 saataisi liikenteeseen vas-
ta kesäkuussa, joten Christian IV:lle tuli tehtäväksi hoitaa Peter Wesseliltä jäänyttä liikennerakoa, kunnes uusi 
superlautta saadaan liikenteeseen. 15.06.2008 sen työt Color Linellä olivat virallisesti ohi, ja se joutui taas San-
defjordiin.

Pian kuitenkin lautta-alalla tuntematon Stella Lines teki yllätyksen ja osti jo toukokuussa 2008 Christian IV:n itsel-
leen. Mikä oudointa, se ostettiin Helsinki – Pietari-linjalle, jossa ei vielä tuolloin ollut viisumivapaita risteilyjä. Myös 
Swansean ja Corkin välille alusta haaveilleet yrittivät hankkia jo silloin työttömäksi jäävää alusta itselleen – mutta 
Stella sen sai. Liikenne Swansean ja Corkin välillä oli lopetettu vuonna 2006, jolloin vanha Superferry oli hoitanut 
liikennettä.

Heinäkuussa 2008 uudelleennimetty Julia saatiin Suomenlahdelle – ensin Helsingin kautta Kotkaan kunnostetta-
vaksi. Julia saatiin risteilykuntoon Kotkan Meripäiviksi, jolloin se teki ensiesittelynsä, kun laivalla järjestettiin pari 
risteilyä Kotkan edustalle. Elokuun alkuun mennessä se saatiin liikennekuntoon, ja tarkalleen elokuun ensimmäi-
nen päivä se aloitti surkeankuuluisan liikenteensä Helsinki – Pietari-välillä.

Ensin Julian vuoroja karsittiin, ja pian tulikin se, mitä osattiin odottaa: liikenne lopetettiin 8.10. häikäilemättömäs-
ti. Matkustajia odotti Helsingin Olympiaterminaalissa jo laivan lähtöä, kun yhtäkkiä liikenne olikin lopetettu. Laiva 
seilasi jälleen Kotkaan. Kotkassa sen oleskelu venyikin pidemmäksi, sillä Julia vietti Kotkassa liki vuoden: 2008 



lokakuusta 2009 syyskuuhun. Paljon myyntihuhuja, huutokauppoja ja tappeluja laivasta käytiin, muunmuassa 
satamamaksujen osalta.

Vihdoin alkoi tapahtua. Paikalliset kotkalaiset huomasivat aluksen ympärillä jotain epämääräistä; siellä oli elon-
merkkejä. Koneja viritettiin kuntoon, Stella Linesin tekstit hävisivät ja lopuksi Julia liputettiin Hamiltoniin, Bermu-
dalle. Julia oli myyty Stella Naves Russian konkurssipesältä Fastnet Line Ltd:lle. Näin oli saatu pitkä huhumylly 
päätökseen, kun selvisi, että Fastnet Linellä on aikomuksena aloittaa liikenne Julialla linjalla Swansea – Cork. 
Näin Julia päätyi sinne, minne se oli jo vuonna 2008 menossa.

Bring back the Swansea Cork Ferry-kansalaisliikkeen mukaan kauppahinta oli 7,8 miljoonaa euroa. Alus ollaan 
ennakkotietojen mukaan nimeämässä Innisfalleniksi. Se aloittaa liikenteensä näillä näkymin 01.03.2010. Hyvä-
onninen laiva päätyi siis jälleen lähelle alkuperäisiä liikennealueitaan – alukselle kun ei ole sattunut muita vakavia 
onnettomuuksia kuin törmäys rahtialus Mont Louikseen Englannin kanaalissa syksyllä 1984.

Risteily MSC Sinfonialla – yleiseurooppalaisessa hengessäkö?
TEKSTI KALLE ID
KUVAT KALLE ID, LASSI LIIKANEN

MSC Cruises on monella tapaa kummajainen risteilyvarustamoiden joukossa. Yhtiön alukset ovat maailman 
uusimpian ja suurimpien joukossa, mutta kilpaijoistaan poiketen se on eurooppalaisessa omistuksessa, pitää 
päämajaansa Euroopassa, operoi vain yhdellä brändillä ja suuntaa tuotteensa – kuinka ollakaan – eurooppalai-
sille matkustajille. Toimittajamme kävi testaamassa MSC Cruisesin risteilytuotetta keväällä 2009.

Ennakkotiedot – ennenkaikkea Douglas Wardin Complete Guide to Cruising & Cruise Ships – lupasivat hyvää 
risteilylle MSC:llä. Yhtiö tarjoaa “yleiseurooppalaisen” risteilykokemuksen, sen alukset ovat siisteimpiä suurista 
risteilyvarustamoista, ruoka on tasokasta ja sisustus tyylikästä. Alkujaan suunnitelmana oli risteillä läntisellä Väli-
merellä yhtiön (tuolloin vielä) uusimmalla aluksella MSC Fantasialla, mutta hyttien hinta ja saatavuus johtivat sen 
sijaan läntisen Välimeren risteilyyn vanhemmalla MSC Sinfonialla (sattumalta alkujaan Festival Cruisesin viimei-
seksi jäänyt alus European Stars). Suomesta käsin ostettavien risteilyiden lähtösatamana oli Livorno Italiassa, 
joskin matkustajia vaihdettiin matkan aikana myös Monacossa, Valenciassa, Cataniassa ja Napolissa. Näiden 
lisäksi alus vieraili Ibizalla ja Tunisian La Goulettessa.

