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PÄÄKIRJOITUS
TEKSTI LASSI LIIKANEN
KUVAT LASSI LIIKANEN

Kesä alkaa jo kolkutella ovella. Ensimmäinen risteilijävieras, Fram, kiinnitti köytensä Pakkauhuoneen
laituriin Helsingin Eteläsatamassa 21.04.2010 noin kello 17. Tänä vuonna risteilykesä Helsingissä
alkoi poikkeuksellisen aikaisin, jo huhtikuun puolella. Esimerkiksi viime vuonna, jolloin rikottiin myös
ennätyksiä Helsingin risteilyvieraiden suhteen, ensimmäinen risteilijä (joka yllätys yllätys oli myös
Fram) saapui vasta 03.05.
Yleisestikin Helsinki on muutaman vuoden aikana noussut useamman kansainvälisen
risteilyvarustamon suosioon. PohjoisItämerellä tehtävillä risteilyillä moni alus vierailee Helsingissä.
Syynä yleisimmin on lähinnä se, että Helsingissä vesi on puhdasta ja sitä on helposti saatavilla
risteilyaluksille. Myös jätevesien vastuullinen käsittely (eli jättäminen Helsingin viemäriverkostoon)
kannustaa aluksia tekemään päivän stopin kaupungissa.
Sensijaan on myös risteilyvarustamoita, jotka eivät
aluksiaan mielellään käytä Helsingissä. Tästä hyvänä
esimerkkinä voidaan mainita vaikka MSC Cruises, joka
mielummin käy Tallinnassa halvempien satamamaksujen
takia. Luonnollisesti Helsingin kilpailukyky Tallinnaan
verrattuna on huono, mikäli vertaillaan käynnistä aiheutuvia
kustannuksia. Siitä huolimatta Helsinki on saanut yleisesti hyvän maineen loistavana tarpeiden jättö
mutta myös ottosatamana. Ei siltikään enää tänä päivänä voi laskea kaikkea pelkän jäte, ruoka ja
vesihuollon varaan: noin 300 risteilyalusta vuodessa ei kaikki voi olla pelkästään täydennystä ja
tyhjennystä varten tulossa kaupunkiin.
Lisäksi ns. "turnaround" eli matkustajavaihtotoiminta on ollut kasvusuhteessa Helsingissä jo jonkin
aikaa. Vaihtoja on tehty vuodesta 2007, ja tähän vuoteen mennessä niiden määrä on jatkuvasti aina
vain kasvanut. Helsingin matkailustrategiaan on merkitty vuoteen 2012 mennessä, että
Hernesaaressa olisi riittävän suuri ja tehokas terminaali matkustajavaihtoja varten. Matkustajavaihdot
ovat kaikkein tuottavampia myös kaupungille, koska turistit viettävät todennäköisimmin enemmän
aikaa kaupungilla kun vain vierailijat.
Eikä asia toki huonoimmasta päästä ole risteilymatkustajienkaan kannalta. Helsinkihän on oikein
mieluisa pikkukaupunki, joka useasti on saanut kehuja. Pietari on melkoisen suuri kaupunki, mutta
Helsingissä on joku oma viehätysvoimansa verrattuna vaikkapa aika saman kokoluokan Tallinnaan.
Tästähän hyötyvät ilman muuta Helsingissä toimivat liikkeet ja yritykset. Satamankin kassaan
kilahtaa rahoja mukavasti.
On siis erittäin mukavaa, että pääkaupunkimme niittää enemmän mainetta sekä risteilyvarustamojen
että risteilyvieraiden keskuudessa. Trendi varmasti tulee myös jatkumaan samansuuntaisesti
lähitulevaisuudessakin.
Nyt vain kesää ja risteilijöitä odotellessa!



YLEISKATSAUS
KOTIVESILLÄ

Liikenne Pietariin käynnistyi jälleen
Historiallinen käänne tapahtui huhtikuun lopussa, kun uusi yrittäjä St.Peter Line aloitti
laivaliikennöinnin Helsingin ja Pietarin välillä. Nyt Pietarin risteilylle tai lomalle, jonka pituus on
enintään 72 tuntia, Venäjän viranomaiset eivät vaadi viisumia.
PohjoisEuroopan jäänmurtajia – osa 1, suomalaiset jäänmurtajat
Nyt kun rankka jäätalvi on vihdoin ohi, olisi ehkä syytä pistää pakettiin Pohjolan erilaisia
jäänmurtajia. Tämä artikkelisarja käsittelee Suomen, Ruotsin, Baltian maiden ja Venäjän Itämeren
jäänmurtajat. Ensimmäinen osa alkaa, kuten arvata saattaa, suomalaisista murtajista. Otamme
myös mielellämme vastaan erilaisia tarinoita, juttuja ja kuvia jäänmurtajista, mikäli teillä sellaisia
löytyy.
Katsaus Helsingin risteilykesään
Kesä alkaa lähestyä hurjaa vauhtia. Kesä tuo tullessaan Itämerelle myös lukuisat risteilijät. Helsinki
on edelleen kasvava risteilykaupunki, ja tänäkin vuonna moni turisti saa kokea kaupungin
tunnelman. Kun risteilykausi on jo alkanut, on ehkä syytä katsastaa tämän kesän risteilysesonkiin
yleisellä tasolla.

MAAILMAN MERILLÄ
Chandris Linestä Celebrity Cruisesiksi, osa 4: Celebrity Cruises ennen ja nyt
Kaksikymmentä vuotta sitten, 1. huhtikuuta 1990, aloitti Celebrity Cruisesin ensimmäinen alus SS
Meridian ensimmäisen risteilynsä Floridan Port Evergladesistä Karibialle ja Bahamalle. Meridian ei
ollut mikään uusi tulokas Karibialla, sillä se oli jo vuosia risteillyt Celebrity Cruisesin omistajan
Chandris Cruisesin väreissä nimellä SS Galileo. Muutamaa kuukautta myöhemmin Celebrityn
liikenteeseen tuli yhtiön ensimmäinen uudisrakenne MS Horizon. Näistä kahdesta aluksesta sai
alkunsa kehitys, jonka seurauksena Celebrity Cruisesista tuli yksi maailman arvostetuimmista
risteilybrändeistä. Tässä Chandris Linesta Celebrity Cruisesiksi artikkelisarjan viimeisessä osassa
käsitellään päivänsankari Celebrity Cruisesin historiaa varustamon erikoisesta syntytarinasta aina
tässä kuussa valmistuvaksi suunniteltuun MS Celebrity Eclipseen.

LOKIKIRJA
Lokikirja kotivesiltä
Merkittävimpiä merenkulkutapahtumia kotimaasta maalishuhtikuulta 2010.
Lokikirja maailman meriltä
Merkittävimpiä merenkulkutapahtumia maailman meriltä maalishuhtikuulta 2010.



ULKOMATALA EXTRA
Ulkomatalan joulukalenteri 2009
Ulkomatalassa ilmestyi joulukuun 2009 aikana joulukalenteri. Useilla muillakin sivustoilla oli toki
sellainen, mutta tämän kalenterin erikoisuutena – ja tietysti toimittajan kunnianhimoisena tavoitteena
– oli saada siitä järjestelmällinen ja erilainen kuin muut. Jokaiselle päivälle oli oma juttunsa, joka
tavalla tai toisella liittyi kyseisen päivän historiaan.
Suosiota niittänyt joulukalenteri haluttiin saada esille myös joulun jälkeen. Niinpä toimitus otti ohjat
käsiinsä, ja Olli Tuomisen johdolla kyseinen materiaali saadaan nyt Ulkomatalan Clubin jäsenille
luettavaksi.



KOTIVESILLÄ - OSA 1
Liikenne Pietariin käynnistyi jälleen
TEKSTI SERGEI PENNONEN
KUVAT SERGEI PENNONEN TIMO TOIVONEN

Historiallinen käänne tapahtui huhtikuun lopussa, kun uusi yrittäjä St. Peter Line aloitti liikennöinnin
Helsingin ja Pietarin välillä. Nyt Pietarin risteilylle tai
lomalle, jonka pituus on enintään 72 tuntia, Venäjän
viranomaiset eivät vaadi viisumia. Tämä lainmuutos on
tehty juuri turismin kehittämiseksi ja Pietarin
turistimäärien kasvattamiseksi. Viisumivapauden
edellytyksenä on kuitenkin, että ottaa osaa varustamon
tarjoamaan kuljetukseen kaupungille.
"Uskomme, että juuri viisumittomuus tekee Pietarin
laivayhteydestä suomalaisille ensi kertaa todella
houkuttelevan vaihtoehdon", sanoi laivareitin taustalla
olevan Inflot Worldwiden pääjohtaja Igor Gluhov Pietarissa Iltasanomille.
Jos viisumiton turisti haluaa yöpyä Pietarissa, hänen on ostettava hotellipaketti. Ilman hotellipakettia
kaupunkiin ei saa jäädä, eikä hotelliksi käy mikä tahansa itse löydetty vaihtoehto.
"Hotellin on oltava sopimushotelli siksi, että meillä on vastuu Venäjän viranomaisten edessä siitä,
mistä ihmiset löytää, jos jotain sattuu", Gluhov huomautti Iltasanomille.
Princess Marian neitsytmatka oli 21.04.2010 Pietarista. Helsinkiin laiva saapui ensimmäistä kertaa 20
vuoden tauon jälkeen seuraavana aamuna kello 09.45 sekä lähti sieltä illalla kello 20. Helsingin
Sanomien saamien tietojen mukaan ensimmäisellä risteilyllä Helsingistä laivalla oli noin 450
venäläistä ja 300 suomalaista matkustajaa.

