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PÄÄKIRJOITUS
TEKSTI LASSI LIIKANEN
KUVAT ULKOMATALA.NET

Marraskuuta mennään jo. Nyt ne illat todellakin alkaa pimentyä, ja aamuisin on ankeaa lähteä töihin, kouluun, 
salille ja mihin jokainen sitten meneekin. Mutta onneksi viime kesän voimalla ja seuraavaa odotellessa jaksaa 
talven yli. ;-)

Saimme kehityskyselyymme mukavasti vastauksia, noin 100. Tämä on mielestämme melko hyvä määrä vie-
lä kohtuu tuntemattomalta lehdeltä. Kun eräänä lokakuisena keskiviikkopäivänä purin suurimman osan siihen 
mennesä tulleista vastauksista, oli olo jotenkin tyhjentävä. Tietysti asiallisia vastauksiakin oli joukossa, mutta 
valitettavasti reilusti yli puolet oli vaivautunut kirjoittamaan liki joka kenttään “OK”, “hyvä”, “ihan hyvä” ja kaikkea 
muuta hyödytöntä, joka ei meidän kehitystyötämme edistä mitenkään! Tarkoitus on, että vastausten perusteella 
olisi saatu enemmän ideoita lehden kehitykseen. Joita toki myös saimme, erittäin suuri kiitos niistä.

Aihealue oli aika laaja, joten jos muutamalla sanalla voisin analysoida tuloksia.. Sisällöstä saimme aika laidasta 
laitaan-palautetta. Toisissa sisältöä haukuttiin liian uusiin laivoihin ja matkustajaaluksiin keskitettyä, jota olemme 
kyllä yrittäneet oikoa viime aikoina. Toisaalta sisällöstä tuli myös hyvää palautetta. Vastaajista noin 80% oli sitä 
mieltä, että nykyiset lehden osastot riittävät. Mutta hieman uudistuksia on kyllä tulossa, josta kerron lisää lopus-
sa.

Visuaalinen toteutus oli suurimman osan mielestä ehkä hieman karua, mutta selkeää. Sivusto koettiin melko sel-
keäksi, ja pdf-lehti sai osakseen myös hyviä arvosanoja. Värittömyydestä tosin huomautettiin useissa viesteissä, 
ja katsomme asiaa, mitä voimme tehdä. Kaikenkaikkiaan kuitenkin sivusto sai hyvät arvosanat.

Club-osio oli ihmetytti minua ehkä eniten. Suuri osa oli ko-
kenut clubimme hyödylliseksi, muttei ollut koskaan käyttänyt 
sitä. Vieläkin enemmän clubin mielipidettä kysyttäessä oli 
sählinkiä. Noin 95% ei kertonut omaa mielipidettään clubis-
ta, joka olisi ollut erittäin tärkeä meidän ja kehittämisen kan-
nalta. Ensi kerralla tälläistä kyselyä tehtäessä paneudum-
me enemmä clubimme tunnettavuuden lisäämiseksi. Myös 
enemmän etuja kaivattiin, joita varmasti on tulossa.

Jokatapauksessa, olin erittäin iloinen, kun lähes 95% vastaajien mielestä Ulkomatala oli kokonaisuutena toimiva. 
Joten onhan tässä näköjään jotain saatu aikaan. :-) Niin, niistä uudistuksista. Nyt ainakin aluksi voin paljastaa, 
että pidemmälle selattaessa Lokikirjassa on heti ensimmäinen yllätys: Lokikirja kattaa nyt myös tärkeimpiä uu-
tisia ulkomailta. Lisäksi vuoden loppuun on luultavasti tulossa telakkakatsaus kuluneelta vuodelta. Eniten lisää 
toivottiin juttuja vanhoista laivoista (erityisesti suomalaisista) ja myös merimiestarinoita kaivattiin, ja näitä pyrim-
me myös lisäämään. Pyysipä joku jopa Norjan turskanpyyntialuksista juttuja. ;-)

Jokatapauksessa, kaikenkaikkiaan, olen tyytyväinen tähän. Kiitos vastanneille ja onnittelut voittajillemme! Tässä 
vielä muutamia sitaatteja, joita olen poiminut kehityskyselystämme. Värikästä syksyä!

“Lisää esimerkiksi matkakertomuksia. Ne ovat aidompia ja henkilökohtaisempia kuin yleinen netistä hankittu tieto.”

“Pieni ristisanatehtävä lehden lopussa tms.?” – tätä ideaa saatetaan muuten hyödyntää, mutta ehkä erilaisessa 
merkityksessä.

“Höyrylaivoja ja mielellään naismerenkulkijoiden kokemuksia.”

“Uutisia enemmän ja vanhat laivat esille kiitos!”

“Tapahtumia olisi kiva saada tietää.” – tapahtumakalenteria muuten harkitaan tällä hetkellä.
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YLEISKATSAUS 8/2009
Kotivesillä
Suomalaista paperia meriteitse maailmalle – osa 3: Transfennica sekä Finnlines

    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.

Maarianhamina kuvauspaikkana

    Maarianhamina on noin 11 000 asukkaan kaupunki Ahvenanmaalla, ja samalla koko saarivaltion hallinnollinen 
ja taloudellinen keskus. Kaupunkiin pääsee laivalla Helsingistä, Turusta, Tukholmasta, Kapellskäristä ja Tallinnas-
ta. No, millainen sitten Maarianhamina on kuvauspaikkana?

Syksyinen viikonloppukierros Ahvenanmaalla

    Syyskuun lopussa tein vierailun Ahvenanmaalle. Kyseessä oli todellakin ensimmäinen kerta, jolloin olin var-
sinaisesti Ahvenanmaalla (jos laivaristeilyjen pikakäyntejä Maarianhaminassa ja Långnäsissä ei lasketa). Ehkä 
hieman hullulta kuulostavaa lähteä syyskuussa kylmään saaristoon – mutta matkalla oli myös tarkoituksensa. 
Tavoitteena oli tutustua ainakin osaan Ålandstrafikenin aluksista.

Maailman merillä
Legendaarinen Polferries kaupan

    Kuluneen kuun aikana Puolan suurin lauttaoperaattori Polferries tuli “julkisesti” myyntiin. Vaikkakin nykyisin 
se tuntuu melko vähäpätöiseltä Suomen mittakaavassa ja vielä enemmän maailman mittakaavassa, kuitenkin 
erityisesti suomalaisille Polferries on historian saatossa tullut hyvinkin tutuksi. Mitä, missä, miten – tässä jutussa 
muistelemme Polferriesin suomalaisia juuria.