Ensivaikutelma aluksesta Livornon satamassa oli hyvä. Laivaannousu oli hyvin järjestetty ja henkilökunta oli 
ystävällistä ja avuliasta; missään ei ollut tietoakaan italialaisiin usein yhdistettävästä epäjärjestelmällisyydestä. 
Laivan sisätilat lunastivat suurelta osin ennakkoon annetut lupaukset siisteydestä, tilavuudesta ja tyylikkyydestä 
– jokin Douglas Wardin kirjassaan mainostama “eurooppalainen minimalistinen modernismi” osoittautui epämi-
nimalistiseksi, epämoderniksi ja paikoitellen yllättävän räikeäksi. Aluksen henkilökunta oli (muutamaa poikkeus-
ta lukuunottamatta) ystävällistä ja avuliasta. Matkustajalle jäi vaikutelma, että miehistö nauttii työstään aluksella, 
mikä on ainakin itselleni erittäin tärkeää viihtyvyyden kannalta.

Ruokaa ei syyttä ole kutsuttu risteilyjen tärkeimmäksi osioksi. Tarjotun ruuan tasoon liittyen MSC Sinfonia lunasti 
etukäteen annetut lupaukset ja sille asetetut odotukset: ruoka oli valmistettu tuoreista raaka-aineista “oikean 
italialaisen kokin” toimesta. Ruoka-ajoille sen sijaan ei voi antaa kiitosta: ennakkotiedoista poiketen aluksen 
buffet-ravintola ei ollut auki vuorokauden ympäri, vaan aamiaiselle ja lounaalle samaan aikaan kuin aluksen 
varsinainen pääravintola sekä keskiyöllä. Tämä johti mm. siihen, ettei aluksella ollut lainkaan mahdollista saada 
ruokaa kello 10 ja 13 välillä. Koska olimme matkaseurani kanssa haluttomia nousemaan lomalla sängystä ennen 
kello kymmentä, tarkoitti tämä käytännössä kärvistelemistä lounaan alkuun saakka jotta saimme aamiasta tai 
maihin menemistä tyhjin vatsoin.

Kuten todettua MSC Cruises markkinoi risteilyjään yleiseurooppalaisena kokemuksena. Käytännössä tämä lupa-
us ei kuitenkaan toteutunut ainakaan MSC Sinfonialla, sillä tarjolla ollut viihde musiikista jokailtaiseen show’hun 
oli suunnattu primäärisesti italialaisille ja espanjalaisille matkustajille. Viihteen yksipuolisuus ja pääasiassa ita-
lialaisista koostuneen viihdyttäjäryhmän jatkuva kotiinpäinvetäminen marginalisoivat muut matkustajaryhmät. 
Tämä huolimatta siitä, että aluksella oli merkittävä määrä matkustajia myös saksan- ja englanninkielisistä maista 
(suomalaisia sen sijaan oli täsmälleen kaksi – lisäksi olimme matkakumppanini kanssa ensimmäisiä ellemme 
peräti ensimmäiset MSC Sinfonialle eksyneet suomalaiset). 



Viihteen yksipuolisuutta lisäsi se, että lukuunottamatta keskiyöllä alkanutta discoa aluksella soitettu musiikki oli 
yksinomaan vanhaa italialaista iskelmää. Tämä oli erityisen yllättävää, sillä aluksella oli yllättävän suuri määrä 
teini-ikäisiä ja parikymppisiä matkustajia. Näistä suuri osa päätyi viettämään iltansa istumalla portaissa ihmisten 
tiellä, koska nuorille suunnattua viihdettä ei yksinkertaisesti ollut tarjolla.

Muutenkin kuin vain viihteen osalta risteilykokemus MSC Sinfonialla osoittautui kulttuurien kohtaamiseksi. Suo-
men tiukkaan tupakkalakiin tottuneelle lepsu suhtautuminen tupakointiin aluksella yllätti. Tupakointi oli sallittua 
monissa tiloissa, eikä mitään eristäviä ovia tupakointitilojen ja savuttomien tilojen välillä ollut. Lisäksi monet 
etelä-eurooppalaiset kanssamatkustajamme rikkoivat räikeästi tupakointikieltoja miehistön kiinnittämättä mitään 
huomiota näihin rikkomuksiin. Myös muiden sääntöjen valvominen oli yhtä lailla olematonta, mikä ei suoranai-
sesti parantanut risteilykokemuksen tasoa.

Risteilystäni MSC Sinfonialla jäi päällimmäisenä mieleen vaikutelma siitä, kuinka vaikeaa todellisen yleiseuroop-
palaisen risteilykokemuksen aikaansaaminen on sillä kulttuuriset erot etelä- ja pohjois-eurooppalaisten välillä 
ovat suuremmat, kuin tulee ajatelleeksi. MSC Cruises ei ainakaan toistaiseksi ole onnistunut luomaan tasapai-
noista risteilytuotetta, joka ottaisi huomioon eri ryhmien tarpeet. Monet asiat aluksella toimivat todella hyvin, 
mutta en silti suoranaisesti voi suositella MSC:n risteilyjä ainakaan suomalaisille matkustajille; itse tunsin oloni 
paljon kotoisammaksi aiemmalla risteilylläni brittiläisille matkustajille suunnatun Thomson Cruisesin Thomson 
Destinyllä. Tämä siitä huolimatta, että Thomson Destinyllä palvelu oli ajoittain erittäin huonoa ja ruuan taso oli 
huomattavasti heikompaa kuin perus-ruotsinlaivalla.
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