Princess Maria vie turisteja neljästi viikossa
Olympiaterminaalista Vasilinsaarelle ja toisinpäin. Liikennettä
on tarkoitus myös jatkaa talvella. Venäläisturisteille on tarjolla
myös miniristeily Pietarista tiistaiiltapäivällä, jolloin laiva
lähtee merelle yön mittaiselle risteilylle.
Alus on entinen Silja Linen m/s Finlandia, joka on liikennöinyt
vuodesta 1981 Helsingin ja Tukholman välillä aina vuoteen
1990, jolloin sen korvasi Silja Serenade. Kyseessä on 168

metriä pitkä ja 29 metriä leveä laiva, jonka kyytiin mahtuu jopa 1638 matkustajaa.
Tämä оn jo viides kerta, jolloin laivayhtiö koettaa saada liikenteen toimimaan tällä reitillä.
Aikaisemmin sitä ovat kokeilleet Silja Line, Tallink sekä Stella Lines.
Lähteet
http://www.iltasanomat.fi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ven%C3%A4j%C3%A4
Helsingin Sanomat, paperilehti lauantai 24.04.2010



KOTIVESILLÄ - OSA 1
Princess Marialla matkustaneen Timo Toivosen haastattelu
TEKSTI LASSI LIIKANEN
HAASTATELTAVANA TIMO TOIVONEN

Aluksi: miten terminaalijärjestelyt sekä Suomen että Venäjän päässä toimivat? Oliko
lähtöselvitys sujuvaa, entä miten tapahtui laivaannousu, oliko rajatarkastukset hitaita..?
Pari tuntia ennen lähtöä ei ollut lähtöselvityksessä minkäänlaista ruuhkaa. Laivaan pääsi heti. Pietarin
päässä oli kahdeksan passintarkastajaa terminaalissa, ryysis oli aikamoinen, vaikka laiva ei ollutkaan
kovin täynnä. Tunti tuhraantui passintarkastusjonossa, vaikka ennen sitä odotteli rauhassa hetken
hytissä ennen laivasta ulos astumista. Laivasta ulos menoa ruuhkautti se, että henkilökunta luki

jokaisen maihinnousukortista viivakoodin. Helsingissä takaisin
tullessa passintarkastus kävi eukansalaisten luukulla ainakin
joutuisasti.
Mitä pidit ilmapiiristä laivalla?
Mukava, rauhallinen, paikoin unelias. Venäläisiä matkustajia suuri
enemmistö. Mitään melua ei edes yöaikaan kuulunut.
Oliko palveluhenkilöstö laivassa ja terminaaleissa mielestäsi
pätevää ja palvelunhaluista? Mitä mainitsisit hyviksi ja
huonoiksi puoliksi?
Palveluhenkilökunta oli oikeastaan pelkästään virolaista. Kaikki
puhuivat suomea jollain tasolla (ainakin muutaman sanan), yleensä

ymmärsivät mitä asiakas tarkoittaa. Pieniä kielivaikeuksia oli, mutta huomasi, että henkilökuntaan on
panostettu. Avuliaita ja paikkailivat uuden linjan alkuvaikeuksia minkä pystyivät.
Oliko palvelut laivalla (ravintolat, baarit, kaupat ja myös viihde) mielestäsi hyviä? Entäpä
vastaako ne mielestäsi asiakasryhmän ja nykypäivän yleisiä vaatimuksia?
Toivottavasti sisäänajovaiheen jälkeen tämän hetkisiä puutteellisuuksia viihdepuolella on parannettu.
Risteilyohjelmaa ei ollut missään näkyvillä ja minkään ravintolan tai (sen ainoan) kaupan
aukioloajoista ei näin ollen ollut mitään käsitystä. Laivan ohjelmana oli käsittääkseni vain klo 2223
aikoihin alkanut show yökerhossa. Eli tähän pitäisi panostaa enemmän.
Olen kuullut, että hytit ovat laivalla tämän päivän vaatimuksiin nähden niukasti
varusteltuja ja pieniä. Mitä mieltä itse olet; onko hytit vaikkapa Ruotsinlaivojen tasoa
alempana?
Kyllä 9 neliön sisä ja ulkohytit tiloiltaan ja tasoltaan menettelevät. Kuluneita hieman, mutta melko
nostalgisia. Hienommat hytit onkin vastikään rempattu ja vastaavatkin sitten jo paremmin Ruotsin
laivoja (myös hinnaltaan).



Oliko hintataso laivalla edullinen tai edes kohtuullinen (vastasiko enemmän Suomen vai
Venäjän hintatasoa)?
Tax free oli melko edullinen, toisin sanoen hinnat olivat Tallinnan linjaakin edullisemmat,
valmisteverollisten (alkoholi, tupakka) tuotteiden osalta. Valikoimaltaan melko kattava. Makeiset
melko kalliita. Ruokailu ja juomat taas suomalaisten asiakkaiden maksukyvyn mukaan hinnoiteltu.
Tallinnanlinjan tasoa.
Entä mikäpä olisi yleinen mielipiteesi laivasta ja
yleisesti laivalinjasta? Jäikö jotain matkasta
erityisesti mieleen?
Aika on kohdellut laivaa hyvin ja aion
vastaisuudessakin matkustaa sillä. Nostalginen ja
yleisiltä tiloiltaan monipuolinen vanhaksi laivaksi.
Ravintolapaikkojen määrä mietityttää, kun tuleva
kasino vie aika paljon tilaa entisten
teemaravintoloiden paikalta. Nythän aluksella on
kahvilan lisäksi vain kaksi ruokailupaikkaa.
Henkilökunnan hyvä palveluasenne oli mukava havaita. Toivottavasti avaavat lähitulevaisuudessa
myös saunaosaston, niin on enemmän aktiviteetteja laivalla.
Anna jonkinlainen arvosana asteikolta 410 koko paketille (terminaalien toimivuus,
lähtöselvitys, rajatarkastukset, laivan viihtyvyys, laivan palvelut, henkilökunta, hinta
laatusuhde, kohteen kiinnostavuus, kohteessa liikkuminen).
8 (Kiertoajelun puutteellisuus rokottaa arvosanaa, esitekin pysäkeistä olisi paikannut paljon
tilannetta. Nyt se vastasi lähinnä ylihintaista taksikyytiä. Tähän arvosanaan on huomioitu, että linja
on vasta sisäänajovaiheessa, muuten arvosana olisi hieman heikompi.)
Suuret kiitokset!
Kiitos sinulle!
TIMO TOIVOSEN KUVIA LÖYDÄT TÄMÄN ARTIKKELIN OSISTA. LISÄÄ KUVIA PRINCESS MARIALTA LÖYTYY
HÄNEN GALLERIASTAAN: HTTP://TOIVONEN.KUVAT.FI



KOTIVESILLÄ - OSA 2
PohjoisEuroopan jäänmurtajia – osa 1, suomalaiset jäänmurtajat
TEKSTI LASSI LIIKANEN
KUVAT LASSI LIIKANEN PEKKA LAAKSO JUKKA KOSKIMIES

Nyt kun rankka jäätalvi on vihdoin ohi, olisi ehkä syytä pistää pakettiin Pohjolan erilaisia
jäänmurtajia. Tämä artikkelisarja käsittelee Suomen, Ruotsin, Baltian maiden ja Venäjän Itämeren
jäänmurtajat. Ensimmäinen osa alkaa, kuten arvata saattaa, suomalaisista murtajista. Otamme myös
mielellämme vastaan erilaisia tarinoita, juttuja ja kuvia jäänmurtajista, mikäli teillä sellaisia löytyy.
Jäänmurron historiaa Suomessa
Suomessa 1800luvun lopulla alkoi kehittyä tarve päästä myös talvisin laivalla Eurooppaan.
Metsäteollisuus ja muukin teollisuus oli alkanut kehittyä pikkuhiljaa Pohjolan perukoilla. Jäänmurtaja
oli keksitty Amerikan suunnilla noin 1830luvulla, josta se kantautui Suomeen 1890luvulla.
Ensimmäinen valtion jäänmurtaja, nimeltään Murtaja, valmistui 1890 Ruotsista. Ennen Murtajaa ei
kovin montaa jäävahvistettua alusta ollut Suomessa käynyt, ja vain tanskalainen Bryderen oli käynyt
avaamassa kerran väylän Hankoon.
Kehitystyö jäänmurtajien parissa oli edistyksellistä Suomessa. 1898 valmistunut Sampo oli
ensimmäinen Euroopassa toiminnassa ollut keulapotkurillinen jäänmurtaja. Suunnilleen siitä lähtien
Suomi on muun PohjoisEuroopan valtioiden lisäksi tunnettu ammattitaitoisesta jäänmurtamisesta.
Vasta noin 50 vuotta myöhemmin kehitettiin jäänmurtaja Voima, jossa oli jo peräti kaksi
keulapotkuria. Noin 20 vuotta sen jälkeen Suomessa rakennettiin jo nelipotkurisia jäänmurtajia. Siitä
jälleen, noin 20 vuoden kuluttua, Suomessa kehitettiin uudenlainen jäänmurtajatyyppi ns.
monitoimimurtaja, joka pystyy toimimaan vuoden ympäri jäänmurron ohella erilaisissa merellä
sijaitsevien öljy ja kaasukenttien rakennus ja huoltotöissä, ts. 'offshoretöissä'.
Vuodesta 2004 alkaen valtio ei enää suoranaisesti ole omistanut aluksia. 1.1.2004 aloitti toimintansa
Finstaship, valtion varustamoliikelaitos, joka omisti jäänmurtajat. Vuodesta 2010 alkaen jäänmurtajat
ovat kuuluneet Arctia Shippingille, joka on entisen Finstashipin tilalle perustettu osakeyhtiö, josta
valtio omistaa koko osakekannan.
Jäänmurtajat Suomessa alusluokittain
j/m Voima
Jäänmurtaja Voima on valtion vanhin jäänmurtaja
Suomessa tällä hetkellä. Valmistuessaan vuonna
1954 se edusti maailmanluokan tasolla
edistysaskelia. Voima nimittäin oli ensimmäinen
jäänmurtaja maailmassa, joka oli varustettu kahdella
keulapotkurilla. Se pystyy myös liikkumaan sivuttain
sekä kääntymään paikallaan.