DFDS A/S – varustamohistoriaa yli 160 vuoden takaa. Osa 1: DFDS-konsernin his-
toria

    Ulkomatalassa alkaa jälleen uusi juttusarja, joka kertoo tanskalaisesta suurkonserni DFDS Groupista. Tarkoi-
tus on esitellä toimintoja ja historiaa. Juttusarja jakatuu seuraavasti:

1. LOKAKUU 2009 » DFDS A/S-konsernin historia yleisesti.
2. MARRASKUU 2009 » DFDS Tor Line, DFDS LISCO, DFDS Lys Line. Historia, nykytilanne, synty yms.
3. JOULUKUU 2009 » Muut DFDS:n toiminnot, mm. DFDS Seaways ja DFDS Container Line. Lisäksi kaikenlaista 
muuta extraa tiedossa.

Lokikirja
Lokikirja Suomesta

    Tärkeimpiä kotimaalaisia merenkulkutapahtumia lokakuulta 2009.

Lokikirja ulkomailta (UUSI!)

    Tärkeimpiä ulkomaisia merenkulkutapahtumia lokakuulta 2009.



KOTIVESILLÄ
Suomalaista paperia meriteitse maailmalle – osa 3: Transfennica 
sekä Finnlines
TEKSTI LASSI LIIKANEN
KUVAT LASSI LIIKANEN

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.

TRANSFENNICA

Yksi aikojemme merkittävimmistä metsäteollisuuskuljettajista, Transfennica, on vielä tänäkin päivänä hyvin tär-
keässä roolissa.

Transfennica kuljettaa suurimmaksi osaksi UPM:n metsäteollisuustuotteita kaikista sen Suomen lähtösatamista, 
eli Hangosta, Raumalta ja Haminasta.

Nykyään hollantilaisen Transfennican laivasto on uudenaikaisuutensa vuoksi hyvin palvelevaa, ja varustamo 
onkin perustettu aikoinaan palvelemaan edullisia ja laadukkaita metsäteollisuuden merikuljetuksia. Tällä hetkellä 
vanhimmat alukset ovat vuodelta 1999 ja uusin alus on tämän vuoden toukokuulta. Transfennica jakaa aluksen-
sa neljään tyyppiin, jotka menevät seuraavanlaisesti:

Puolassa valmistettu Spliethoff-tyyppi
    » m/s Plyca
    » m/s Kraftca
    » m/s Pulpca
    » m/s Trica
    » m/s Genca
    » m/s Timca

Kiinassa valmistettu Stena-tyyppi
    » m/s Stena Forerunner
    » m/s Stena Forecaster

Saksassa valmistettu Sietas 1-tyyppi
    » m/s Friedrich Russ
    » m/s Elisabeth Russ

Saksassa valmistettu Sietas 2-tyyppi
    » m/s Seagard
    » m/s Caroline Russ
    » m/s Pauline Russ

Transfennicalla on Suomesta linjat Paldiskiin, Gdyniaan, Lyypekkiin, Pietariin, Antwerpeniin ja Tilburyyn. Paldiskin 
ja Gdynian linjoilla tosin kuljetetaan pelkästään kumipyörillä kulkevaa tavaraa. Pietariin menee syöttöliikennettä 
Lyypekistä Hangon sekä Haminan kautta, joka tosin ei oleellisesti liity paperikuljetuksiin. Paperia sen sijaan kul-
jetetaan Artwerpeniin, Tilburyyn sekä Lyypekkiin. Aivan varmasti tiedossa ei ole, jatkaako tavaraa Antwerpenistä 
Transfennican oman Zeebrügge-Bilbao-linjan myötä Espanjaan. Toisaalta UPM:llä on oma Espanjan-linjansa 
Godby Shippingin uudisrakennusten hoidossa, jonka vuoksi tälläinen ratkaisu ei ehkä ole kannattavaa.

Suurin osa paperiliikenteestä menee Lyypekkiin.

Stena-tyypin STENA FORERUNNER



Saksaan päin viedään paperia, ja paluumatkalla tuodaan transitolasteja jatkettavaksi Venäjälle. Siinä sivussa 
kuljetetaan tietysti myös kaikenlaista muuta tavaraa, kuten trailereita, rekkoja, kontteja ym. Sen lisäksi Raumal-
ta kulkee m/s Timcan mukana jonkun verran paperia Amerikan mantereelle. Kaikki Transfennican kuljettamat 
Amerikan-lastit kulkevatkin Timcalla, sillä sillä ei ole syöttöliikennettä mistään Keski-Euroopan satamista Amerik-
kaan, toisin kuin esimerkiksi Stora-Enson luottolaivaaja TransLumi Linellä (jatkolaivaajana emoyhtiö Rederi AB 
TransAtlantic).

FINNLINES

Finnlines on yksi Suomen suurimmista varustamois-
ta. Finnlinesin pääomistaja, italainen varustamokon-
serni Grimaldi on yrittänyt saada yhtiötä jaloilleen 
sen pahimmasta talouskriisistä. Sen suuren laivas-
ton mukana kulkee myös paperia maailmalle, joskin 
Finnlines ei ole viime aikoina markkinoinut itseään 
tai tytäryhtiöitään erityisesti paperinkuljettajina. Suo-
mesta Finnlinesillä on linjoja esimerkiksi Ruotsiin, 
Saksaan, Tanskaan, Espanjaan sekä Venäjälle.

Koska Finnlinesillä todennäköisesti menee enim-
mäkseen pienien paperinvalmistajien tavaraa, ei 
oikeastaan voida hirveästi eritellä asiaa. Mutta Rau-
man satamasta lähtee jonkin verran ainakin UPM-
Kymmenen paperitavaraa. Finnlines on joutunut väisty-
mään erityisesti Perämeren satamista, kun TransLumi Line tuli kuvioihin. Myös kaakonkulman lasteja Finnlinesilla 
syö juuri paperiliikenteen tarpeita vastaava SECU-liikenne.

Myös Finnlinesin laivastokokonaisuus on niin massiivinen ja tiedot siitä, millä reiteillä paperia kulkee on sen ver-
ran heikot, että sen läpikäyminen on turhaa.

LÄHTEET:
http://www.transfennica.fi
Pekka Laakso

Tämän juttusarjan toteutuksessa, mukaanlukien tietoja ja kuvia, on auttanut suuresti Pekka Laakso. Suuret kii-
tokset! Juttusarja saattaa jatkua myös Amerikan-laivaajien osalta myöhemmin, mutta toistaiseksi suurimmat 
suomalaiset laivaajat on käsitelty.

