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> KRISTINA CRUISES UUSII LAIVASTOAAN JATAHTOO EROON KOTIMAAN LIIKENTEESTÄ



PÄÄKIRJOITUS
TEKSTI LASSI LIIKANEN
KUVAT LASSI LIIKANEN

Viime aikoina Suomessa on yhteiskunnallisella tasolla puhuttu suomalaisten virastojen sekä
hallintoelinten yhdistämisistä ja yhtiöittämisistä. Yleinen mielipide on selvästi ollut sitä vastaan.
Viimeisimmässä LAIVAlehdessä päätoimittaja Wirrankoski kommentoi myös kyseistä keskustelua
keskittyen merenkulullisiin asioihin. Kyseisessä lehdessä oli myös tätä ennen ilmestynyt juttu
Merenkulkulaitoksen hajoamisesta.
Vaikka yleisesti trendi on ollut yhtiöittämistä ja yhdistämistä vastaan, aion
asettua poikkiteloin tämän mielipiteen kannalle ja kannattaa nykyistä
toimintamallia. Voin hyvin kuvitella, että virastojen ja laitosten yhdistäminen
ärsyttää kansalaisia. Ollaan sekaisin, että mitä palveluja on missäkin
virastossa ja mikä on sen tulevaisuus. Yhdistäminen tuottanee myös
päällekkäisiä virkoja, jolloin työpaikkoja joudutaan karsimaan. Ymmärrän
myös sen, että esimerkiksi laivaharrastajia ärsyttää Merenkulkulaitoksen
häviäminen. Tässäkin tapauksessa täytyy myös toki katsoa vaikka
junaharrastajia: onhan muunmuassa Ratahallintokeskus yhdistetty ja VR
yhtiöitetty.
Ennen kyseisiä yhdistämistoimenpiteitä Suomessa oli paljon virastoja. Kaikelle
oli oma virastonsa: merenkululle, ilmailulle, junaliikenteelle, teleliikenteelle,
postipalveluille. Ilman muuta entiset virastot olivat selkeitä ja toteuttivat vain
päätehtäväänsä: erikoistua olemaan kyseisen toimialan hallitseva elin. Nykyisin esimerkiksi
Merenkulkulaitoksen kaikki muut palvelut paitsi turvallisuuteen liittyvät toiminnot siirtyivät
Liikennevirastolle tai yhtiöitettiin uudelleen (esim. alukset siirrettiin Meritaito Oy:lle). Vanhoja
virastoja pilkottiin osiin ja laitettiin muiden osien kanssa yhteen tai niistä tehtiin jotain uutta.
Mutta eikös tässä juurikin ole järkeä? Yhteiskuntarakenne on selvästi muuttumassa. Valtio haluaa ja
sen likipitäen tarvitsee tienata entistä enemmän rahaa, jolloin toimintoja pitää keskittää ja tehostaa.
Luotsausliikelaitos yhtiöitetään ensi vuoden alusta, ja varustamoliikelaitoksesta tuli Arctia Shipping
Oy jo tämän vuoden vaihteessa. Nyt myös Merenkulkulaitoksen alustoiminnot yhtiöitettiin Meritaito
Oy:ksi ja Destian lauttaliikenne on nykyisin Suomen Lauttaliikenne Oy eli FinFerries. Ilman muuta
erilaiset yhtiöt ja liikelaitokset asettavat yhteiskunnalle omat haasteensa. Mutta silti markkinoita
voidaan avata näin enemmän yksityiselle toiminnalle ja valtio voi höllentää omaa vaikutusvaltaansa
sellaisilla toimialoilla, jotka ei välttämättä sen ydintoimintaan kuulu yhtiöittämällä eri yksikköjä.
Myöhemminhän toiminnot voidaan myydä osakkeiden muodossa pois, ellei laki siihen puutu.
Ja vaikka Merenkulkulaitos, Ratahallintokeskus ja Tiehallinto ovatkin nykyään Liikennevirasto, silti
uuden yksikön tehtävä on sama: turvata peruspalvelut ja erikoistua tämän alan hallintoelimeksi.
Kaiken lisäksi uudessa virastossa selvästi yhdistyy eri alojen omat osaamiset, joita mahdollisesti
voidaan hyödyntää myös muiden toimintojen uudistamisessa. Yleensä uudet virastot saavat
alkuvaiheessa niskoilleen erilaisia syytöksiä niiden toimimattomuudesta. Mutta eipä kenekään
alkutaival yleensä ole ollut helppo. Loppujen lopuksi kaikki palaset loksahtavat yleensä paikalleen ja
homma alkaa toimia.



YLEISKATSAUS
KOTIVESILLÄ

Kristina Cruises uusii laivastoaan ja tahtoo eroon kotimaan liikenteestä
Suomalainen risteilyvarustamo Kristina Cruises on suurimman muutoksensa edessä sitten vuoden
1987, kun se pian lippulaivan statuksen menettävän Kristina Reginan. Nyt plakkarissa on uusi ja
isompi laiva, uudet markkinat sekä toiminnan tiivistäminen.
Mitä nyt tapahtuu?
Oil Devilaluksen tulevaisuus on saanut uusia käänteitä. Pieni raportti nykytilanteesta.

MAAILMAN MERILLÄ
”Tulevaisuus on täällä vuonna 2010”  uudet innovatiiviset Stena Hollandica ja Stena
Britannica
Otsikon mukaisesti ”the future is here in 2010”. Näin siteeraa ruotsalainen Stena Line
mainostaessaan uusia Superferrylauttojaan, joista ensimmäinen, Stena Hollandica on jo
liikenteessä.
PohjoisEuroopan jäänmurtajia – osa 2, ruotsalaiset 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. Toinen osa käsittelee länsinaapurimme Ruotsin murtajia. Otamme myös mielellämme
vastaan erilaisia tarinoita, juttuja ja kuvia jäänmurtajista, mikäli teillä sellaisia löytyy.