Voima tilattiin, kun uudelle ja vahvemmalle jäänmurtajalle tuli tarvetta Suomessa. Neuvostoliittoon
oli jouduttu luovuttamaan monia hyviä jäänmurtajia, ja sodan jälkeen maa ei ollut taloudellisesti
riittävän vahva tilatakseen uutta, tehokasta murtajaa. Voima rakennettiin Helsingissä, Wärtsilän
telakalla Hietalahdessa. Sylvi Kekkonen toimi aluksen kummina.
Voimalla pelattiin myös Suomessa valtapeliä sen ensimmäisinä vuosina. Sakari Tuomioja oli tuolloin
pääministerin paikalla, ja eduskunta äänesti tuolloin, että Voima siirretään Puolustusvoimille.
Puolustusvoimien lippulaiva alkoi olla jo vanha, ja Voimasta kaavailtiin uutta lippulaivaa. Voima
kuitenkin luovutettiin kauppa ja teollisuusministeriölle. Ensimmäisenä toimintakautenaan laivalla oli
merenkulkuhallituksen miehistö, koska MerimiesUnioni ei missään nimessä hyväksynyt päätöstä
siirtää Voima Puolustusvoimille, sillä tuolloin siviilimiehistö olisi korvattu sotilasviranomaisilla.
Heti joulukuussa 1955 Voima siirrettiin takaisin Merenkulkuhallituksen omistukseen, kun
sotilasviranomaisten hallintaa aluksella vastustettiin erilaisilla saarroilla.
Vuosina 19781979 Voima koki täydellisen uudistuksen. Lähes kaikki muu aluksella laitettiin uusiksi,
paitsi osa tekniikasta (kuten potkurit). Myös runko säilyi lähes ennallaan. Alus sai punaisen
runkovärin ylleen, mutta se maalattiin pian takaisin mustaksi pienen kokeilun jälkeen. Korjausten
kustannukset olivat peräti 60% siitä, mitä uusi jäänmurtaja olisi maksanut.
Voima on historiansa aikana saanut kokea monia kosketuksia ja jopa vakavamman luokan
törmäyksiä runkoonsa. Onpa se myös saanut sotkettua hinauskaapelin jopa kaksi kertaa
potkureihinsa, ja tömäytti Helsingin edustalla karille seitsemän vuotta sitten. Erilaisia kommelluksia
on siis sattunut Voimalle varsin paljon, sen 56vuotiaan historiansa aikana.
Voimasta oltiin erittäin kiinnostuneita myös muualla. Edistyksellisyytensä takia Neuvostoliitto tilasi
kolme kappaletta Voiman sisaraluksia, ja Ruotsi myös yhden. Yksi näistä, nykyään ukralainalainen
Kapitan Belousov on edelleen alkuperäisasussaan.
Koska Voima on Suomen jäänmurtajista vanhin, pienin ja tehottomin, on sen korvaamisesta puhuttu.
Voima alkaakin jo olla käyttöikänsä lopussa, ja tilalle on nykyisen trendin mukaan kaavailtu
monitoimista murtajaa. Lisäksi se on liian pieni nykyisille kauppalaivoille, joiden koko on 56 vuodessa
kasvanut reippaasti. Paineita Voiman korvaamiseen todella on, mutta valtion yhtiöittämismalli on
aiheuttanut sen, että nykyisen Arctia Shippingin talous on melko retuperällä. Yhtiöllä siis tuskin on
varoja hankkia uutta alusta ainakaan ilman valtion avustusta. Jää siis nähtäväksi, kuinka pitkään
Voima vielä tulee murtamaan jäätä Itämerellä.



j/m Urho & j/m Sisu
Jäänmurtajat Urho ja Sisu ovat Suomen voimakkaimmat jäänmurtajat. Vuosina 19751976
valmistuneet alukset avittivat tietä uudelle merenkulun aikakaudelle: näiden jäänmurtajien
valmistumisen jälkeen liikennettä Perämerelle ei ikinä
ole jouduttu katkaisemaan.
Urhon ja Sisun lisäksi Ruotsiin rakennettiin myös
samaan sarjaan kuuluneet Atle, Ymer ja Frej. Voikin
siis selvästi päätellä, että projektissa oli näkyvästi
mukana myös Ruotsin merenkulkulaitos,
Sjöfartsverket. Wärtsilä oli myös oleellisesti mukana
suunnittelussa, ja lopulta viisikko syntyi
kokonaisuudessaan Hietalahden telakalla.
Urho valmistui vuoden ennen Sisua. Urhon kastoi
sillainen presidentti Urho Kekkonen, joka antoi myös nimen kyseiselle jäänmurtajalle. Urhosta tuli
samalla myös Suomen valtion edustuslaiva. Siitä syystä se on saanut kantaa kansillaan useita
kunniavieraita, kuten Britannian prinssi Philipiä, Itävallan presidentti Kirchschlägeriä ja jopa
Yhdysvaltain presidentti Gerald Fordia. Lisäksi Urho on saanut toimia muunmuassa ensimmäisenä
Thamesjoella seilanneena jäänmurtajana. Kaikkea hyvää matkaan ei kuitenkaan ole mahtunut:
vuonna 1980 Urhon edustusmatka Saksaan peruuntui lakkojen vuoksi, ja se joutui toimimaan
pelastusaluksena, kun Sally Albatross oli uppoamisvaarassa vuonna 1994 Porkkalan edustalla.
Sisulla valtion edustustilat sen sijaan on valjastettu toiseen hyötykäyttöön: sieltä löytyy nimittäin
opetustiloja. Sen vuoksi Sisulla on 54 henkilölle yöpymispaikat, vaikka miehistöä alukseen tarvitaan
vain 21. Täysin ankeita ei palvelut näillä laivoilla ole: niistä löytyy peräti uimaallas, kirjasto ja kaksi

saunaa. Nämähän ovat siis liki luksusristeilijöitä!
Urho ja Sisu ovat tehokkaimmat jäänmurtajat valtion, tai
oikeastaan Arctia Shippingin laivastossa. Näiden alusten oli
tarkoitus ylläpitää ympärivuotisesti Suomen 23
talvisataman liikenne, ja sitä lupausta ne tosiaan eivät ole
rikkoneet. Tehoa aluksista ei puutu: akselitehoa löytyy
16,2 MW ja paaluvetovoima on peräti 185 tonnia (vrt.
Suomen suurin hinaaja Zeus 101 tonnia). Näillä aluksilla
jäätä murretaan siis toden teolla, ja hinauskin onnistuu
helposti. Lisää apua syntyy muunmuassa laivan
optimaalisesta, jäänmurtoon suunnatusta rungosta,

ihanteellisesta potkuriratkaisusta (vesi saadaan keulapotkureiden avulla rungon alle ja takapotkurit
työntävät jäälautat kiintojään alle jättäen rännin puhtaaksi), nelipotkurisuudesta (kaksi perässä –
kaksi takana, viisi dieselmoottoria), ja kallistusjärjestelmästä, joka pumppaa 230 litraa vettä
minuutissa ja kallistaa alusta 13 astetta 50 sekunnissa.



j/m Otso & j/m Kontio
Ensimmäiset sinivalkoisen rungon saaneet jäänmurtajat Otso ja Kontio tilattiin Wärtsilän Helsingin
telakalta, koska vanhojen Karhuluokan murtajien korvaaminen oli ollut käsillä. Vuosina 19861987
luovutetut jäänmurtajat olivat sillä haavaa viimeiset ”perinteiset” jäänmurtajat. Otsoa ja Kontiota
ylistettiin ja kehuttiin maailman nykyaikaisimmiksi jäänmurtajiksi.
Tekniikka olikin edistyksellistä uusissa jäänmurtajissa.
Näissä on kaksi potkuria (+ pieni ohjailupotkuri keulassa),
toisin kuin vaikka Urholuokassa, joissa on neljä potkuria.
Keulassa jäänmurto hoidetaan eräänlaisella
ilmapuhallustekniikalla, jossa puhalletaankin ilmaa veteen
ja näin saadaan vesi liikkeelle. Tähän järjestelmään ei siis
enää tarvita varsinaisia keulapotkureita.
Aivan yhtä tehokas Otsoluokka ei ole verrattuna Urho
luokkaan. Siitä huolimatta jäänmurtajien pitäisi selvitä
tehtävistään Itämeren kaikissa mahdollisissa
jääolosuhteissa. Monesti nämä kaksi jäänmurtajaa ovat ensimmäiset, jotka talven tullen lähtevät
töihin sekä palaavat myös viimeisinä kotiinsa Katajanokalle. Selitys on yksinkertainen: Voiman ja
Urholuokan käyttökustannukset ovat korkeammat, ja useimmin monitoimiset murtajat eivät vielä
tuolloin ole jäänmurtovalmiudessa. Otsoa ja Kontiota suunniteltaessa onkin ajateltu enemmän
taloudellisuutta kuin vaikkapa suuritehoisessa mutta kalliilla pyöritettävässä Urholuokassa: miehitys
on määrältään pienempi, runko on tehty kustannustehokkaammaksi ja koneisto ei vie niin paljon
polttoainetta.
Lisäksi uusissa aluksissa tekniikka on huomattavasti automatisoitunempaa. Vesilinjan läheisyydessä
on jään ja rungon kitkaa vähentävää ruostumatonta terästä. Laivalle voidaan ottaa 630 kuutiota vettä
painolastitankkeihin, jota voidaan käyttää helposti laivan kallisteluun.
Otson aloitus sai dramatiikkaa, kun kiisteltiin Tietoliikenneteknisten Liiton kanssa siitä, pitääkö
laivassa olla kaksi radiosähköttäjää, vai onko tarvetta vain yhdelle. Majoitustilaa oli periaatteessa vain
yhdelle, joten kompromissina ensimmäisenä vuotena ajettiin kahdella sähköttäjällä ja siitä eteenpäin

vain yhdellä.
Kontio sen sijaan saa lisää toimintaa piakkoin, sillä
Euroopan meriturvallisuusvirasto vuokraa sen kolmeksi
vuodeksi (+ kolmeksi lisäoptiovuodeksi) öljyntorjuntaan
ensi heinäkuusta alkaen. Jäänmurtokauden ulkopuolella
sen pitää olla lähtövalmiina 24 tunnin sisällä. Uusi
sopimus pistääkin taas jäänmurtajien
monikäyttöisyyspakkaa uusiksi – ensimmäistä kertaa
myös perinteiselle murtajalle saadaan sovittua hommia
varsinaisen jäänmurtokauden jälkeenkin. Kontio saapui