Birka Cargolta rahdattu BIRKA EXPRESS

Finnlinesin Kiinassa rakennettu sinirunkoinen FINNKRAFT



Syksyinen vierailu Ahvenanmaalla
TEKSTI LASSI LIIKANEN
KUVAT LASSI LIIKANEN

Syyskuun lopussa tein vierailun Ahvenanmaalle. Kyseessä oli todellakin 
ensimmäinen kerta, jolloin olin varsinaisesti Ahvenanmaalla (jos laivaris-
teilyjen pikakäyntejä Maarianhaminassa ja Långnäsissä ei lasketa). Ehkä 
hieman hullulta kuulostavaa lähteä syyskuussa kylmään saaristoon – mut-
ta matkalla oli myös tarkoituksensa. Tavoitteena oli tutustua ainakin osaan 
Ålandstrafikenin aluksista.

Pitkän Turuntien ajelun ja vielä pitkästyttävämmän tien ajaminen Kustaviin 
oli ehdottomasti matkan tylsin osuus. Mutta hauskuus alkoi heti: Vartsalas-
sa nimittäin Kivimaan ja Vartsalan välinen osuus ylitetään Destian tutunkel-
taisella vaijerilossilla numero 198. Kivimaasta ajetaan muutama kilometri 
matkan ensimmäiseen varsinaiseen satamaan, Osnäsiin. Osnäsin pikku-
ruisesta laiturista lähtee nimittäin Brändön Åvan satamaan Ålandstrafike-
nin lautta Viggen. Viggen on Ålandstrafikenin toistaiseksi vielä uusin alus, 
joka on rakennettu Uudessakaupungissa vuonna 1998. Viggenillä kaikki 
oli selkeää: alukseen ajettiin sisään, reilu puolen tunnin matka taittui hel-
posti kahvia hörppiessä aluksen kahvilasalongissa ja Åvassa auto ajettiin 
ulos. Yksinkertaista.

Osnäsin ja Åvan satamat olivat hyvin selkeät. Miljöö Osnäsissä oli miellyt-
tävä, läheisyydessä oli kauppa ja ravintola sekä vierassatama. Åva sensi-
jaan oli vain karumpi laiturirakennelma, josta Viggenin lisäksi lähtee lautta 
läheiseen Jurmon satamaan.

Åvasta on matkaa 23 kilometriä seuraavaan osuuden satamaan, saaren 
eteläpäässä sijaitsevaan Torsholman satamaan. Torsholmassa oli selke-
ät jonot ja jaottelut: “Obokade” eli varaamattomat, “Kumlinge, Lappo” 
eli Kumlingeen ja Lappoon menevät sekä “Hummelvik” eli Vårdoon asti 
menevät. Matkaa taitettiin Norjassa vuonna 1990 rakennetulla Alfågelnilla, 
jonka ratkaisut ja sisustus ovat hyvin samaistuvia Viggenin kanssa. Salonki 

oli hyvin samantapainen, ja ulkokannetkin olivat samat – lukuunottamatta Alfågelnille menevää plussaa myös 
ylimmän kannen aukiolosta. Viggenillä ylin aurinkokansi oli suljettuna.

Pikapuoliin Torsholman jälkeen saavuimme Lappoon, jossa yhtään autoa ei jäänyt ja kaksi otettiin matkaan. Ei 
kovin suuret volyymit, joten autokannella oli kyllä melko hyvin tilaa (poislukien rekka, joka jäi kanssamme Kum-
lingessä). Eli matka jatkui siis seuraavaksi Kumlingeen, jossa rekka sekä me jäimme kyydistä. Alfågeln jatkoi 
matkaansa aina Hummelvikiin asti. Kumlingessä jäimme vielä ihailemaan aluksen lähtöä – ja toki vanhaa Enklin-
geen menevää Lotta II-alusta.

Majoituimme saaressa Hasslebo Gästhem-nimi-
sessä majatalossa. Majoitus oli siedettävä ja emän-
tä todella ystävällinen.

Heti seuraavana aamuna matka kuitenkin jatkui, 
kun jouduimme ajamaan reilu 10 kilometriä jälleen 
eteläpäähän, Snäckön lauttasatamaan. Snäcköstä 
lähtee myös vaijerilossi Kumlingen saarikuntaan 
kuuluvaan Seglingeen. Sinne emme suinkaan men-
neet – vaan matka jatkui Ejdernillä manner-Ahve-
nanmaalle, Långnäsin satamaan.

Matkan tylsin osuus, joka kesti reilut kaksi tuntia, 
poikkesi Sottungan sekä Överön satamissa. Ejdern 
oli hyvin pelkistetty liikennelautta – vain salonki, jos-
sa oli (toimiva!) kahviautomaatti, miesten ja naisten 



vessat sekä ulkokannet. Suurin osa matkustajista istuikin autoissaan. Kyydistä jäi kaksi ja kyytiin tuli kaksi autoa 
Sottungassa. Överössä matkasta jäi kaksi rekkaa (jotka muuten kaahasivat laivaan viime minuuteilla ja tällä mel-
kein aiheuttivat lautan myöhästymisen)!

Aikataulu oli tiukka, sillä vaikka aikatauluun merkitty saapuminen olikin 
11.00, saavuimme vasta noin kello 11.40 satamaan. Långnäsissä peruu-
timme ulos, heitimme hyvästit Ålandstrafikenille ja Långnäsin satamalle, 
ja tietysti satamassa makaaville Fjärdvägenille ja Skiftetille. Matka jatkui 
pikavauhtia Ahvenanmaan “ykköstietä” Långnäsistä Maarianhaminaan, 
jonka taittaminen vei noin puolisen tuntia.

Maarianhaminaan tultaessa aluksi etsimme satamaa kiivaasti. Sataman 
löytäminen oli helppoa – sensijaan opasteet ja parkkipaikat tuottivat on-
gelmia. Aluksi päädyimme autojen lähtöselvitykseen, johon siis emme 
olleet matkalla, vaan tarkoitus oli viedä Fiesta sataman parkkiin. Mutta 
tulikin ongelma: lauantaipäivän matkustusinnon takia sataman pitkäai-
kaiset parkit olivat kaikki varattuja ja jouduimme jättämään auton erään 
kadun varteen.

Astuimme Rosellaan lähes viime tingassa. Rosellalla risteilimme Kapellskäriin ja takaisin. Tästä matkasta ei pal-
jon jäänyt merkittävää muistiinpantavaa, sillä alus oli jo Tallinnan-linjalta tuttu. Yömajaamme 
Maarianhaminassa pidimme hotelli Pommernissa – hyvin pelkistetty ja edullinen majoituspaik-
ka. Tosin huoneiden äänieristys oli hieman heikko ja yöunia häiritsi läheisessä huoneessa 
kovaa ääntä pitäneet koirat.