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

ULKOMATALA EXTRA
Kesäkuun highlightit risteilijöissä
Parhaita paloja kesäkuun risteilysaaliista.



KOTIVESILLÄ
Kristina Cruises uusii laivastoaan ja tahtoo eroon kotimaanliikenteestä
TEKSTI LASSI LIIKANEN
KUVAT LASSI LIIKANEN

Suomalainen risteilyvarustamo Kristina Cruises on suurimman muutoksensa edessä sitten
vuoden 1987, kun se hankki pian lippulaivan statuksen menettävän Kristina Reginan. Nyt
plakkarissa on uusi ja isompi laiva, uudet markkinat sekä toiminnan tiivistäminen.
Nimellä Rannikkolinjat aloittanut varustamo on yksi suurista menestystarinoista Suomen
vesiliikenteessä. Vuonna 1974 Suomeen ostettu Kristina Brahe oli jo kovia kokenut alus. Se oli
toiminut ennen Suomeen tuloaan muunmuassa US Navyssa sekä Britannian merivoimissa toisen
maailmansodan pauhatessa. Kun sota loppui, laivalle ei enää ollut tarvetta ja se ostettiin Norjaan,
josta se siirtyikin loppujen lopuksi Suomeen. Aivan yksiselitteinen ei ollut Kristina Brahen läpilyönti

Suomen loppujen lopuksi melko
suurehkoilla sisämarkkinoilla, silti
noinkin isolla laivalla. Suurimmaksi
sisävesilaivaksi mainostettu alus
saattoi olla suurikin riski sen
liikennöitsijälle – mutta Fager Lines
tai myöhemmin Rannikkolinjat sekä
Kristina Cruises päätti yrittää, ja
onnistuikin.
Nykyisin Kristina Brahen kotimaan

risteilyt – sisältäen muunmuassa risteilyjä Suomenlahdella, Saimaalla ja Saaristomerellä, ovat jo
selvästi brändi. Laatutietoiseksi mielletty risteilytuote on nyt asetettu kysymysmerkiksi, kun Kristina
Cruises on ilmoittanut halustaan luopua kotimaan markkinoilta ja panostaa jatkossa suomalaisiin
lomaristeilyihin maailmalla. Nykyisessä kilpailutilanteessa monet sisävesilaivat ja risteilyt joutuvat jo
taistelemaan olemassaolostaan ja edellytyksestä liikennöidä voitollisesti Suomen sisävesillä. Kristina
Brahe on luultavasti paikkansa selkeästi omannut ja lunastanut, mutta pilaantuuko ihmisten
luottama risteilybrändi uuden luotsaajan myötä?
Kristina Brahelle on muodostunut oma asiakaskuntansa. Alus on soveltuva tämäntyyppiseen
risteilytoimintaan ja yleisestikin koko paketti olisi lähinnä ostettavissa helposti ”avaimet käteen”
periaatteella. Mutta sitten tulee ydinkysymykset: mistä löytäisi tarpeeksi vakavaraisen, luotettavan
ja tunnetun ostajan, jolla on selvää taistelutahtoa ja kunnianhimoa kehittää tuotetta edelleen?
Vakavaraisuudella tarkoitan lähinnä sitä, että aluksen toiminta on kausiluonteista ja vanha laiva
vaatii paljon huoltoja sekä investointeja, jotta se voidaan pitää risteilykunnossa sekä houkuttelevana
vaihtoehtona kotimaan matkailussa. Luotettava ja tunnettu ostaja auttaa kokonaisuuden kasassa
pysymistä jatkossakin. Kunnianhimo ja taistelutahto sekä intohimoinen tuotteen edelleenkehitys on
kaikessa tärkeää. Suomen ylpeys, Nokia, on tällä hetkellä hyvä esimerkki siitä. Maailman suurin
matkapuhelinten valmistaja on kuvitellut itsensä ja olemassaolonsa liian selväksi maailman
markkinoilla. Näin sen ideointi on jäänyt köyhälle tasolle, ja kilpailijat ovat runnoneet helposti
vanhanaikaisia puhelimia sisältävän Nokian ohi. Yksinkertaisuudessaa: ilman kunnollista
tuotekehitystä saa jäädä muiden jalkoihin.



KOTIVESILLÄ
Kymen Sanomissa toimitusjohtaja Mikko Partanen ilman selityksiä vahvistaa, että Kristina Cruisesin
uusi ydinliiketoiminta on selvästi suomalaiset lomaristeilyt ulkomailla. Panostuksen huomaa selvästi.
Mittakaavassa suhteellisen pieni varustamo osti huomattavasti Kristina Reginaa suuremman Kristina
Katarinan. Tämä oli kohtuullisen yllättävä ratkaisu, joten on oletettua, että Kristina Cruisesilla on
takanaan joko toimintaan uskova rahoittaja, suuret kassavarat tai molempia. Veikkaisin itse
jälkimmäisintä vaihtoehtoa.
Lomaristeilyjä, niin ja huomioikaa: suomalaisia
sellaisia, ei markkinoilla ole tarjolla turhan
paljoa. Ulkomaan risteilyjä ei lähinnä yhtään.
Näin ollen voi siis kuitenkin ymmärtää, että
varustamo keskittää kaikki resurssinsa ja
voimavaransa tähän tuotteeseen. Kilpailijoita ei
ole, eikä luultavasti heti ole tulossakaan, sillä
Kristina Cruises on kohtuullisen helpoilla
toimenpiteillä vallannut markkinat omikseen.
Asiakkaallekin tuote on helppo, kun pakettiin sisältyy kaikki, aina lennoista alkaen risteilyn
palveluihin ja satamamaksuihin. SOLAS 2010säännösten runtelema Kristina Regina oli
pakkokorvaamisen edessä, mikäli toiminnan jatkuminen ulkomailla oli jatkossakin suunnitelmissa.
Näköjään siis oli – ja myös panostus tähän toimintaan tulee olemaan entistä suurempi
tulevaisuudessa.
Kristina Katarina oli Kristina Cruisesille suuri investointi. Kaikin sydämin myös toivon, että uusi alus
saavuttaa pioneeriedeltäjänsä Reginan kaltaisen suosion ja kunnioituksen. Näin epäilemättä tulee
käymäänkin, jos aggressiivinen ja tietoinen risteilytuotteen kehitys tulee jatkumaan. Toivottavasti
myös legendaarinen Kristina Brahe saa rinnalleen hyvän toiminnan jatkajan.