Naantaliin 26.04, jossa siihen tullaan lisäämään ja muuttamaan aluksen öljyntorjuntatehtäviin
vaadittava muu tekniikka.



msv Fennica & msv Nordica
Fennica ja Nordica ovat Suomen ensimmäiset monitoimimurtajat. Vuosina 1993 ja 1994 Raumalla
(yleensähän jäänmurtajat valmistettiin Helsingin telakalla) valmistuneita monitoimimurtajia niiden
omistaja Arctia Shipping kehuu ”maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisiksi”. 1990luvulla Suomessa
alettiin innostua monitoimisista jäänmurtajista. Tarkoituksena oli parantaa laivojen käyttökatetta:

sensijaan, että niitä seisotettaisiin jäänmurtokauden
ulkopuolella Katajanokalla, ne lähetetään tienaamaan
rahaa maailman muille merille.
Offshorehommia kesäisin tekevät ja jäänmurtoon
talvisin kutsuttavat jäänmurtajat ovatkin taloudellisesti
melko tehokas ratkaisu. Suurin haaste on löytää
kyseisille aluksille töitä myös jäänmurtokauden
ulkopuolisena aikana. Laivoja tilatessa offshorealusten
markkinoilla oli vielä jalansijaa tämän tyyppisille
aluksille. Sensijaan nykyään kilpailu on kovaa, ja

sopimusten saanti monitoimimurtajille on parina viime vuotena osoittautunut haasteelliseksi.
Pääasiassa Fennicalle ja Nordicalle on optimaalisinta offshorekäyttötarkoitusta muunmuassa putkien
ja kaapelien laskeminen mereen ja Nordicalla jopa merenpohjan auraaminen. Töitä on helpottamassa
monenlaista erilaista tekniikkaa ja kalustoa: voimakkaat nosturit (Botnicaan ja Nordicaan uusitaan
tänä vuonna uudet, 150 tonnin päänosturit), DP eli Dynamic Positioningjärjestelmät (pitää alusta
jopa 25 sentin tarkkuudella paikallaan merellä) ym. Suuresta paaluvedosta, voimakkaista vinsseista
ja Aquamasterpropulsiojärjestelmästä on hyötyä niin offshore kuin jäänmurtohommissa. Lisäksi 77
hengen tilat mahdollistavat aluksella suuremmankin joukkion yövyttämisen.
Jäänmurrossakin monitoimialus on ketterä. Rungosta on tehty mahdollisimman hyvin sekä offshore
että jäänmurtokäyttöön soveltuva, lisäämällä vesirajaan
muunmuassa kitkaa vähentävää ruostumatonta terästä ja
lisäämällä pohjaan epoksimaaleja. Aquamaster
potkurijärjestelmään työntää kaksi dieselkonetta
yhteensä 15 000 kW:n tehon, joka tuottaa noin 230
tonnin paaluvetovoiman. Aquamasterjärjestelmä
mahdollistaa sen, että aluksessa ei tarvita enää
peräsimiä. Paksussa jäässä voi alukset kulkea takaperin,
jolloin potkurien imu helpottaa jään murtumista. DAS
(doubleaction ship)tekniikkana tunnettu ajomuoto onkin
yleistynyt muissakin laivoissa. Potkurit kääntyvät 360
astetta, joka tekee mahdolliseksi laivan kääntämisen
paikallaan. Jään murtaminenkaan ei siis muodostu ongelmaksi.
msv Botnica
Vuonna 1998 valmistunut Botnica on monitoimisista murtajista uusin ja teknisin, mutta myös heikoin.
Noin 15 000 kilowatin tehojen ja n. 117 tonnin paaluvetonsa takia Botnica on suunniteltu lähinnä
Suomenlahden jäänmurtoon, jossa jäätalvi yleensä kouraisee vähemmän, kun pohjoisimmilla alueilla.
Sen sijaan heikomman jäänmurtovarustuksen sijasta offshoretoiminnassa Botnica on monitoimisista
murtajista ehdoton edelläkävijä. Hydraliftin 160 tonnin nosturi mahdollistaa suuremmatkin nosturia
vaativat hommat. Aluksen kansirakennelmassa olevasta aukosta voidaan tehdä monenlaisia



merenalaisia töitä, vaikkapa putkien huoltotyöt. Aluksella on kolme keulapotkuria ja ohjailua
helpottavat Azipodruoripotkurit, joita nykyään hyödynnetään jopa suurilla risteilyaluksilla.
Dynamic Positioningjärjestelmä pitää tarvittaessa laivaa paikallaan, kun aluksella tehdään tarkkoja
töitä. 72 hengen majoitustilat tulevat tarpeen, kun laivalle rynnii suurempi joukko alan erityisosaajia,

kun hommia tehdään öljykentillä.
Yleistä monitoimimurtajista
Nykyisin suurin ongelma on alusten käyttökustannusten
kompensointi. Huipputekniikka vaatii jatkuvasti ylläpitoa
ja huoltoa, joka tuottaa paljon kustannuksia verrattuna
perinteisen jäänmurtajan seisottamiseen ja ylläpitoon.
Kun kesäisin ei saada hommia muilta meriltä, joudutaan
alusta makuuttamaan ja odottamaan seuraavaa

jäänmurtokautta. Tekniikka pitää silti pitää hyvässä kunnossa, josta tulee ylimääräisiä
kustannuksiua. Viime vuosina onkin kiistelty siitä, onko monitoimimurtaja niinkään taloudellinen ja
tehokas ratkaisu, kun sen alunperin on toivottu olevan.
Siitä huolimatta alan piireissä puolustetaan yleisesti monitoimialuksia. Vaikka perinteisen
jäänmurtajan rakentaminen on halvempaa kuin monitoimisen, sen seisottaminen tulee kuitenkin ajan
saatossa kalliimmaksi.
Ensi numerossa käsittelemme Ruotsin jäänmurtajalaivastoa.
Lähteet ja linkkejä
http://www.arctia.fi/perinteiset_jaanmurtajat2
http://fi.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4%C3%A4nmurtajien_historia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Voima_%28j%C3%A4%C3%A4nmurtaja%29
http://fi.wikipedia.org/wiki/Urho_(j%C3%A4%C3%A4nmurtaja)
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sisu_(j%C3%A4%C3%A4nmurtaja)
http://www.arctia.fi/monitoimimurtajat
http://fi.wikipedia.org/wiki/Fennica_%28j%C3%A4%C3%A4nmurtaja%29
http://www.tiede.fi/arkisto/artikkeli.php?id=400&vl=2003

http://yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=1&ag=86&t=&a=7627 – video jäänmurtaja Urhon luovutuksesta
(YLE Elävä Arkisto)
http://www.smu.fi/viestinta/nettijutut/arkisto/nettijutut_2009/monitoimimurtaja_fennica/ – Suomen
MerimiesUnionin tekemä haastattelu monitoimimurtaja Fennicalla
http://www.smu.fi/viestinta/nettijutut/jaanmurtaja_sisu/  Suomen MerimiesUnionin toimittaja
mukana jäänmurtaja Sisulla



KOTIVESILLÄ - OSA 3
Katsaus Helsingin kesän risteilytarjontaan
TEKSTI LASSI LIIKANEN
KUVAT LASSI LIIKANEN