Aamulla piti lähteä testaamaan Maarianhaminaa laivakuvaajan silmin: kaupungissa oli loista-
vat puitteet kuvaamiseen. Esimakua antoi aamulähtijöiden kuvaamiset (Viking Cinderella, Bir-
ka Paradise ja Birger Jarl). Seuraavalle kerralle jäi vielä tehtävää, nimittäin Sjöpromenadenin 
kiertäminen ja makuutettujen laivojen kuvaaminen.

Päivällä matka jatkui manner-Suomeen Maarianhaminasta Silja Europalla. Vähäiselle jääneen 
automatkustuksen tottuneen silmin autoselvitys ja laivaanajaminen ja -poistulo oli hyvin help-
poa, melkeimpä helpompaa kun voisi kuvitella. Tehtiin autoselvitys, ajettiin auto laivaan ja ajet-
tiin auto pois laivasta.

Turusta matka jatkui jälleen kotia kohti. Loppupäätelmänä voin todeta Ahvenanmaalaisten elä-
vän mannermaalaisen näkökulmasta hyvissä olosuhteissa: lauttaliikenne on halpaa, toimivaa, 
käytännöllistä ja perusedelletykset asumiseen ovat hyvät. Omaa tunnelmaansa tuo tietysti 
saariston meren läheisyys ja sen tuoma merenkulun näkyminen katukuvassa. Ahvenanmaalle 
tekee mieli uudelleen – ainakin Kökärin-linja jäi nyt vielä kokematta..

Maarianhamina kuvauspaikkana
TEKSTI TEEMU KOKKONEN
KUVAT TEEMU KOKKONEN LASSI LIIKANEN
KARTAT GOOGLE MAPS

Maarianhamina on noin 11 000 asukkaan kaupunki Ahvenanmaalla, ja samalla koko saarivaltion hallinnollinen ja 
taloudellinen keskus. Kaupunkiin pääsee laivalla Helsingistä, Turusta, Tukholmasta, Kapellskäristä ja Tallinnasta. 
No, millainen sitten Maarianhamina on kuvauspaikkana?

Maarianhaminassa on oikeastaan neljä hyvää kuvauspaikkaa:



Sjöpromenaden

Sjöpromenadenilla on laivojen makuutuslaitureita ja sieltä voi kuvata myös läheisellä Algots Varvilla olevia laivoja 
pitkällä zoomilla. Kuvauspaikan ongelmana on, että usein aurinko paistaa epäedullisesta suunnasta, joka voi 
pilata otokset. Sjöpromenden alkaa museoalus Pommernin edestä ja loppuu Elverkgataniin. Sjöpromenaden on 
vähäliikenteinen, mutta kapea ja mutkainen, joten liikkuessa kannatta noudattaa erityistä varovaisuutta.

Plussat ja miinukset
+ Ei vaadi pitkää zoomia, jos kuvaa makuutettuja laivoja.
+ Lyhyen kävelymatkan päässä keskustasta.
– Aurinko pilaa usein otokset.

Kävelytie kalasatamaan

Kävelytie kalasatamaan lähtee Viking-terminaalin kulmilta, matkaa kalasatamaan 
on noin kilometri. Kävelytie on erittäin hyvin hoidettu, mm. kalliolle on rakennet-
tu portaita ja pitkospuita. Reitin varrella on paljon aukeita näkymiä laivaväylälle, 
mutta niistä erityisen hyviä kuvauspaikkoja ovat kallio puolimatkassa kalasata-
maan ja pieni niemenkärki lähellä terminaalia. Tämä väylä on kuitenkin suosittu 
paikallisten lenkkeily- ja kävelypolkuna, joten silmä kannattaa pitää tarkkana ja 
pysyä mahdollisimman sivussa (aina kun ei ole tarvetta olla tien tukkeena). Tällä-
kin kuvauspaikalla pitää tietysti muistaa valon suunta.

Plussat ja miinukset
+ Hyväkuntoinen kävelytie.
+ Ei useimmiten puita edessä.
+ Zoomia tarvitaan vähän suhteellisen vähän, joten pikkupokkarilla pärjää mai-
niosti.
– Tien alku on melko sekava ja harhaanjohtava.

Maarianhaminan satamassa vierailevien laivojen kannet

Maarianhaminassa käy päivittäin 13 eri laivaa, joten jos olet oikeaan aikaan kan-
nella, niin voi saada hyvinkin upeita kuvia. Tosin miinuksena on, että näköalat ovat hyvin rajatut ja satamassa 
yleisimmin pyörii samat laivat vuodesta toiseen.

Plussat ja miinukset
+ Pääset kuvaamaan korkealta.
- Vaatii hyvän ajoituksen.
– Rajoitetut näköalat.

Pommernin kansi

Maarianhaminan ylpeyden, museoalus Pommernin kannelta voi saada hyviäkin otoksia sopivaan aikaan sata-
masta lähtevistä laivoista. Ongelmana ovat maston köydet, joita on todella runsaasti. Tietysti paikan valintaan 
vaikuttaa myös pääsymaksut. Tällä hetkellä taksat ovat aikuiset 5,00e ja alle 18-vuotiaat 3,00e.

Plussat ja miinukset
+ Hieno miljöö.
– Maston köydet.
- Vastavalo.
- Maksullisuus (jos sinne meinaa mennä vain kuvaus-
tarkoituksessa).



MAAILMAN MERILLÄ
Ulkomatalassa alkaa jälleen uusi juttusarja, joka kertoo tanskalaisesta suurkonserni DFDS Groupista. Tarkoitus 
on esitellä toimintoja ja historiaa. Juttusarja jakatuu seuraavasti:

1. LOKAKUU 2009 – - DFDS A/S-konsernin historia yleisesti.
2. MARRASKUU 2009 – - DFDS Tor Line, DFDS LISCO, DFDS Lys Line. Historia, nykytilanne, synty yms.
3. JOULUKUU 2009 – - Muut DFDS:n toiminnot, mm. DFDS Seaways ja DFDS Container Line. Lisäksi kaiken-
laista muuta extraa tiedossa.

DFDS A/S – varustamohistoriaa yli 160 vuoden takaa. Osa 1: DFDS-
konsernin historia
TEKSTI LASSI LIIKANEN
KUVAT KEN LUBI ALLAN MCKEVER WILLEM OLDENBURG LUKASZ BLASZCZAK

Sinirunkoisia laivoja, joiden kyljissä lukee “DFDS Tor Line”, alkaa olla Euroopassa jo lisääntyvässä määrin. Unoh-
tamatta tietysti puhtaanvalkoisia DFDS Seaways-tekstin omaavia ferryjä. Tanskalainen DFDS on ajan saatossa 
kasvanut osa-alueineen yhdeksi Euroopan suurimmista varustamoyhtiöistä – tietysti paineinaan kotimaassaan 
toimiva maailman suurin varustaja ja tanskan suurin monialayhtiö Möller-Maersk.