KOTIVESILLÄ
Mitä nyt tapahtuu?
TEKSTI TIMO LEHTINEN
KUVAT TIMO LEHTINEN

Kotkassa majaansa pitävän Oil Devil aluksen vaiherikkaassa elämässä saadaan taas uusi luku kun
aluksen omistava Henri Herranen lähetti seuraavan tiedotteen:
"Koska Kotkan kaupunkia, Suomen ympäristökeskusta saati mitään viranomaistahoa ei kiinnosta
millään tavalla tukea tai avustaa toimintaa aluksen toimintaa (Kotkan kaupunki rahastaa
vesialueestakin vuokraa), alus myydään pois, koska alukselle ei tunnu löytyvän viranomaiskäyttöä, ja
yksityisomistuksessa aluksen ylläpitokulut ovat liian suuret. Tämä on sinäänsä sääli, kun ottaa
huomioon Suomen säälittävän pienen öljyntorjuntakaluston määrän ja aluksen potentiaalin vaikka
mihin. Suomen on aivan turha turha puhua öljyntorjunnan kehittämisestä, jos se ei ole valmis
käyttämään edes jo olemassa olevia mahdollisuuksia!"
Alus tullaan myymään todennäköisesti lähiaikoina
Viroon tai Venäjälle josta alusta on jo kyselty
polttoaine/öljykuljetuksiin.
Kerroimme joulukuussa 2009 kyseisestä Oil Devil
aluksesta. Tässä pieni ote artikkelista.
Kotkalaisen Henri Herrasen omistama vanha
merivoimien säiliöproomu on saanut uuden elämän.
Oil Devilnimellä ja oranssia väriä kylkiin saaneena alus seisoo Kuusisen sataman tuntumassa.
Ulkopuoliselle näyttää että aluksella ei tapahdu mitään, mutta hiljalleen alusta kunnostetaan (vaikkei
alus huonossa kunnossa olekaan), tarkoituksena muokata siitä vielä joskus alus esimerkiksi
öljyntorjunnan tai meripelastuksen tarpeisiin.
Mahdollisuuksia tässä 27metrisessä proomussa toden totta on. Jo pelkästään aluksen lastitankkien
koko mahdollistaa sen, että mikäli öljyntorjuntatoimintaan Oil Devil joskus saadaan, olisi se Suomen
mittakaavassa suurimpia aluksia, johon öljyä voitaisiin kerätä mahdollisen öljyvahingon sattuessa.
Suomessa on kyllä kehittyneet öljynkeräyslaitteet asennettuna moniin aluksiin, mutta kunnollisia
aluksia johon öljyä kerättäisiin ei käytännössä ole, vai kuinka moni luulee että joku Nesteen
tankkereista annettaisiin öljyntorjunnan käyttöön vähänkin isommassa öljyonnettomuudessa?
Oil Devilissä on jo nyt kaksi hiabnosturia, joka mahdollistaa sen käytön myös
meripelastustehtävissä. Ja kun lisätään, että aluksen kannella voi kuljettaa vaikka rekan, ovat
mahdollisuudet käytännössä rajattomat.
Ulkomatala seuraa tilannetta ja palaa aiheeseen!



MAAILMAN MERILLÄ
PohjoisEuroopan jäänmurtajia – osa 2, ruotsalaiset jäänmurtajat
TEKSTI LASSI LIIKANEN
KUVAT LENNART ASBERG BJORN OTTOSEN LASSI LIIKANEN