Kesä alkaa lähestyä hurjaa vauhtia. Kesä tuo tullessaan Itämerelle myös lukuisat risteilijät. Helsinki
on edelleen kasvava risteilykaupunki, ja tänäkin vuonna moni turisti saa kokea kaupungin
tunnelman. Kun risteilykausi on jo alkanut, on ehkä syytä katsastaa tämän kesän risteilysesonkiin
yleisellä tasolla.
Risteilykausi todellakin alkoi 21.04.2010, kun parin edellisen vuoden tapaan Hurtigrutenin risteilijä
Fram saapui Eteläsatamaan. Fram palasi vielä 06.05.2010 kesän ensimmäisenä sekä toisenä
risteilijänä Helsinkiin. Länsisataman puolella kauden aloittaa myös viime vuosien tapaan
AIDAcruisesin uusin alus, keväällä valmistunut AIDAblu
10.05.2010. Tänä kesänä risteilykausi alkaa
poikkeuksellisen aikaisin, nimittäin esimerkiksi viime
vuonna Fram piipahti ensimmäistä kertaa kaupungissa
vasta toukokuun ensimmäisinä päivinä.
Helsingissä on tänä kesänä jäljellä enää muutamia
viimevuoden normaalivieraita. Viime vuoden
vakiovieraita, jotka tänäkin vuonna käyvät useampaan
otteeseen Helsingissä on esimerkiksi Holland America
Linen Eurodam, Jewel of the Seas, Celebrity Constellation ja Silver Cloud.
Joskin tänä vuonna, pitkästä aikaa, uusien vierailijoiden lista on huomattavasti pidempi ku
viimevuotisten jatkajien. Monet suuret risteilijävarustamot ovat vaihtaneet laivojaan. Mahtuupa
mukaan jopa uusikin toimija Helsinginmarkkinoilla. Nyt käydään läpi varustamoita, jotka tuovat
uusia laivojaan kaupunkiin tänä kesänä.
Royal Caribbean Cruise Lines
Celebrity Cruises – Celebrity Eclipse vierailee pariin otteeseen Helsingissä tänään. Celebrity Eclipse
on Celebrity Cruisesin laivaston tuorein lisäys. Kaiken lisäksi parasta asiassa on se, että Celebrity
Eclipse tuo kyseisen, kutsuttakoon sitä vaikkapa Solsticeluokaksi, ensi kertaa Helsinkiin. Celebrity
Centurya ei enää tänä kesänä Helsingissä nähdä, joskin tuttu vieras, Celebrity Constellation jatkaa
edelleen säännöllisiä Helsinginvierailujaan.
Royal Caribbean International – Royal Caribbean Cruise Linesin pääbrändi RCI tuo Helsinkiin tänä
vuonna jo viime vuonna Itämerenristeilyt aloittaneen Vision of the Seasin. Visionia näkee erityisesti
loppukesästä runsaasti, ja myös viime vuosien tapaan Jewel of the Seas pysyy Helsingin
vakiokävijänä.
Pullmantur Cruises – Pullmantur jatkaa tänäkin kesänä vaihtojaan Helsingissä, joskin viime kesän
Zenith on vaihdettu taas. Tällä kertaa parin kesän takaa tuttu Empress jatkaa Zenithin jalanjäljissä.
Azamara Cruisesilla ei ole muutoksia. RCCL:n ja TUI AG:n omistama TUI Cruises jatkaa risteilyjään
Mein Schiffaluksella.



Carnival Corporation
Princess Cruises – Parin viime vuoden takaa paluun tekee Star Princess. Viime kesänä risteilyjä hoiti
Emerald Princess.
Costa Cruises – Viime vuoden tapaan risteilyjä hoitaa vanhempi Costa Magica ja melko tuore Costa
Luminosa. Sen lisäksi, tänä kesänä Costa tuo myös Costa Luminosan uunituoreen sisaren, Costa
Deliziosan kaupunkiin.
AIDAcruises – Tämän saksalaismarkkinoiden hoitelijan risteilijä muuttuu jälleen, kun viime vuonna
vielä tuorein alus AIDAluna jää pois ja tilalle tuodaan jälleen AIDAn uusin alus, AIDAblu.
Iberocruceros – Grand Voyager on viime vuosina hoidellut Iberocruceroksen risteilyjä, ja tehnyt
Helsingissä jopa matkustajavaihtoja. Tänä vuonna Grand Voyagerin syrjäyttää Grand Mistral.
Seabourn Cruise Lines – Tältä varustamolta markkinoille hyökkää Seabourn Sojourn, jonka myötä
Seabourn Pride ei enää käy Helsingissä tulevana kesänä.
P&O Cruises – P&O Cruises on perinteisesti ollut monella laivalla liikkeellä Suomen markkinoilla.
Viime vuodelta tuttuna kuviona muutamia kertoja käy Oriana, Artemis sekä Aurora. Viime vuonna
kerran vieraillut Ventura on tänä vuonna vaihtunut P&O:n uuteen Azuraristeilijään, joka vierailee
tällä kertaa peräti kaksi kertaa!
Cunard Linen Queen Victoria jatkaa käyntejään viimevuotiseen tapaan. Myös Holland America Line
jatkaa toimintaa Eurodamilla, mutta Rotterdam on tänä kesänä tiputettu pois HAL:n risteilyjoukkiosta
Helsingin osalta.
Yksityiset ja pienemmät risteilyvarustamot
Norwegian Cruise Line vaihtaa vaihdoin jo pari kesää putkeen käyneen Norwegian Jewelaluksen
tänä kesänä hieman pienempään ja vanhempaan Norwegian Sunristeilijään.
Disney Cruise Line on täysin uusi tulokas Helsingissä, sillä kyseinen varustamo tuo Disney Magic
risteilijänsä kaksi kertaa käymään Suomessa ensimmäistä kertaa.
Saga Cruises tuo upouuden Saga Pearl IIaluksensa tänä kesänä Helsinkiin. Lisäksi Saga Ruby
käväisee muutaman kerran näyttäytymässä.
Croisières Cie du Ponant tuo Le Diamantin tilalle tänä vuonna upouuden Le Borealaluksen.
Nyt Russnimeä vielä kantava alus on ilmeisesti myös tuomassa laivansa Helsinkiin. Listoilla roikkuva
tuntematon Queen Mariaalus saattaa nimittäin olla se, joka aloittaa venäläisen SContinentalyhtiön
liikenteessä risteilytoiminnan Pietarista Helsingin, Tukholman ja Tallinnan kautta takaisin taas
Pietariin.
Tänä kesänä jo viime kesän tapaan kerran vierailee Peace Boatorganisaatiolle kuuluva höyryristeilijä
Oceanic, 6. kesäkuuta. Muita kertakävoijöitä on Vistamar, Balmoral, Black Watch, Bremen, C.
Columbus sekä Alexander von Humboldt.
Kaikenkaikkiaan Helsingin risteilykesä näyttää kohtalaisen hyvältä, vaikkakin esimerkiksi MSC
Cruises ei tuo uusia laivojaan sittenkään Helsinkiin, toisin kuin alunperin sataman risteilijälista näytti.
Tilanteet ja markkinat muuttuu, mutta ei syytä huoleen, uusia kävijöitä on kesälle riittämiin. Koko
lista löytyy osoitteesta http://www.portofhelsinki.fi/default.asp?docId=13050.



MAAILMAN MERILLÄ
Chandris Linestä Celebrity Cruisesiksi, osa 4: Celebrity Cruises ennen ja nyt
TEKSTI KALLE ID
KUVAT HTTP://WWW.SIMPLONPC.CO.UK LASSI LIIKANEN SERGEI PENNONEN

Kaksikymmentä vuotta sitten, 1. huhtikuuta 1990, aloitti Celebrity Cruisesin ensimmäinen alus SS
Meridian ensimmäisen risteilynsä Floridan Port Evergladesistä Karibialle ja Bahamalle. Meridian ei
ollut mikään uusi tulokas Karibialla, sillä se oli jo vuosia risteillyt Celebrity Cruisesin omistajan
Chandris Cruisesin väreissä nimellä SS Galileo. Muutamaa kuukautta myöhemmin Celebrityn
liikenteeseen tuli yhtiön ensimmäinen uudisrakenne MS Horizon. Näistä kahdesta aluksesta sai
alkunsa kehitys, jonka seurauksena Celebrity Cruisesista tuli yksi maailman arvostetuimmista
risteilybrändeistä. Tässä Chandris Linesta Celebrity Cruisesiksi artikkelisarjan viimeisessä osassa
käsitellään päivänsankari Celebrity Cruisesin historiaa varustamon erikoisesta syntytarinasta aina
tässä kuussa valmistuvaksi suunniteltuun MS Celebrity
Eclipseen.
Kuten artikkelisarjan edellisessä osassa kerrottiin (kts.
Ulkomatala 2/2010), harjoitti Chandris Cruises 1980luvulla
risteilytoimintaa Karibiamerellä ja Euroopassa hyödyntäen
käytettynä hankittua tonnistoa. Huhtikuussa 1988 yhtiö oli
tilannut Meyer Werfttelakalta 45 000 bruttotonnin
risteilyaluksen, josta oli tuleva Chandris Cruisesin lippulaiva.
Alus ei kuitenkaan koskaan tullut liikenteeseen Chandris
Cruisesin oman brändin alla. Jotta ymmärtäisimme miksi näin
kävi, meidän on luotava lyhyt katsaus Bermudan saarivaltioon suuntautuneeseen risteilyliikenteeseen
1980luvulla.
Bermudan saarivaltion hallitus oli useiden vuosien ajan solminut risteilyvarustamoiden kanssa
aluskohtaisia sopimuksia, joiden nojalla eri yhtiöiden alukset liikennöivät kesäisin ainoastaan
Bermudalle. Vastineeksi alukset saivat Bermudalla etuoikeuden laituripaikkoihin ja kiireisimpänä
kesäkautena ei muita aluksia edes päästetty saarten satamiin. Bermudan hallituksen kanssa tehtävä
sopimus oli hyvin kannattava, mutta niitä myönnettiin vain korkealuokkaisille aluksille. 1980luvun
loppupuolella kaksi yhteensä viidestä sopimuksesta oli Home Linesin hallussa, joka liikennöi
Bermudalle Homeric ja Atlantic aluksillaan. Holland America Line kuitenkin osti Home Linesin vuonna
1988 ja veti molemmat Home Linesin alukset Bermudan liikenteestä. Bermudan liikenteessä oli siis
nyt kaksi vapaata sopimusta. Chandris Cruises oli hyvin kiinnostunut vapautuneista sopimuksista,
mutta sen olemassaolevat alukset eivät täyttäneet sopimusten vaatimuksia. Sen sijaan Meyer
Werftiltä vastikään tilattu uusi alus täyttäisi ne helposti. Niinpä Chandrisyhtymä perusti jo vuonna
1988 uuden tytäryhtiön Celebrity Cruisesin, joka aloitti neuvottelut Bermudan hallituksen kanssa.
Sopimukseen päästiinkin pian ja Celebrity Cruises sai kaksi vuodesta 1990 alkavaa
viisivuotissopimusta: toisen 1990 valmistuvaksi suunnitellulle uudisrakenteelle – joka sai nimekseen
MS Horizon – ja toisen Chandris Cruisesin SS Galileolle, joka tultaisiin uudistamaan talvella 1989
1990 Lloyd Werfitillä vaatimuksia vastaavaksi korketasoiseksi risteilijäksi ja se saisi uudeksi
nimekseen SS Meridian.