DFDS A/S eli Det Forenede Dampskibs-Selskab perustettiin vuonna 1886, kun tanskalaisen finanssiguru ja 
valtioneuvos Carl Frederik Tietgenin höyrylaivayhtiöt fuusioitiin DFDS A/S:ksi. Carl Frederik syntyi maineikkaas-
sa Odensen kaupungissa vuonna 1829. Tietgen toimi aiemmin muunmuassa kauppiaana Kööpenhaminassa. 

DFDS-yhtiöidensä hallituksesta hän poistui eläkkeelle vuonna 1896. Jokatapauksessa, fuusiossa yhdistyivät 
Danske Dampskibs-Selskab, Dampskibsselskabet HP, ja Dampskibsselskabet Koch & Henderson. Uudella va-
rustamolla oli liikenteen alkaessa vuonna 1.1.1867 yhteensä 19 alusta.

Alusta alkaen varustamo laajeni reilusti yritysostoilla ja alushankinnoilla. Yksi suurimmista ostoista oli Damps-
kibsselskabet Thingvallan osto vuonna 1898, jolloin DFDS sai Amerikan-linjan käsiinsä. Reitti kulki Stettinin, Köö-
penhaminan, Christianian ja Kristiansandin kautta New Yorkiin. Linjalla liikennöi neljä höyrylaivaa, jotka kuljettivat 
matkustajia ja rahtia. 1930-luvulla linjan kannattamattomuus kuitenkin laski USA:n tiukkojen maahanmuuttokiin-
tiöiden leikkausten vuoksi, ja jo vuonna 1935 varustamon lippulaiva Frederik VIII purjehti viimeistä kertaa New 
Yorkiin, vaikka aluksiin oli remontoitu mm. lisää hyttitiloja vuonna 1924.

Ensimmäisen maailmansodan aikana DFDS:n toiminta lakkasi osittain. Silti se teki Tanskan ja Britannian halli-
tuksien pakotteiden vuoksi erilaisia matkoja varmistaakseen hiilen ja rehun saannin Tanskassa. Amerikan-linjan 
alukset oli tuoksi ajaksi vuokrattu Yhdysvaltoihin. Kun toinen maailmansota puhkesi vuonna 1939, yhtiön piti 
lopettaa Esbjerg-Harwich ja Kööpenhamina-Oslo-reitit ja makuuttaa niillä olleita laivoja. Kun Saksa oli miehit-

tänyt Tanskan, osa DFDS:n laivoista piti makuuttaa polttoaineen pulan 
vuoksi. Sisämaan reittejä pidettiin rajoitetusti yllä.

Sodan aloittanut natsi-Saksa vaati vuokrata tanskalaisilta varustamoilta 
aluksia, ja varustamot, muiden muassa DFDS, joutui alistumaan vaati-
muksiin. Kaiken kaikkiaan 12 alusta otettiin, ja yhdeksän saatiin takai-
sin – kaikki tosin melko huonossa kunnossa. Toisen maailmansodan 
aikana 1939-1945 DFDS menetti 31 alusta, joissa kuoli yli 300 henkeä. 



Toinen maailmansota oli DFDS:lle kova isku, sillä jopa sodan jälkeen aiheutui harmia: Kjøbenhavn osui vuonna 
1948 miinaan, seurauksena 48 ihmisen hukkuminen. Seuraavana vuonna Ivar osui miinaan menettäen viisi hen-
keä, ja vielä vuonna 1950 Frigga osui miinaan, tosin ilman ihmishenkien vaatimista.

Esbjerg-Harwich-reitillä vuonna 1946 aloittanut moottorialus Kronprins Frederik oli monella tapaa merkittävä 
tanskalaisille: se oli nimittäin ensimmäinen tanskalainen tutkalla varustettu kauppalaiva. Pian DFDS alkoi raken-
tamaan valmiiksi ennen maailmansotaa aloittaneitansa uudisrakennusprojekteja, jotka saatiin nopeasti tehtyä, 
korvatakseen sodassa menettäneitänsä aluksia. Reitti toisensa jälkeen perustettiin taas uudestaan, ja uusien 
laivojen myötä vuonna 1949 moottorialusten vetoisuus ohitti yhtiön höyrylaivaston vetoisuuden.

Vuonna 1950 DFDS esitteli kaksi uutta alus-
ta: Riberhusin ja Axelhusin. Näillä laivoilla oli 
erityinen merkitys, sillä nämä alukset pystyivät 
kuljettamaan pienehköjä puisia kontteja. Täs-
tä tuli myöhemmin erityisen onnistunut kon-
septi. Vuonna 1957 myös Meksikonlahden ja 
Välimeren välisen liikenteen aloittaminen oli 
varustamolle virstanpylväs, sillä ensimmäistä 
kertaa alusten lähtö- tai välisatama ei sijainnut 
Tanskassa. Varustamon historian alusta alka-
en Kööpenhamina oli ollut sen tärkein satama, 
ja kun vuonna 1873 Esbjergin suuri satama 
aukesi, siitäkin tuli DFDS:n merkittävä satama. 

Vuonna 1995 Immingham otettiin käyttöön, ja Britannian kaikki rahtitoiminnot keskitettiin Imminghamiin ja Har-
wichiin. Imminghamissa se otti itselleen Volvon ja Stora-Enson terminaalit vuonna 1998, ja otti käyttöönsä lisää 
satamia: Venlon Hollannissa sekä Manchesterin sekä Birminghamin Englannissa.

Osakkeita oli jaettu osakkeenomistajille ahkeraan tahtiin, ja konserni itse luonnehti itseään “kansan omaisuu-
deksi”. Jo vuonna 1964 J. Lauritzenilla oli hallussaan reilu 50% osakkeista, josta syystä hallitukseen valittiin kaksi 
uutta jäsentä. Osakepääomaa korotettiin myös 80 miljoonasta Tanskan kruunusta 40 miljoonalla kruunulla 120 
miljoonaan Tanskan kruunuun. Myöhemmin vuonna 1999 yhtiö oli kasvanut niin suureksi, että osakepääoma 
nostettiin huikeaan 800 miljoonaan Tanskan kruunuun.