Ruotsi – perinteinen jäänmurtomaa – jäänmurron historiaa Ruotsissa
Ruotsi on yksi Itämeren perinteisimmista jäänmurtajamaista. Jäänmurtamisesta vastaa myös
Ruotsissa valtio, Sjöfartsverketin kautta.
Historia kyseisessä toiminnassa jäljittyy länsinaapurissa 1800luvulle saakka. Ensimmäisinä
vuosikymmeninä jäänmurtamista harjoitti lähinnä satamat sekä kunnat. Niinpä ensimmäinen
virallinen jäänmurtaja, ”Isbrytaren” otettiin käyttöön Göteborgin satamassa vuonna 1853.
Tarkoituksena oli luonnollisesti pitää Göteborgin satamaa jäistä vapaana ympäri vuoden. Isbrytaren
kykeni murtamaan jopa 60 senttimetrin paksuista jäätä, joskin se oli huonompi toimimaan
jääsohjossa.
Skagenilla tarvittiin enemmän apua, ja niinpä vuonna 1895 tuli myös Isbrytaren II apuun. Uusi
jäänmurtaja todettiinkin paljon paremmaksi kuin ensimmäinen, ja näin se myös korvasi vanhemman
jäänmurtajan lopulta kokonaan.
Göteborgin esimerkin mukaisesti myös Malmön ja Tukholman satamat hankkivat omat
jäänmurtajansa. Malmö rakennutti jäänmurtaja Boren ja Tukholman satama myös Isbrytarenin sekä
Isbrytaren II:n. 1900luvun alussa myös useat muut Ruotsin itärannikon satamat hankkivat omia
jäänmurtajiaan. Siitä huolimatta, että satamat itse huolehtivat omasta jäänmurrostaan, sai myös
Ruotsin valtio vuonna 1926 ensimmäisen oman jäänmurtajansa, ”Statsisbrytaren”in. Myöhemmin
Statsisbrytaren nimettiin Atleksi. Tätä alusta seurasi kuuden vuoden päästä Ymer, joka oli
ensimmäinen dieselkäyttöinen jäänmurtaja maailmassa.
Useammat vuosikymmenet Ruotsin valtio hoiti tehtävää Ymerillä ja Atlella. 1953 luovutettiin Thule.
Ensimmäinen valtionjäänmurtaja Statsisbrytaren vanheni ja se piti korvata. Uusi Thule oli liian
tehoton siihen, joten Helsingin Wärtsilältä tilattiin vuonna 1957 luovutettu Oden. Odenin tyyppisiä
aluksia oli rakennettu aiemmin jo Suomeen ja Neuvostoliittoon. Tämä tilaus toi Wärtsilälle lopulta
yhteensä seitsemän jäänmurtajan tilausta Ruotsin valtiolta.
1960luvulla ruotsalaisen teollisuuden nostaessa päätään hankittiin lisää murtajia, jotta talviliikenne
teollisuussatamiin voidaan turvata. Vanhempi Ymer korvattiin jälleen Wärtsilältä tilatuilla ”Tor”illa ja
”Njord”illa. 1970luvulla Wärtsilä rakensi Ruotsiin pienemmän jäänmurtaja ”Ale”n, jolla pystyttiin
pyörittämään talviliikennettä Vänernillä ja Götajoella ympäri vuoden.
Talviliikenteen tarve Ruotsin itärannikolla jatkoi kasvamistaan 1970luvulla mentäessä. Niinpä valtio
halusi turvata liikenteen tilaamalla Suomesta kolme Urholuokkaan kuulunutta jäänmurtajaa, Atlen,
Ymerin sekä Frej:n. Näillä pystytään turvaamaan liikenteen toimivuus jopa Uumajassa. Vuonna 1989
uusi, Ruotsissa rakennettu Oden korvasi vanhemman Odenin sekä Thulen. Uusi Oden suunniteltiin
siten, että jäänmurtokausien ulkopuolella sillä voidaan operoida myös muilla arktisilla alueilla.



Vuonna 2000 tapahtui muutos, kun jäänmurtajien miehitys siirtyi merivoimien miehistöstä
siviilimiehistöön. Samalla myös aseistus poistettiin jäänmurtajilta. Ruotsin valtiopäivät oli vuonna
1925 päättänyt, että jäänmurtolaivasto on osa ”Marinen”ia, Ruotsin merivoimia. Niinpä aluksilla oli
muunmuassa ilmatorjuntatykkejä toisen maailmansodan aikoihin. Useimmat jäänmurtajista, muiden
muassa Oden ja Atleluokka oli varustettu miinakiskoilla ja niitä olisi sodan riehuessa oltu voitu
käyttää miinalaivoina.
Vuosina 20002001 Tor sekä Njord korvattiin kolmella uudella jäänmurtajalla. Uudet alukset ovat
niinkutsuttuja ”moulinex”aluksia, jotka voivat tehdä jäänmurtokauden ulkopuolisia töitä muualla.
Vuodesta 2008 alusten miehityksen on hoitanut Rederi AB TransAtlantic.
Jäänmurtajat Ruotsissa alusluokittain
j/m Ale
Jäänmurtaja Ale on tällä hetkellä Ruotsin valtion vanhin sekä myös pienin jäänmurtaja. Vuonna 1973
Hietalahden Wärtsilän telakalta valmistunut Ale suunniteltiin tuolloin erityisesti sisävesien
jäänmurtoon. Sen pääasiallista toimintaa onkin hoitaa jäänmurtoa Trollhättanin kanavassa sekä
Vänernjärvellä niiden ollessa jään peitossa. Ennen
sisävesien murtotehtäviä se saattaa avustaa laivoja
myös muualla Ruotsin rannikolla tarvittaessa.
Teknisesti Ale eroaa melko paljon muista ruotsalaisista
jäänmurtajista. Kokonsa ja pääasiallisten tehtäviensä
luonteen vuoksi sillä ei esimerkiksi ole kuin kaksi
potkuria perässä, kun yleisimmin perinteisillä
jäänmurtajilla niitä on myös kaksi edessä. Siitä
huolimatta sillä on apuna ilmanpuhallusjärjestelmä,
jossa 10 suutinta rungon molemmin puolin puhaltaa ilmaa ja näin helpottavat sekä aluksen että
jäiden liikuttelua. Voimanlähteenä sillä on kuitenkin perinteiset dieselkoneet. Neljä 6sylinteristä
Wärtsilän konetta antavat sille maksiminopeudeksi 14 solmua.
Alen runko on valmistettu ja vesillelasku suoritettu Vaasan telakalla, mutta viimeistely tehtiin
Helsingissä. Mielenkiintoinen detalji Alea koskien on myös se, että se sijaitsi vuosina 19951998
Estonian uppoamispaikalla. Alella on olemassa myös sisaralus, Helsingin entinen satamajäänmurtaja
Teuvo, joka tosin nykyisin on muutettu puskijaksi ja saanut nimen Mega.
j/m Atle – j/m Frej – j/m Ymer
Tämä Ruotsin vanhempi jäänmurtokolmikko on samaa luokkaa kuin Suomessa Urho ja Sisu, kuten
suurimmalle osalle asia varmasti on hyvin selvillä. Atle on koko viiden aluksen kokonaissarjasta
ensimmäinen alus. Vaikka Suomen ja Ruotsin versiot näyttävät samoilta, niissä on runkoa ja
ulkonäköä lukuunottamassa silti eroavaisuuksia.
Valmistuessaan nämä jäänmurtajat kuuluivat luokassaan maailman vahvimpiin. Niiden valmistuttua
liikenne Pohjanlahdella on toiminut ilman keskeytyksiä vuodesta toiseen, sekä Ruotsin että Suomen
rannikoilla. Atle oli ensimmäinen alus, jota Wärtsilä pystyi kokeilemaan myös todellisilla malleilla,
pelkkien laskelmien ja teoreettisten johtopäätösten lisäksi. Aluksissa käytettiin paljon uusia
innovaatioita, kuten 360 asteen komentosilta.