PHOTO: http://www.simplonpc.co.uk



Meridianin oli tarkoitus aloittaa Celebrity Cruisesin liikenne 18. maaliskuuta 1990 Port Evergladesistä.
Alus joutui kuitenkin matkalla Bremerhavenista Port Evergladesiin useamman myrskyn kouriin, jotka
vaurioittivat Meridianin keulaa ja potkureita. Alus ajoikin Port Evergladesin sijaan Norfolkiin, jossa sitä
korjattiin Newport Newsin telakalla. Viivästyksistä johtuen Meridianin kaksi ensimmäistä risteilyä
jouduttiin perumaan ja se aloitti liikennöinnin vasta 1. huhtikuuta. Huolimatta vaikeasta alusta
Meridianista tuli hyvin suosittu. Parempaa oli kuitenkin tulossa, kun uusi MS Horizon aloitti liikenteen
New Yorkista 26. toukokuuta. Horizonin hillityt sisätilat – jotka olivat Chandris Cruisesin oman
henkilökunnan käsialaa – saivat kiitosta. Sen sijaan Jan Bannenbergin suunnittelema futuristinen
ulkokuori ja dynaaminen sinivalkoinen väritys jakoi vahvasti mielipiteitä. Risteiltyään kesällä
Bermudalle Meridian ja Horizon siirtyivät talveksi risteilemään Karibialle Port Evergladesistä. Celebrity
Cruises näki kasvupotentiaalia Karibianristeilyissä, ja syksyllä 1990 yhtiö päätti käyttää optionsa
Horizonin sisaralukseen, joka tuli liikenteeseen maaliskuussa 1992 nimellä Zenith. Sisarestaan
poiketen Zenith risteili ympäri vuoden Port Evergladesistä Karibialle.
Kahdessa vuodessa Celebrity Cruises oli osoittautunut menestykseksi, ja pian Zenithin valmistuttua
Chandris alkoi suunnittelemaan uusien aluksien tilaamista tytäryhtiölleen. Chandrisvarustamon omat
resurssit oli kuitenkin venytetty äärimmilleen ja yhtiö joutui turvautumaan ulkopuoliseen apuun
turvatakseen Celebrity Cruisesin tulevaisuuden. Lokakuussa 1992 muodostettiinkin uusi Celebrity
Cruises Lines Inc, joka omistukseen Celebrityn alukset päätyivät. Chandris'n perhe omisti 51%

uudesta yhtiöstä kun taas loput 49%
kuuluivat yhdysvaltalaiselle Overseas
Shipholding Groupille. Overseas
Shipholdingin tuoman lisärahoituksen
avulla Celebrity Cruises ilmoitti
maaliskuussa 1993 tilaavansa peräti
kolme uutta 70 000
bruttorekisteritonnin alusta. Uusi
alussarja nimettiin Centuryluokaksi
ja sen ensimmäinen alus, MS
Century, teki neitsytmatkansa
joulukuussa 1995. Century tuli

Zenithin pariksi ympärivuotiseen Karibian liikenteeseen, kun taas Meridian ja Horizon pysyivät
kesäisin Bermudan liikenteessä.
Centuryn ja sen sisaralusten tilaussopimuksen mukaan Celebrityllä oli oikeus tehdä muutoksia
jälkimmäisiin kahteen sisareen Centurysta saatujen kokemusten pohjalta. Sarjan toisen aluksen MS
Galaxyn ollessa jo rakenteilla Celebrity päättikin pidentää kahta jälkimmäistä sisarta noin 20 metrillä
Centuryyn verrattuna. Näinollen nimestä Centuryluokka tuli jossain määrin harhaanjohtava. Galaxy
teki neitsytmatkansa lokakuussa 1996 ja se oli hetken maailman toiseksi suurin matkustajaalus.
Talvikaudella 19961997 kaikki Celebrity Cruisesin alukset liikennöivät perinteiseen tapaan Karibialla,
mutta kesäksi 1997 alusten liikennöintiin tuli muutoksia: nyt Meridian ja Zenith liikennöivät
Bermudalle, Galaxy ja Horizon siirtyivät liikennöimään Vancouverista Alaskaan ja Century jäi
kesäkauden ainoaksi Karibiankulkijaksi. Kolmannen Centuryluokan aluksen oli tarkoitus valmistua
vuoden 1997 lopulla, mutta ennen sitä Celebrity Cruissesissa tapahtui merkittäviä muutoksia.
Vaikka Celebrity Cruises oli laajentanut toimintaansa merkittävästi lyhyessä ajassa ja sen brändi oli
tunnettu ja arvokas, ei yhtiön tulos vastannut sen omistajien toiveita. Vuoden 1997 alussa Chandris
yhtiö ja Overseas Shipholding Group antoivatkin ymmärtää Celebrityn olevan myynnissä. Kesäkuussa
1997 Royal Caribbean Cruise Line tarjosi Celebrityn omistajille fuusiota, jossa RCCL maksaisi
Celebritystä 230 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja 270 miljoonan dollarin arvosta osakkeita.



Myös Carnival Corporation teki tarjouksen Celebritystä, minkä seurauksena RCCL korotii omaa
tarjoustaan. Lopulta korkeimman tarjouksen teki Carnival Corporation, mutta Celebrity Cruisesin
johtokunta ilmoitti neuvotteluiden RCCL:n kanssa edenneen jo niin pitkälle, ettei Carnivalin tarjousta
voitu hyväksyä. 30 heinäkuuta 1997 Celebrity Cruises myytiin Royal Caribbean Cruise Linelle, jonka
merkittäviksi osaomistajiksi tulivat kaupan myötä Chandris Group ja Overseas Shipholding Group.
RCCL:n organisaatiota uudistettiin niin, että vanhasta Royal Caribbean Cruise Linesta tuli nyt Royal
Caribbean Cruises Limited, joka omisti sekä Celebrity Cruisesin että Royal Caribbean Internationalin,
jolle Royal Caribbean Cruise Linen alukset siirtyivät.
Celebrityn ja Royal Caribbeanin fuusiolla ei aluksi ollut merkittävää vaikutusta Celebrityn toimintaan.
Yhtiön uusin alus MS Mercury teki neitsytmatkansa suunnitelmien mukaan lokakuussa 1997 New
Yorkista. Jo ennen Mercuryn tuloa liikenteeseen Celebrityn vanhin alus Meridian oli myyty
singaporelaiselle Sun Cruisesille. Meridianin myynnistä johtuen kesälle 1998 suuniteltuja aikatauluja
jouduttiin kuitenkin muuttamaan. Horizonin oli alkujaan tarkoitus risteillä Euroopan rannikoilla, mutta
sen sijaan se palasikin Bermudan liikenteeseen sisarensa Zenithin pariksi. Century risteili Välimerellä,
Galaxy ja Mercury puolestaan Alaskassa. Kesällä 1998 siis yksikään Celebrityn aluksista ei risteillyt
Karibialla, vaikka kaikki viisi palasivatkin sinne
talvikaudeksi. Pidemmällä tähtäimellä omistajanvaihdos
turvasi Celebrity Cruisesin tulevaisuuden: jo
maaliskuussa Royal Caribbean International tilasi
Celebrity Cruisesille kaksi uutta alusta ranskalaiselta
Chantiers de l'Atlantique telakalta. Uudet Millennium
luokan alukset tulisivat olemaan aiempaan suurempia
(91 000 GT), dieselmoottoreiden sijasta niihin
asennettaisiin kaasuturbiinit ja perinteisten potkureiden
sijaan RollsRoycen valmistamat Mermaidpodit. Jo
ennen luokan ensimmäisen aluksen valmistumista Royal
Caribbean käytti option kahteen lisäalukseen, joten
Millenniumluokan aluksia rakennettiin yhteensä neljä.
Uuden luokan ensimmäinen alus, GTS Millennium, valmistui kesäkuussa 2000. Jan Branninberg
suunnitteli Millenniumluokkaa varten uuden värityksen, jossa aluksilla oli sininen runko
kullanvärisillä koristeraidoilla. Myös korsteenin Xkirjaimen ääriviivat olivat kullanväriset, ja sekä
korsteenin että mastojen huiput oli maalattu punaisiksi. Sisätiloissa Millenniumin erikoisuus on
Olympicravintola, jonka seinäpaneelit ovat peräisin White Star Linen vuonna 1911 valmistuneesta
RMS Olympicista. Aiemmista Celebrityn uudisrakennuksista poiketen Milleniumin ura osoittautui
ongelmalliseksi: jo neitsytmatkallaan alus kärsi koneongelmista risteillessään Itämerellä. Pian myös
aluksen runko osoittautui väärin suunnitelluksi, mikä aiheutti tärinää aluksen liikkeussa matalilla
nopeuksilla. Nämä ongelmat saatiin korjattua syksyllä 2000, mutta korjausten vuoksi neljä risteilyä
jouduttiin perumaan. Pian myös aluksen Mermaidpodit alkoivat aiheuttaa ongelmia, eikä Millennium
pystynyt ylläpitämään sille suunniteltua 24 solmun matkanopeutta, mikä johti jatkuviin
myöhästymisiin.
Millenniumin ensimmäinen sisaralus GTS Infinity toimitettiin Celebrity Cruisesille helmikuussa 2001,
aluksen valmistumisen myöhästyttyä kuukaudella koska sen peräosaan jouduttiin tekemään
muutoksia Millenniumissa havaitusta tärinäilmiöstä johtuen. Myös Infinitylle rakennettiin merenkulun
historiaan viittaava ravintola, kun aluksen SS United States ravintolaa varten hankittiin kuusi
lasipaneelia, jotka olivat alkujaan viimeiseltä Atlantin sinisen nauhan voittaneelta alukselta SS United
Statesiltä.