Vuonna 1965 tapahtui läpimurto, sillä ensimmäinen matkustaja-autolautta Akershus aloitti liikenteen Fredrik-
shavn – Oslo-reitillä. Heti vuonna 1966 ensimmäiset ro-ro-alukset Suffolk ja Sussex aloittivat liikenteen. Vuosi 
1966 oli yleisestikin juhlan aikaa DFDS:lle – varustamo täytti 100 vuotta. 100-vuotista taipalta juhlistettiin ensin 
England-aluksen juhlavastaanotolla. Juhlia pidettiin myös Kuninkaallisessa teatterissa, jossa mukana oli myös 
Tanskan vaikutusvaltaisimpia henkilöitä: kuningas, kuningatar ja kaksi prinsessaa. Tuona vuonna myös Mols 
Linien aloitti toimintansa: vuonna 1969 sillä oli jo neljä lauttaa ja lähtöjä tunnin välein reitillä Ebeltoft – Själlands 
Odde.

DFDS A/S:n nimen alkuperäinen merkitys katosi, kun viimeinen höyrylaiva Botnia myytiin pois. Näin, sadan 
vuoden jälkeen DFDS ei enää ollut höyrylaivayhtiö. Niinikään vuosina 1970 ja 1971 kotimaanliikenne lopetettiin 
kokonaan. Toisaalta yhtiö laajensi samana vuonna Välimerelle: vanhat, mutta remontoidut Dana Sirena ja Dana 
Corona Kööpenhaminan ja Aalborgin väliseltä reitiltä siirrettiin Genovan, Tunisin ja Malagan välille.

Vuonna 1972 vanhanaikainen rahtiliikenne oli kokonaan muutettu uuden trendin mukaiseksi ro/ro-liikenteeksi. 
Kannattamattomia laivoja ja osuuksia, muunmuassa hotelli Codan, myytiin. DFDS alkoi tarjota myös maakul-
jetuksia ottamalla haltuunsa monia kuljetusliikkeitä. Vuonna 1977 DFDS saavutti hallitsevan markkina-aseman 
“ovelta-ovelle”-periaatteella Englannin ja Tanskan välisessä liikenteessä. Seuraavana vuonna yhteistyö Tor Line 
AB:n kanssa alkoi, josta myöhemmin kehittyi jotain paljon suurempaa. Siitä kuitenkin lisää seuraavassa osassa.

1980-luvulla varustamo laajeni hullun lailla. 1981 hankittiin Prinz Linjen, 1982 Tor Line AB ja Scandinavian World 
Cruises aloitti toimintansa. Mutta kovin yllättävää ei ollut, että heti ensimmäisenä vuotena tehtiin reilut tappiot. 
Hallitus erosi, ja konserni teki uuden toimintasuunnitelman. Sen mukaan kannattamattomia osia karsitaan, hen-
kilökuntaa erotetaan ja piakkoin yritys “laatikoitiin” kokonaan uudelleen. Aluksi myytiin kannattamattomia aluk-
sia. Scandinavian World Cruises (myöhemmin myös SeaEscape, jota käsittelemme myöhemmin lisää) lopetet-
tiin, Nordana Linestä ja Mols Linienistä hankkiuduttiin eroon. Piakkoin, vuonna 1986 liiketoiminta jaettiin neljään 
diviisioonaan; matkustajat eli Passengers, rahti eli Transport, linjat eli Liner ja Tor Line.

Tulos oli voitolla sitten viiden vuoden jälkeen. Kansainvälistymisen myötä DFDS markkinoi noin kymmenen vuo-
den ajan matkustajatoimintojaan Scandinavian Seaways-brändin alla, kunnes 1999 otti takaisin DFDS Seaway-



sin.

1990-luvulla yhtiö sai monta isoa alusta, ensin Queen of Scandinavian ja sitten uudisrakennus Crown of Scan-
dinavian. Se otti haltuunsa Danish Food Transportin, josta tuli DFDS Food Transport. 90-luvulla se otti haltuunsa 
yli kymmenen eri yritystä. DFDS yhdisti Travel-osastonsa Tanskan suurimman varustamon, Maerskin kanssa. 
Uudeksi nimeksi tuli Maersk DFDS Travel. Myös brändäysohjelmaa päivitettiin: kaikkiin alaosastoihin tuli käyt-
töön DFDS:n tunnus.

1999 DFDS osti Dan Transport Holding A/S:n. Se oli yhtiön itsensä mukaan historian suurin yrityshankinta. Kui-
tenkin 17 kuukautta sen jälkeen, DFDS myi koko Transport-osastonsa ja keskittyi näin ydinliiketoimintaansa eli 
merenkulkuun. 2001 ostettiin Liettuasta neuvostoaikojen perintö Lithuanian Shipping Company (LISCO), 2005 
Lys Line sekä 66% belgialaisesta Halléns NV-huolintaliikkeestä sekä 2006 Norfolk Linen konttitoiminta sekä Fjord 
Line.

DFDS:n reittejä ja laivastoa käsittelemme juttusarjan viimeisessä osassa. Tässä oli siis kaikki tällä erää. Ensi 
numerossa DFDS Tor Line ja sen tytäryhtiöt, joten siihen asti joudutte odottelemaan.

LÄHTEET – SOURCES
http://dfds.com/English/AboutDFDS/History/History
http://en.wikipedia.org/wiki/DFDS
http://www.faktaomfartyg.se/dfds_rederi.htm sekä http://www.faktaomfartyg.se/mols_linien.htm.



Legendaarinen Polferries kaupan
TEKSTI LASSI LIIKANEN
KUVAT TIM VOGEL EERIK LAINE JACEK SAPINSKI

Kuluneen kuun aikana Puolan suurin lauttaoperaattori Pol-
ferries tuli “julkisesti” myyntiin. Vaikkakin nykyisin se tun-
tuu melko vähäpätöiseltä Suomen mittakaavassa ja vielä 
enemmän maailman mittakaavassa, kuitenkin erityisesti 
suomalaisille Polferries on historian saatossa tullut hyvin-
kin tutuksi. Mitä, missä, miten – tässä jutussa muistelemme 
Polferriesin suomalaisia juuria.

Polska Zegluga Bałtycka eli PZB, joka paremmin tunne-
taan matkustajaliikenteessä siis Polferriesinä, perustettiin 
vuonna 1976. Rahtipuolella varustamo käyttää enimmäk-
seen nimeä Polsteam. Maa oli vielä tuolloin Neuvostoliiton 
kynsissä Puolan kansantasavaltana. Tutun kommunistisen 
ideologian mukaan myös uusi Puolan valtiollinen varustamo tuli valtion hoidettavaksi. Varustamon tehtäväksi 
tuli tarjota matkustaja- ja rahtikuljetuksia. Maassa tosin oli aiemmin ollut olemassa erinäisiä varustamoja, kuten 
Polish Ocean Lines.