Atle, Frej ja Ymer ovat tunnetusti voimanpesiä. 5 Wärtsilän Pielstickmoottoria tuottavat alukselle
yhteensä noin 16 000 kilowatin tehon. Paaluvetovoimaa näillä jäänmurtajilla on noin 190 tonnia,
joten työskentely jäissä ei tuota ongelmia hinauksessakaan. Alukset ovat dieselsähkökäyttöisiä.
Jäänmurtajien koneita muutettiin vuosina 19831984 siten, että ne voivat dieselin lisäksi käyttää
myös hieman edullisempaa raskasta polttoöljyä. Vuosien aikana on tehty muita lukuisia muutoksia,
kuten komentosillan rakentaminen uudelleen, jolloin vingoista tuli enemmän pallon muotoiset.
Ennen vuotta 2000, siis aikana ennen siviilimiehitystä, alusten miehistö oli reilut 40. Alunperin se oli
huimat 66 henkilöä. Jo ennen siviilimiehitystä miehistön määrä tippui jatkuvasti, kun turhempia
virkoja karsittiin niiden tarpeettomuuden vuoksi, tekniikan hoitaessa jatkossa hommat. Kun
merivoimien miehistö vaihtui siviilimiehitykseen, sen määrä on tippunut ollen nykyisin 20. Atle
luokassa oli myös kannella kiskot miinojen laskua varten. Vuodesta 2000 eteenpäin alusten
sotilaallinen käyttö on ollut historiaa.
Atleluokan mastoja jouduttiin madaltamaan vuonna 1989. Sandöbron sillan suurin alikulkukorkeus
oli 42 metriä, ja jäänmurtajien korkeus vesirajasta mastoon noin 40 metriä. Marginaalit jäivät liian
pieniksi ja mastot pilkottiin noin 38 metrin korkuisiksi, jotta alitusvaraa jäisi enemmän.
j/m Oden
Oden on Ruotsin vahvin jäänmurtaja. Sen 18 000 kilowatin tehot ovat hieman suuremmat kuin Atle
luokan. Oden valmistui Arendalin telakalta Göteborgista vuonna 1989. Se olikin viimeinen
uudisrakennus, joka kyseiseltä telakalta luovutettiin, sillä tämän jälkeen uudisrakennetuotanto
lakkasi Arendalissa. Oden voi jäänmurron lisäksi tehdä tutkimusmatkoja arktisille alueille, kuten
Etelänavalle.

Oden eroaa muista ruotsalaisista jäänmurtajista
paljon. Harvinaisempaan tyyliin sen keula on
leveämpi kuin perä. Lisäksi sillä ei ole edessä
erillisiä potkureita, mutta sensijaan sen keulasta
löytyy vesihuuhtelujärjestelmä.
Vesihuuhtelujärjestelmä helpottaa jäänmurtamista
keulassa, kun keulapotkureita ei ole. Oden ei ole
muiden tapaan dieselsähkökäyttöinen alus. Se on
puhtaasti dieselmekaaninen alus, jossa on neljä
Sulzerin 8sylinteristä konetta sekä apukoneina
noin 5000 kilowattia tuottavat toiset neljä 6