Milleniumin tapaan myös Infinity kärsi ongelmista Mermaidpodiensa kanssa, joskin se onneksi välttyi
muilta sisarensa uran alkua vaivanneilta ongelmilta. Kolmas Millenniumluokan alus, GTS Summit,
valmistui syyskuussa 2001. Summitin ja sarjan viimeisen aluksen GTS Constellationin rungon
peräosa jouduttiin suunnittelemaan kokonaan uudestaan Millenniumia vaivanneiden tärinäongelmien
välttämiseksi. Vanhempien sisartensa tapaan Summitilla ja Constellationilla on myös molemmilla
omat vanhoihin linjalaivoihin viittaavat ravintolansa: Summitilla on Normandieravintola, jonka
seinäpaneelit ja ravintolan keskellä olevat La Normandie patsas ovat peräisin vuonna 1935
valmistuneelta Compagnie Generale Transatlantiquen SS Normandielta. Constellationin ravintola on
puolestaan nimeltään Ocean Liners, ja sen seinäpaneelit ovat peräisin Compagnie Generale
Transatlantiquen 1927 valmistuneelta SS Île de Francelta.
Kesällä 2002 Celebrityn laivoista Infinity, Summit ja Mercury liikennöivät Alaskaan, Galaxy Karibialle,
Millennium, Constellation ja Century Euroopassa, sekä Zenith ja Horizon edelleenkin Bermudalle.
Talvikaudeksi kaikki alukset palasivat perinteisesti Karibialle. Jo vuoden 2002 lopulla Celebrity päätti
luopua Millenniumluokan alusten muusta laivastosta eroavasta värityksestä ja luokan alukset
maalattiin seuraavien vuosien aikana yhtiön muun laivaston kanssa yhtenäiseen väritykseen.
Yrityksistä huolimatta Millenniumluokan Mermaidpodien ongelmia ei saatu korjattua, ja lopulta
Royal Caribbean Cruises Ltd. haastoi elokuussa 2003 RollsRoycen ja Alstomin oikeuteen. RCCL:n
mukaan Mermaidpodit olivat "osoittautuneet puutteellisesti suunnitelluiksi ja rakennettuina tuotteina
ne olivat itseasiassa kokeellisessa kehitysvaiheessa kun ne asennettiin [Millenniumluokan aluksiin]"
(kirjoittajan käännös). Juttua puitiin floridalaisessa oikeusistuimessa aina tammikuuhun 2010 asti,
jolloin riidan osapuolet pääsivät vihdoin yhteisymmärrykseen.
Kesäkuussa 2004 Celebrity Cruisesin laivastoon liittyi uusi alus, joka erosi lähes kaikin tavoin yhtiön
aiemmasta tonnistosta. Alkujaan vuonna 2001 nimellä MS Sun Bay I rakennettu MS Celebrity
Xpedition on vain 3000 GT:n "tutkimusmatkaristeilyalus", joka liikennöi ympäri vuoden
Galapagossaarilla. Aluksessa on hyttien ja yhden porealtaan lisäksi vain yksi ravintola sekä yksi
baari. Samana vuonna Celebrity Cruises alkoi myös markkinoimaan Quark Expeditionsin kanssa
venäläisellä MS Kapitan Khlebnikov jäänmurtajalla tehtyjä risteilyitä Jäämerellä ja Etelämantereen
rannikolla. Kapitan Khlebnikov on sattumalta (tähän mennessä) ainoa Celebrity Cruisesin liikenteessä
ollut suomalaisrakenteinen alus, sillä se on yksi neljästä Wärtsilän 1980luvun alussa Neuvostoliitolle
rakentamista jäänmurtajista. Celebrity ei enää tänä päivänä markkinoi Kapitan Khlebnikovin
risteilyitä, mutta valitettavasti kirjoittajan tiedossa ei ole, koska yhteistyö on päättynyt.
2000luvulla Royal Caribbean Cruises Limited laajensi toimintaansa perustamalla uusia tytäryhtiöitä
ja hankkimalla muita varustamoita omistukseensa. Tämä puolestaan johti muutoksiin Celebrity
Cruisesin laivastossa. Vuonna 2005 Horizon siirrettiin Celebrityn laivastosta Island Cruisesin
laivastoon. Seuraavana vuonna Royal Caribbean hankki espanjalaisen Pullmantur Cruisesin osake
enemmistön, ja vuodeksi 2007 suunniteltiin aluksenvaihto Celebrityn ja Pullmanturin välille: Zenith
siirtyisi Pullmanturin laivastoon ja Celebrity saisi vaihdossa Pullmanturin MS Blue Dreamin ja MS Blue
Moonin. Blue Dream ja Blue Moon eivät kuitenkaan lopulta koskaan tulleet Celebrityn liikenteeseen,
vaan Celebrity päätti luoda niitä varten uuden brändin Azamara Cruisesin.



Vuonna 2005 alkoi Celebrity Cruisesin valtava laivaston lisäys, päivitys tai uudistus, miten kukakin
sen haluaa mieltää. Royal Caribbean Cruises Ltd tilasi saksalaiselta Papenburgin telakalta uuden
prototyyppiristeilijän Celebrity Cruisesbrändilleen. Mikään uusi asiakas Celebrity Cruises ei
Papenburgin telakalle toki ollut: olihan kyseinen telakka jo aiemmin 1990luvulla rakentanut ison
satsin risteilijöitä kyseiselle varustamolle. Uusi,
tilattu alus teki kuitenkin selvän pesäeron
Celebrity Cruisesin aiempaan laivastoon sekä
ulkonäöllisesti että kapasiteetillisesti.
Uusi alus on bruttotonneiltaan lähes 117 000
tonnin kokoinen (vrt. Mercury 76522 tonnia).
Myöhemmin alussarjan kahden viimeisen aluksen
brottotonnimäärät korotettiin 122 000 tonniin.
Pituutta laivalla on peräti 317 metriä ja
risteilymatkustajia se ottaa 2850. Laivan 1426
hytistä 1218:ssa on oma parveke. Sisähyttejä on
vain 140. Noin 90% hyteistä on ulkonäkymä ja
peräti 85% parveke. Tietolähteeni mukaan (Complete Guide To Cruising & Cruise Ships 2009)
Celebrity Solsticessa oli siihen mennessä eniten parvekkeellisia hyttejä kuin missään muussa
laivassa. Laivassa on myös 130 hyttiä, jotka tarjoavat rajoittamattoman oikeuden käydä AquaSpassa
sekä Persian Gardenissa. Lisäksi hyttiluokkaan kuuluu 130paikkainen ruokasali, joka on vain
AquaClassluokan asukkaille. Kirjan mukaan aluksen hinta olisi 641 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.
Voi varmasti olettaa, että projekti on ollut mieluisa sekä antoisa niin tilaaja kuin toimittajapuolelle.
Väitettä tukee muunmuassa se, että Celebrity Solsticeen kuulunut optiotilaus vahvistettiin
helmikuussa 2006 (Solstice tilattiin heinäkuussa 2005). Noin puoli vuotta siitä eteenpäin,
heinäkuussa 2006 tilattiin jo sarjalle kolmas alus, ja neljäs tilaus vahvistettiin toukokuussa 2007.
Viimeinen, eli viides alus tilattiin helmikuussa 2008. Suomalaisittain alustilaus on myös ollut
merkittävä, sillä hissejä valmistava KONE Corporation on saanut myytyä ainakin kolmeen alukseen
hissit. Lisäksi tekniikkakonserni Wärtsilä vastaa aluksien koneiden toimittamisesta.
Melko ripeällä aikataululla alukset ovatkin valmistuneet, jos huomioidaan se, kuinka täyttä Meyer
Werftin tilauskirjoissa on viime aikoina ollut. Lippulaiva Celebrity Solstice valmistui syksyllä 2008,
Celebrity Equinox kesällä 2009 ja Celebrity Eclipse keväällä 2010. Celebrity Silhouetten oletetaan
valmistuvan syksyllä 2011 ja viimeinen, vielä nimeämätön alus vuonna 2012.
Suuri laivatilaus tosin ei ole ainoa asia, jota risteilyvarustamossa on viime aikoina tapahtunut.
Vuonna 2005 Celebrity Cruisesin ensimmäinen uudisrakenne Horizon siirrettiin Island Cruisesin
liikenteeseen, uudella nimellään Island Star. Nyt se liikennöi myös Royal Caribbean Cruisesiin

kuuluvan Pullmantur Cruisesin liikenteessä nimellä
Pacific Dream.
Kaikkien vanhempien laivojen eteen lisättiin
”Celebrity”etuliite vuosina 20072008, niiden osalta
joilla sitä ei ollut. Vuonna 2009 Celebrity Galaxy
otettiin pois liikenteestä, ja siirrettiin jälleen Royal
Caribbean Cruisesin sisällä. Sen liikennöitsijäksi tuli
saksalaisen matkatoimisto TUI Ag:n ja Royal

Caribbeanin omistama TUI Cruises. Alusta muokattiin enemmän saksalaisille markkinoille sopivaksi,
ja se aloitti liikenteen uudella nimellään Mein Schiff toukokuussa 2009.