Pian perustamisensa jälkeen Polferries alkoi tehdä alushankintoja. Se hankki esim. entisen Silja Linen Aallotta-
ren, ja rakennutti itselleen kolme uudisrakennetta Szczecinin telakalla (joista tosin kolmas menikin Turkin kan-
salliselle varustamolle), Silesian ja Pomeranian. Rogaliniksi kastettu ex-Aallotar aloitti heti liikenteen Helsinkiin 
Gdanskista, ja vuosien saatossa se liikennöi myös Ystad – Swinoujscie ja Kööpenhamina – Swinoujscie-reiteillä. 
Rogalin romutettiin vuonna 2004. Pomeria aloitti uransa Swinoujscie – Kööpenhamina – Felixstowe-reitillä, mutta 
siirrettiin pian liikennöimään Helsingin ja Gdanskin välillä poiketen Nynäshamnissa. Silesialla taas oli hajanaisia 
tehtäviä muunmuassa Ystadin ja Swinoujscien sekä Helsinki – Nynäshamn – Gdansk-reitillä.

Aikojen saatossa Polferriesillä on ollut mitä erinäisimpiä reittejä. Keskeisimmät reitit olivat ja osa on edelleen: 
Ystad/Malmö – Swinoujscie, Kööpenhamina – Swinoujscie sekä Helsinki(-Nynäshamn/Visby/Oxelösund) – 
Gdansk. Helsingin reiteillä poikettiin vuosien saatossa milloin Nynäshamnissa, milloin Visbyssä, milloin Oxe-
lösundissa aina reitin lopettamiseen asti.

Puolan itsenäistymisen jälkeen PZB jäi edelleen valtion omistukseen. Suhdanteet kuitenkin muuttuivat, kun yhtiö 
olikin yllättäen tulosvelvollinen yhtiö, toisin kuin neuvostoaikoina, jolloin yhtiötä pyöritettiin yleisin varoin ja pi-
dettiin pystyssä. Polferries onnistui saamaan itsensä kannattavaksi ja liikennöi menestyksekkäästi edelleenkin. 
Yhtiö on investoinut ja vähentänyt: Rogalinista hankkiuduttiin eroon vuonna 2003, Silesia myytiin 2005, Nieborow 
myytiin 2002 jne. Vastapainoksi tosin hankittiin esimerkiksi katamaraani Boomerang (joka tosin myytiin jo neljän 
vuoden perästä).

Vuonna 2003 Polferries osti Destination Gotlandilta Vis-
borgin, jonka kastoi Scandinaviaksi. Vuonna 2004 os-
tettiin Alkmini A, josta tuli Wawel ja vuonna 2006 osti 
Dieppen eli nykyisen Baltivian. Näiden myötä laivaston 
koko kasvoi huomattavasti. Vanhasta laivastosta on jäl-
jellä vain neuvostoaikainen Pomerania, jota sitäkin on 
uudistettu rankalla kädellä. Viime lokakuusta lähtien 
DFDS Seaways on vuokrannut Polferriesiltä m/s Wawe-
lia, joka liikennöi Ystadin ja Swinoujscien välillä. Tällä 
hetkellä Scandinavia ja Baltivia liikennöivät Nynäsham-
nin ja Gdanskin välillä ja Pomeria Kööpenhaminan ja 
Swinoujscien välillä, sekä kesäviikonloppuisin Rønnen 

ja Swinoujscien välillä.

Polferries on siis voimissaan yhä. Vahvimmiksi ostajaehdokkaiksi Shipgazin mukaan Polferriesin tiedottaja Jan 
Warchol kertoo jo yhteistyökumppani DFDSää tai Möller-Maerskia.

Lähteet: polferries.pl, Fakta om Fartyg, Shipgaz



Oasis of the Seas – Suomen ylpeys jätti synnyinseutunsa
TEKSTI SERGEI PENNONEN
KUVAT RAMI WIRRANKOSKI LASSI LIIKANEN JUKKA KOSKIMIES

Maailman suurin risteilijä Oasis of the Seas jätti Turun telakan viime viikolla (vk. 44). Risteilijä lähti varhain perjan-
taiaamuna (30.10) kohti uutta kotisatamaa. Luovutus tilaajalle oli pari päivää ennen laivan lähtöä. Arkiaamusta 
huolimatta laivan lähtöä oli seuraamassa satoja ihmisiä. Kuuden vuoden suunnittelu- ja rakennustyö on nyt 
Royal Caribbean Internationalin sekä telakan kannalta ohi. Oasis of the Seas tekee neitsytristeilynsä jo tämän 
vuoden joulukuussa, ja jatkossa se tekee risteilyjä Karibianmerellä.

Suuri risteilijä, jonka rakensi STX Europen Turun telakka, 
on Suomen ylpeys. Suomi on aina menestynyt hyvin lai-
vanrakennuksessa, ja sen ylpeyttä lisää vielä se, että viisi 
viimeistä maailman suurinta alusta on rakennettu Suo-
messa. Oasis of the Seasin edeltäjä Independence of the 
Seas, joka myös kuuluu Royal Caribbean Internationalille, 
rakennettiin seuraajansa tavoin Turun telakalla.

Se sai kunnian olla maailman suurin laiva vain noin vuo-
den. Oasis of the Seas on merkittävä Suomelle muuten-
kin kuin ylpeydentunteen herättäjänä, sillä laiva on suurin 
yksittäinen Suomesta lähtenyt vientituote, ja piristi myös 
Suomen ja lokakuun vientiä huikealla 900 miljoonan hin-

nallaan (vrt. Suomen vienti vuonna 2008 65,5 miljardia). Risteilijä on 360 metriä pitkä ja 47 metriä leveä. Sen 
korkeus vedenpinnasta on peräti 72 metriä. Oasis of the Seas voi kerrallaan ottaa risteilylle noin kuusi tuhatta 
matkustajaa. Kuutta tuhatta risteilymatkustajaa palvelee kahden tuhannen henkilön henkilökunta.

Risteilijällä on 2 700 hyttiä. Hyttien hinnat vaihtelevat tason mukaan. Suurimmalla osalla hyteistä kuitenkin on 
parveke joko merelle, Central Parkiin tai promenadille. Kallein hytti on 156 neliömetrin suuruinen, ja se on ainoa 
sviitti koko laivassa. Yksi hytin seinistä on pelkkää lasia, ja siitä aukeaa hienot maisemat merelle. Oasis of the 
Seas maksoi yhteensä noin yhdeksänsataa miljoonaa euroa, mikä tekee siitä paitsi maailman suurimman, myös 
maailman kalleimman matkustajalaivan.