sylinteristä Sulzeria.
Odenin tutkimusmatkatehtävien vuoksi myös sen teräslevyjä on huomattavasti vahvistettu sitten
Atleluokan. Alunperin myös Ymerillä käytiin arktisilla alueilla kokeilemassa sen sietokykyä
vahvemmassa jäässä. Muunmuassa osa Ymerin pohjalevyistä sai vaurioita, ja tämän kokemuksen
perusteella Oden rakennettiin rungostaan paksummaksi ja kestävämmäksi. Esimerkiksi Ymerin
keulassa levyjen paksuus on 32 mm, kun Odenissa se on 50 mm.
Viime vuosina Oden ei ole enää murtanut jäitä Pohjolassa. Alunperin suunniteltiin kyllä, että Oden
työskentelisi talvisin Itämerellä ja kesäisin toimisi arktisilla alueilla. Ruotsin Sjöfartsverketin tekemän
pitkän vuokraussopimuksen ansiosta se on kuitenkin työskennellyt kesät ja talvet muualla.
Esimerkiksi neljä viime kautta se on ollut tutkimushommissa Etelänavalla, työskennellen
muunmuassa amerikkalaisella McMurdotutkimusasemalla. Alunperin myös Oden oli aseistettu. Se oli
varusteltu muunmuassa neljällä tykillä.
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j/m Tor Viking II – j/m Balder Viking – j/m Vidar Viking
Tämä kolmikko on Ruotsin tuorein jäänmurtajasarja. Vuosina 20002001 rakennetut alukset ovat ns.
”moulinex”aluksia, jotka kesäisin tekevät töitä muualla. Yleisestikin leutoina talvina niitä ei edes
kutsuta jäänmurtoon.
Kaikki kolme alusta ovat TransVikingin omistuksessa. TransVikingin omistaa ruotsalainen Rederi AB
TransAtlantic (RABT) sekä norjalainen Viking Supply Ships (VSS). Sjöfartsverketilla on TransVikingin
kanssa sopimus alusten käytöstä jäänmurtamisessa talvikautisin. Norjalaisella Havyard Leirvik
telakalla rakennetut laivat rakennettiin periaatteessa korvaamaan vanhetuneet murtajat, Torin ja
Njordin. 1990luvulla Ruotsissa nousi myös ajatus jäänmurtajien hyötykäytöstä kesäisin. Suomessa
rakennettiin tuolloin monitoimimurtajia, joita voidaan käyttää jäänmurtokauden ulkopuolella sen
ulkopuolisissa tehtävissä. Ruotsissa oli tuolloin jäänmurtajia, jotka jouduttiin makuuttamaan kesäisin
ja niiden ylläpitokustannukset tämän takia olivat korkeammat. Niin päädyttiin monitoimimurtajiin.
Vikingluokka on optimaalinen erilaisiin ankkurointi, kaapelinlasku ja hinaustehtäviin pääosin
öljykentillä. Suomen monitoimimurtajat olivatkin pohjana uuden alusluokan suunnittelulle. Alusten
rakenteessa on selviä jäänmurtajamaisia piirteitä: niillä ei ole muunmuassa keulabulbia ollenkaan.
Keulan muoto on samantyyppinen kuin perinteisilläkin jäänmurtajilla, joka perustuu siihen, että alus
voi ikäänkuin ”kiivetä” jään päälle ja murskata painollaan jään altaan. Niistä löytyy myös perinteinen
jäänmurtajissa käytetty kallistusjärjestelmä sekä keulan vesihuuhtelu, joka pienentää jään ja rungon
välistä kitkaa.
Alusten luokitus offshoretöissä on AHTS, eli
Anchor Handling Tug Supply. Alusten
pääasiallinen offshoretyöympäristö on
öljynporauslautat, joissa ne yleisimmin tekee
ankkuritöitä, hinaavat lauttoja paikoista
toiseen sekä voivat myös tehdä huoltotöitä,
kuten täyttää lauttojen ruoka tai muita
varastoja. Jos talvet Itämerellä ovat leutoja,
ei niitä edes kutsuta jäänmurtohommiin.
Tarvittaessa kaikki alukset voidaan kuitenkin
saada jäänmurtoon Itämerelle. Ennen sitä ne
kuitenkin joudutaan vielä erikseen
varustelemaan jäänmurtotehtäviä varten.
Viime talvena kyseisten alusten toimintakyky jäissä joutui hieman kyseenalaistetuksi. Vaikka jäätalvi
luokiteltiin ”normaaliksi”, joutuivat ne ongelmiin Tukholman edustalla helmikuussa. Itse avustamaan
menneet monitoimimurtajat tarvitsivat lopulta itsekin perinteisen murtajan apua. Niinpä niiden kyky
toimia vaikeammissakin jääolosuhteissa on hieman epämääräinen, mutta aika luultavasti tulee
näyttämään, selviävätkö ne rankemmistakin jäätalvista.
Dieselmekaaniset koneet tuottavat alukselle 13 440 kilowatin voiman. Offshoretöiden luonteen
vuoksi alusten paaluvetovoima on 400 tonnia, eli liki tuplasti verrattuna Atleluokkaan.
Vuonna 2004 tutkittiin alusten soveltuvuutta toimia merivartiointilaivoina Ruotsin Kustbevaktningille.
Loppujen lopuksi päädyttiin kuitenkin tilaamaan Romaniasta samaan Vikingluokkaan kuuluvia
aluksia yksinomaan Kustbevaktningin käyttöön.
LÄHTEET
http://www.faktaomfartyg.se/svenska_isbrytare.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Isbrytning_i_Sverige
http://www.tugboatlars.se/Isbrytare.htm
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Otsikon mukaisesti ”the future is here in 2010”. Näin siteeraa ruotsalainen Stena Line
mainostaessaan uusia Superferrylauttojaan, joista ensimmäinen, Stena Hollandica on jo
liikenteessä.
Viime vuosina Stena Line on erityisen paljon kasvattanut kapasiteettiaan useilla linjoillaan.
Kapasiteetin nosto on ajanut tätä ruotsalaisjättiä myös hankkimaan uutta kalustoa. Uusia laivoja on
valmistunut kymmenen vuoden sisällä reippaasti yli kymmenkunta ja ainakin kolme on vielä tulossa.
Stena on kasvattanut kapasiteettian paljon erityisesti Hollannin ja Brittein saarien välisillä reiteillään.
Myös liikenne Ruotsista Saksaan sekä Puolaan on kasvanut.
Räjähdysmäisesti kasvaneella Hollanninlinjalla kasvun rajat tulivat vastaan vuonna 2006, kun
varustamo ilmoitti tilanneensa kaksi jättilauttaa sekä niiden lisäksi kaksi optiota kyseisistä laivoista.
Ensimmäinen tästä satsista, Stena Hollandica on äskettäin aloittanut liikenteen Hollanninlinjalla.
Katsotaanpa, mitä Stenan uudisrakennus tarjoaa ja mitä projektilla on takanaan.
Vuoden 2006 lopulla Stena Line ilmoitti tilanneensa Aker Yardsilta kaksi jättilauttaa. Jättilautta on
hyvä käsite, nimittäin näiden lauttojen kantavuus on huimat 63 000 bruttotonnia (vrt. Tallinkin Baltic
Princess 48 915 bruttotonnia). Maailman suurimmasta autolautasta, Color Magicista, jäädään 12 000
bruttotonnia jälkeen. Pituus lautoilla on noin 240 metriä (vrt. Baltic Princess 212 metriä, Color Magic
224 metriä). Kaistametrejä laivasta löytyy pyöreät 6200 metriä: yksinkertaistettuna sen voisi
vaikkapa muuntaa edestakaiseksi matkaksi Helsingin päärautatieasemalta Pasilan asemalle ja
takaisin päärautatieasemalle.
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Jo näin suureen tilaukseen sisältyi jopa optio kahteen lisälauttaan. Ilmeisesti optiota ei kuitenkaan
koskaan käytetty. Stena Linelle tuttuun tyyliin alusten tulevat reitit olivat avoinna, ja mitään virallista