SS Meridian
Valmistunut: 1963 Cantieri Riuniti dell'Adriatico, Monfalcone, nimellä Galileo Galilei Lloyd Triestinolle.
Mitat: 213,65 x 28,71 x 8,60 m
Bruttotonnit: 30 440 GT
Koneet: Neljä De LavalSan Andrea höyryturbiinia, nopeus 23 solmua
Matkustajamäärä: 1106
Celebrity Cruisesin liikenteessä 19901997.
MS Horizon
Valmistunut: 1990 Meyer Werft, Papenburg.
Mitat: 208,00 x 29,00 x 7,20 m
Bruttotonnit: 46 811 GT
Koneet: Neljä MANBurmeister & Wain dieselmoottoria, nopeus 21,5 solmua
Matkustajamäärä: 1677
Celebrity Cruisesin liikenteessä 19902005.
MS Zenith
Valmistunut: 1992 Meyer Werft, Papenburg.
Mitat: 208,00 x 29,00 x 7,20 m
Bruttotonnit: 47 255 GT
Koneet: Neljä MANBurmeister & Wain dieselmoottoria, nopeus 21,5 solmua
Matkustajamäärä: 1774
Celebrity Cruisesin liikenteessä 19922007.
Centuryluokka:
MS Century / MS Celebrity Century
Valmistunut: 1995 Meyer Werft, Papenburg.
Mitat: 248,52 x 32,20 x 7,70 m
Bruttotonnit: 70606 GT
Koneet: Neljä MANBurmeister & Wain dieselmoottoria, nopeus 21,5 solmua
Matkustajamäärä: 2150
Celebrity Cruisesin liikenteessä 1995 alkaen.
MS Galaxy / MS Celebrity Galaxy
MS Mercury / MS Celebrity Mercury
Valmistunut: 1996, 1997 Meyer Werft, Papenburg.
Mitat: 253,90 x 32,20 x 7,70 m
Bruttotonnit: 76522 GT / 77 713 GT
Koneet: Neljä MANBurmeister & Wain dieselmoottoria, nopeus 21,5 solmua
Matkustajamäärä: 2681
Galaxy: Celebrity Cruisesin liikenteessä 19962009.
Mercury: Celebrity Cruisesin liikenteessä 1997 eteenpäin.
Millenniumluokka:
GTS Millennium / GTS Celebrity Millennium
GTS Infinity / GTS Celebrity Infinity
GTS Summit / GTS Celebrity Summit
GTS Constellation / GTS Celebrity Constellation



Valmistunut: 2000, 2001, 2001, 2002 Meyer Werft, Papenburg.
Mitat: 294,00 x 32,20 x 8,20 m
Bruttotonnit: 90 228 GT
Koneet: Kaksi General Electric kaasuturbiinia joihin kytketty yksi höyrytubiini, nopeus 24 solmua
Matkustajamäärä: 2450
Celebrity Cruisesin liikenteessä 2000 eteenpäin.
MS Celebrity Xpedtion
Valmistunut: 2001 Cassens Werft, Emden
Mitat: 88,50 x 14,00 x 3,5 m
Bruttotonnit: 2842 GT
Koneet: MAKdieselmoottori, nopeus 15 solmua
Matkustajamäärä: 98
Celebrity Cruisesin liikenteessä 2004 eteenpäin.
MS Kapitan Khlebnikov
Valmistunut: 1981 Wärtsilä, Helsinki, Far Eadtern Shipping Companylle
Mitat: 132,49 x 26,75 x 8,50 m
Bruttotonnit: 12 288 GT
Koneet: Kuusi WärtsiläSultzer dieselmoottoria, nopeus 18 solmua
Matkustajamäärä: 114
Celebrity Cruisesin markkinoima 2004
Solsticeluokka:
MS Celebrity Solstice
MS Celebrity Equinox
MS Celebrity Eclipse
MS Celebrity Silhouette (2011)
MS NB 691 (2012)
Valmistunut/valmistuu: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Meyer Werft, Papenburg.
Mitat: 317,20 x 36,80 x 8,30 m
Bruttotonnit: 117 000 brt (Silhouette & NB 691: 122 000 brt)
Koneet: Neljä Wärtsilä 16V46dieseliä, nopeus 24 solmua
Matkustajamäärä: 2850
Celebrity Cruisesin liikenteessä 2008 eteenpäin.
Lähteet:
Miller, William H.: The Pictorial Encyclopedia of Ocean Liners, 18601994
Plowman, Peter: The Chandris Liners and Celebrity Cruises
Ward, Douglas: Complete Guide to Cruising & Cruise Ships 2008
Ward, Douglas: Complete Guide to Cruising & Cruise Ships 2009
http://en.wikipedia.org/wiki/Celebrity_Cruises
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http://www.faktaomfartyg.se/
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http://www.rclinvestor.com/



LOKIKIRJA
Lokikirja kotivesiltä
TEKSTI OLLI TUOMINEN
KUVAT OLLI TUOMINEN

Helsingin risteilykausi alkoi 21.4 kun norjalaisen Hurtigrutenin uusin alus Fram kiinnittyi
Pakkahuoneen laituriin hieman ennen kello viittä. Tulevana kesänä Helsinkiin odotetaan noin 250
risteilijää. Risteilijävierailut jatkuvat 6.5 kun
Fram saapuu jälleen Helsinkiin. Ensi kertaa
Helsinkiin saapuvat kesän kuluessa muun
muassa Celebrity Eclipse, Disney Magic,
Seabourn Sojourn sekä tietysti suomalaisen
Kristina Cruisesin uusi, elokuussa liikennöinnin
aloittava Kristina Katarina.
Liikenne Helsingin ja Pietarin välillä alkoi jälleen
reilun puolentoista vuoden tauon jälkeen, kun
venäläisomisteisen St. Peter Linen Princess Maria
lähti neitsytmatkalleen Pietarista 21.4.
Helsingissä alus käyttää aluksi Olympiaterminaalin ykköslaituria, mutta siirtyy myöhemmin
Makasiiniterminaaliin. Muutokset Makasiiniterminaalissa pyritään saamaan valmiiksi lokakuun
loppuun mennessä. Entinen Silja Linen Finlandia vierailee Helsingissä tiistaisin, torstaisin ja
lauantaisin.
Helsingin vesille saadaan liki 20 vuoden tauon jälkeen uusi saaristoristeilijä, kun IHALinesin tilaama
alus valmistuu Western Shipyardin telakalta kesällä. 24 metriä pitkään alukseen mahtuu 200
matkustajaa eli yhtä paljon kuin yhtiön nykyiseen lippulaivaan Dorikseen. Alus maksaa 23 miljoonaa
euroa.
Saimaan kanavan vuokrasopimus on valmis. Sopimuksella Venäjä vuokraa kanavan alueen Suomelle
50 vuodeksi noin miljoonalla eurolla vuodessa. Maiden pääministerien on määrä allekirjoittaa
sopimus toukokuussa Lappeenrannassa.
Finnlines valittaa hovioikeuteen yhtiötä koskevassa osinkoriidassa. Riita koskee vuoden 2007
osinkoa, jota Finnlinesin toiseksi suurin omistaja eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen piti liian pienenä.
Käräjäoikeus tuomitsi maaliskuun alussa Finnlinesin maksamaan Ilmariselle ja muille
osakkeenomistajille osinkoa yhteensä 17 miljoonaa euroa. Alun perin yhtiö maksoi osinkoa 180 000
euroa.
Wärtsilä toimittaa neljä 32sarjan moottoria EteläAfrikan ympäristöministeriölle Raumalla
rakennettavaan arktisten alueiden huolto ja tutkimusalukseen. Sopimuksen arvoa telakkayhtiön ja
Wärtsilän välillä ei julkistettu.
Baltic Princessin Sonisphereristeily Poriiin on peruttu. Risteilyn järjestäjä FF Cruises ilmoitti
peruutuksesta maaliskuun lopussa. Vastaavanlainen risteily järjestettiin viime vuonna ensimmäistä
kertaa.



Lokikirja maailman meriltä
TEKSTI OLLI TUOMINEN
KUVAT MIRAN HAMIDULLA

Norjalainen Fjord Line on allekirjoittanut sopimuksen kahden uuden aluksen rakentamisesta
norjalaisen Bergen Group Fosenin kanssa. 170 metriä pitkät alukset maksavat noin 103 miljoonaa
euroa, joten yhteensä kyseessä on yli 200 miljoonan euron kaupat. Fjord Line Groupin
toimitusjohtajan Ingvald Fardalin mukaan yhtiö etsi pitkään käytettyä tonnistoa, mutta päätyi
kuitenkin uusiin aluksiin niiden tuoman kilpailuedun takia. Uudet 1500 matkustajan ja 1350
lastimetrin alukset on määrä saada liikenteeseen maalis ja lokakuussa 2012.
Myös Scandlines tilaa kaksi uutta alusta. Gedserin ja Rostockin välille tulevat alukset tulevat
maksamaan 230 miljoonaa euroa. Ne rakentaa saksalainen Volkswerft Stralsund. 1500 matkustajan
ja 1600 lastimetrin alukset tulevat liikenteeseen 2012. Uusilla aluksilla korvataan 1980 valmistuneet
Kronprins Frederik ja Prins Joachim.

MSC Cruises ja STX Europe ovat sopineet
sisaraluksen rakentamisesta MSC Fantasialle ja MSC
Splendidalle. Alus rakennetaan Ranskassa St.
Nazairen telakalla ja luovutetaan MSC:lle 2010.
Aluksesta tulee 330 metriä pitkä ja siihen tulee 1751
hyttiä.
Virolainen Saaremaa Laevakompanii on myynyt
vuonna 1972 valmistuneen Scanian Italiaan. Aluksen
korvaa uusi 97metrinen Muhumaa, joka valmistui

norjalaiselta Fiskestrand Verft AStelakalta maaliskuun alussa. Kolmen aluksen sarjan seuraavan
aluksen, Saaremaan, on määrä valmistua vielä tänä vuonna. Sarjan viimeinen alus, Hiiumaa,
valmistuu ensi vuonna.
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