Oasis of the Seas on myös täynnä erikoisuuksia. Esimer-
kiksi laivan keskellä on keskuspuisto, Central Park. Se tul-
laan koristamaan puilla, ja siihen tulee aitoa nurmikkoa. 
Keskuspuistoon tulee myös istutuksia. Puutarhalla tulee 
olemaan myös oma puutarhuri. Laivan perä on avoin, 
minkä ansiosta raikasta ilmaa pääsee sisään, ja matkus-
taja voi tuntea olevansa oikeassa puistossa. Keskuspuis-
ton laidoille on sijoitettu lukuisia kahviloita, myymälöitä ja 
muita ajanviettopaikkoja. Oasis of the Seasin ylpeys on 
hissin tavoin liikkuva baari, Rising Tide Bar.

Baari liikkuu kolmen kannen välillä. Sen nousu- ja lasku-
nopeutta voidaan säätää viidestä viiteenkymmeneen mil-
limetriin sekunnissa. Laivalta löytyy myös karuselleja, tenniskenttä sekä muita ajanviettopaikkoja jokaiseen ma-
kuun. Laiva poikkeaa muista laivoista myös siinä, että kaikki laivan tarvitsema vesi valmistetaan aluksen omassa 
vesilaitoksessa. Vesilaitokseen vettä saadaan merestä.

Tällä hetkellä Oasis of the Seas on ylittämässä Atlanttia. Matka kohti Floridaa on tähän mennessä sujunut rauhal-
lisesti ja ongelmitta. Risteilijän matka kiinnostaa maailmaa, ja media seurailee laivaa tarkasti. Turku ei ollut ainoa 
paikka, missä maailman suuri risteilijä sai suuren yleisön, vaan myös Tanskassa sadat ihmiset kokoontuivat 
ihmettelemään nykyaikaista risteilijää. Erityinen syy tanskalaisten mielenkiintoon oli se, että matkalla Atlantille 
Oasis of the Seas -risteilijän piti mennä Tanskan salmen kautta, missä on muutaman kilometrin pituinen silta, 
Ison-Beltin silta. Tämä megapituinen silta on 65 metriä korkea, ja sen alitse risteilijän piti mennä. Näin syntyi 
ongelma, miten 72 metriä korkea laiva pääsisi sillan ali. Oasis of the Seas selvisi kuitenkin tästä ongelmasta 
mainiosti. Ensinnäkin risteilijä on rakennettu niin, että korkeutta on mahdollista laskea savupiipun kohdalta. Jo 
tämän takia laiva pääsisi menemään ongelmitta, mutta kapteeni on valinnut myös alitushetken niin, että me-
renpinta oli laskuveden ansiosta mahdollisimman alhaalla. Alitushetkellä laiva myös ajoi täydellä vauhdilla, sillä 
silloin laiva ui mahdollisimman syvällä.

Lähteet: YLE, Ilta-Sanomat ja Wikipedia
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TEKSTIT OLLI TUOMINEN
KUVAT LASSI LIIKANEN OLLI TUOMINEN

KOTIVESILTÄ
Suomen kaikkien aikojen suurin yksittäinen vientitoimitus jätti Turun lokakuun viimeisenä päivänä. Tilaajalleen, 
Royal Caribbean Cruise Linelle, 28.10 luovutettu maailman suurin risteilijä Oasis of the Seas lähti pilvisessä 
säässä STX Finland Cruisen telakalta Turusta kohti Floridaa. Aluksen arvo on noin miljardi euroa. Alus tulleekin 
pitämään Suomen tämän vuoden kauppataseen plussan puolella. Samalla se teki lokakuusta hyvän vientikuu-
kauden viennin ollessa muuten alamaissa.

Kristina Cruisesin toimitusjohtaja Mikko Partanen kertoo uu-
simmassa Terveisiä Ulapalta-asiakaslehdessä, että Kristina 
Reginan viimeinen vuosi kansainvälisessä liikenteessä on al-
kanut. Toistaiseksi yhtiöllä ei ole kerrottavaa Kristina Reginan 
korvaajasta.

Vuosia Vaasan satamassa maannut Casino Express on vii-
mein jättänyt Vaasan. C Expressin jälkeen nimen Onyx saa-
nut alus lähti hinaajien saattamana Vaasasta 3.11. Aluksen 
on määrä jatkaa matkaansa telakalle Turkkiin.

Tallink Gruppin tytäryhtiö Hansalink Ltd. on myynyt Venezuelaan lokakuussa 2007 vuokratun Tallink Autoexpress 
2:n. Aluksen osti sitä vuodesta 2007 vuokrannut Consolidada de Ferrys C.A. Yhtiöt eivät kerro kauppahintaa, 
mutta sillä ei ole olennaista vaikutusta Tallink Gruppin tulokseen.

Kuukausia myöhässä valmistunut Ålandstrafikenin uudisrakenne Skarven saapui viimein Maarianhaminaan 
21.10. Erinäisten ongelmien vuoksi alusta ei ole vieläkään saatu liikenteeseen. Ongelmia on ollut muun muassa 
autohyllyjen kanssa. Tällä hetkellä aluksen uumoillaan pääsevän koeajolle 9.11. Alus valmistui kuukausia myö-
hässä BLRT Gruppin telakalta Liettuan Klaipedasta.

MAAILMAN MERILTÄ
Fincantierin Casellammarina di Stabian telakka Italiassa on luovuttanut nykyisin Grimaldin omistamalle Minoan 
Linesille uuden autolautan, Cruise Europan. Ancona-Igoumenitsa-Patras-reitille sijoitettavaan 225 metriä pitkään 
Cruise Europaan mahtuu 3000 matkustajaa ja 3000 metriä rahtia.

Italialainen Costa Cruises on nimennyt laivastonsa seuraavat alukset. Uudet 3780 matkustajapaikan post-pana-
max-luokan alukset saivat nimet Costa Favolosa ja Costa Fascinosa. Aluset valmistuvat Fincantierin Margheran 
telakalta kesällä 2011 ja keväällä 2012. Costa on investoinut sarjan viiteen alukseen yhteensä 2,4 miljardia euroa.

Tanskalaiseen Maersk-konserniin kuuluva Maersk Supply siirtää koko laivastonsa Tanskan lipun alle. Tanskan 
kansainväliseen rekisteriin (DIS) siirtyvät alukset ovat aiemmin olleet Mansaarten rekisterissä.

Ranskalaisen Brittany Ferriesin omistuksessa ollut Pont L’Abbe on myyty italialaiselle Moby Linesille, kertoo Fak-
ta om Fartyg.-sivusto. Aiemmin alus on ollut DFDS:n liikenteessä, viimeksi Duke of Scadinavia-nimisenä. DFDS 
myi aluksen Brittany Ferrieslle 2007.
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