ei kerrottu pitkään aikaan julkisuuteen. Huhuttiin niin Hollanninlinjaa, joukossa oli myös Saksan ja
Puolanlinjoille veikkaajia. Hollanninlinjalle tuleminen olisi siinä mielessä ollut epäloogista, että
alkuvuonna 2007 Stena pidennytti Stena Hollandican ja Stena Britannican molemmat 240metrisiksi,
jolloin molempien kaistametrit nousivat 4000 metrin tuntumaan.
Lisäksi pidennettyjen laivojen lisäksi Hollannista Britanniaan oli linjat myös Hoek van Hollandista
Killingholmeen sekä Rotterdamista Harwichiin. Killingholmenlinjalla oli vuosina 2006 ja 2007
valmistuneet Stena Trader ja Stena Traveller, joissa molemmissa oli 3100 metriä lastitilaa. Tämän
vuoden aikana kyseiset alukset epä
Stenamaiseen tapaan lyhennetään ja ne
pitkäaikaisrahdataan kanadalaiselle Marine
Atlanticille. Lisäksi Rotterdamin ja Harwichin
välillä ovat vanhat Stena Tranfer ja Stena
Partner sekä aikaisemmin myös Stena
Transporter, joka tosin poistettiin jo viime
kesänä liikenteestä. Tarjontaa Pohjanmerellä
siis riitti ja riittää edelleen.
Aluksia rakennettiin alussa melko matalalla
profiililla. Ongelmat pongahtivat kuitenkin
pinnalle viime kesänä. Koko kuvio lähti
käyntiin maaliskuussa 2008, kun Aker Yards
myi kolme telakkaansa, mukaanlukien
Wismarintelakan venäläiselle sijoitusyhtiölle. Kesällä 2009 telakat joutuivat taantuman mukana
finanssiongelmiin. Telakan kaatuminen kävi jo lähellä, ja Stenaa vaadittiin pumppaamaan lisää rahaa
uudisrakenteisiinsa, jotta telakka voidaan pelastaa. Lopulta rahoitusongelmista selvittiin Saksan
hallituksen pelastuspaketilla ja uudisrakennusprojekti jatkoi matkaansa. Telakan nimi vain kerkesi
tässä välissä muuttua Wadan Yardsista Nordic Yardsiksi.
Pikkuhiljaa alkoi olla jo varmaa, että Stena asettaa laivat Hoek van Hollandin ja Harwichin välille. Sen
jälkeen alkoi jo olla myös selvää, että Stena siirrättää vanhat Hollandican ja Britannican Saksan ja
Ruotsin välille. Saksalaisessa lehdistössä alettiin jo puhua Travemünden ja Göteborgin välisen linjan
alasajosta, jotta kaikki kapasiteetti voidaan jatkossa keskittää Kielin ja Göteborgin välille jatkopala
aluksien tullessa linjalle. Ensimmäinen aluksista, vanha Stena Hollandica (tuleva Stena
Germanica/Scandinavica) tullaan asettamaan linjalle 1. syyskuuta ja toinen hieman myöhemmin.
Nykyisiä Stena Germanicaa ja Stena Scandinavicaa sensijaan tullaan pidentämään ja niiden
rahtikapasiteettia nostetaan. Tästä on enteillyt jo Karlskronan satamassa alkaneet laiturityöt 240
metrisiä aluksia varten.
Mutta sitten itse asiaan. Aluksien odotetaan tuovan muutoksia vanhoihin lauttoihin verrattuna. Jo
varauksen aikana hehkutetaan järjestelmän tarjoavan uudenlaista joustavuutta matkantekoon.
Vaikkakin rahtikapasiteettia laivoissa on paljon, on myös matkustajia ajateltu. 1200 matkustajalle on
varattu laivasta 540 hyttiä, joista kaikki on samantyyppisiä (poislukien sviitit). Matkustajille tarjotaan
5 ½ tunnin merimatkan aikana useita eri palveluja, joihin sisältyy muunmuassa leffateatteri,
sanoma ja aikakausilehtihuone sekä myös lisämaksusta luksusta matkaan tarjoava 48paikkainen
Stena Plus Lounge. Laivalla on yhteensä 533 asiakaspaikkaa yhteensä kuudessa eri ravintolassa ja
tilassa. Valikoima kattaa niin a la carteravintoloista viinibaareihin ja buffetravintolaan.
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Stena lupaa tämän kaiken lisäksi myös nopeatempoiset lähtöselvitykset satamissa. Laivalla
asiakkaita palvelee ystävällinen ja auttavainen henkilökunta. Aluksella on myös Stena Shopping
myymälä.
Rahti on laivalla tärkeässä osassa. 5500 metriä rahtitilaa lastille ja 700 metriä henkilöautoille tarjoaa
suuren kapasiteetin lisäyksen aiempiin aluksiin verrattuna. Rahtia voidaan käytännössä yhteensä
kuljettaa 310 rahtiyksikköä ja sen lisäksi 230 autoa. Lisäksi rekkakuseille on tarjolla 293paikkainen
Drivers Lounge, joten myös kuskit ei jää ilman huomiota tällä merimatkalla. Rahdin keskittäminen
muilta Hollannin ja Englannin välisiltä linjoilta näille aluksille onnistuu siis luultavasti nykyistä
paremmin.
Tyylikkäästi muttei liian räväkästi sisustettu alus säväyttää designillään. Kalustusta hallitsee hyvin
tutut elementit. Yleisesti sisustuksessa käytettyjä kalusteita ei voi moittia sen suuremmin, linja on
hyvin perinteistä ferrydesigniä parhaimmillaan. Värejä on käytetty sisäsisustuksessa aika mittavassa
määrin, mutta siitä huolimatta kokonaisuus on saatu näyttämään todelliselta, eikä laivalla hallitse
erityisemmin värien sekamelska. Yleistä teemaa hallitsevat tyylikkäät pinnat. Isot ikkunat ympäri
laivaa ovat miellyttävä elementti.
Sisätilojen ylistämisestä huolimatta aluksen ulkomuotoa ei voi kehua. Ulkoa päin alus näyttää erittäin
tyylittömältä. Runkomalli näyttää muuten hyvältä, mutta alarunkoa kapeampi kansirakennelma ei
oikein sovi noin massiiviseen alukseen. Lisäksi keula on hieman liian matala noin korkeaan alukseen.
Myös ympäristö on huomioitu aluksissa. Runko on optimoitu pienempään polttoainekulutukseen.
Laivan ollessa laiturissa se kytketään kaupungin sähköverkkoon, jolloin sähköä ei tarvitse tuottaa
laivan omilla koneilla. Kokonaisuudessaan rungolla, polttoaineenkulutuksella ja koneistolla on
merkittävä rooli aluksen ympäristöystävällisyydessä.
Voi siis todella sanoa, että uudet alukset tuovat uuden aikakauden Hollannin ja Englannin väliseen
matkustajaliikenteeseen. Matkustajatilat ovat laajat ropaxaluksen kokoluokkaan suhteutettuna.
Stena Hollandica yltää noin 22 nopeuteen, mutta siitä huolimatta noinkin lyhyen merimatkan aikana
on tarjolla useita erilaisia palveluja, kuten paljon hyttejä, erilaisia ravintoloita, ostosmahdollisuudet ja
mahdollisuus matkustaa myös Stena Plus Loungeluokassa. Rahtikapasiteetti on erinomainen. Aluksia
voi ehdottomasti luonnehtia onnistuneeksi tuotteeksi tälle linjalle, jos vain osoittautuu, että
kapasiteetin tarvetta on näin paljon. Muuten ura voi jäädä hyvinkin lyhytikäiseksi.
LÄHTEET
http://www.faktaomfartyg.se/stena_hollandica_2010.htm
http://www.stenaline.nl/en/ferry/ships/superferries/
http://www.thesuperferries.com/
http://www.aftonbladet.se/resa/kryssningar/article7262312.ab
http://www.fcbsweb.com/forum/index.php?topic=101.0
http://www.fcbsweb.com/forum/index.php?topic=9739.0



LOKIKIRJA
Lokikirja kotivesiltä
TEKSTI OLLI TUOMINEN
KUVAT LASSI LIIKANEN STX FINLAND CRUISE

TOIMITTAJALTA
Monien lukijoiden toiveena on ollut saada Lokikirjaan väliotsikot, jotka selventäisivät ulkoasua ja
tekisivät siitä enemmän lokikirjaa muistuttavan. Julkaisemmekin tässä numerossa Lokikirjan
väliotsikoilla. Toivomme, että lukijat lähettäisivät uudistuksesta palautetta. Palautteen lähettäminen
onnistuu joko sähköpostilla (toimitus@ulkomatala.net) tai palautelomakkeen kautta. Palautteen
perusteella päätämme, jäävätkö väliotsikot Lokikirjaan pysyvästi.
KRISTINA CRUISES LUOPUU KOTIMAANRISTEILYISTÄ
Kristina Cruises keskittyy ensi vuodesta alkaen kansainväliseen risteilyliikenteeseen. Tämä tarkoittaa
yhtiölle luopumista kotimaanristeilyjä tekevästä Kristina Brahesta, joka on ollut yhtiön liikenteessä
vuodesta 1974. Yhtiön toimitusjohtajan Mikko Partasen pääsyy Kristina Brahesta on risteilytuotteen
kausiluontoisuus verrattuna ympäri vuoden tehtäviin ulkomaan risteilyihin. Yhtiö etsii Kristina Brahen
toiminnalle jatkajaa kuluvan kesän aikana.
VIKING LINE LYKKÄÄ LAIVATILAUKSIA
Viking Line on päättänyt lykätä tilausta uusista Turun ja Tukholman välille tulevista laivoista. Yhtiön
mukaan se ei ole saanut telakoilta riittävän hyviä tarjouksia. "Telakoiden tyhjäkäynti ei näkynyt
mitenkään hintaneuvotteluissa. On aika outoa, että hinnat ovat nyt samalla tasolla kuin muutama
vuosi sitten ", perustelee yhtiön toimitusjohtaja Mikael Backman tilausten lykkäämistä YLEn
haastattelussa.
FINFERRIES MODERNISOI LAUTTOJAAN
Vuoden alusta Suomen maantielauttoja hallinnut Finferries (Suomen Lauttaliikenne) on tehnyt
Western Shipyardin kanssa sopimuksen kolmen
maantielautan pidentämisestä. Muutostöillä lauttojen
kantavuus nousee 44 tonnista 60 tonniin. Muutos
toteutetaan pidentämällä alusten runkoa 10 metrillä 37
metriin. Tilauksen kokonaisarvo on noin neljä miljoonaa
euroa.
ESL SHIPPING TILAA KAKSI UUTTA LAIVAA
Suomalaiseen Aspokonserniin kuuluva ESL Shipping on
tehnyt tilauksen kahdesta kuivalastialuksesta korealaiselta Hyundailta. Tilauksen arvo on noin 60
miljoonaa euroa. 1Aluokkaan rakennettavat alukset ovat kooltaan supramaxluokan aluksia, eli ne
ovat selvästi ESL Shippingin nykyisiä aluksia suurempia. Uudet alukset saadaan liikenteeseen vuoden
2012 alkupuolella.
LILLBACKA HELSINKITRAVEMÜNDELINJALLE
Lillbacka Powerco aloitti keväällä liikenteen Helsingistä Travemündeen yhtiön omalla Power Line
brändillä. Global Freighter tekee linjalla yhden edestakaisen matkan viikossa. Yhtiön toinen alus
liikennöi niin ikään Power Linen liikenteessä Turun, Oxelösundin ja Travemünden välillä.



REGAL STAR TURKUTUKHOLMALINJALLE
Tallink asettaa Regal Starin Turun ja Tukholman väliselle linjalle Sea Windin linjapariksi. Regal Star

liikennöi linjalla kesäkuun puolivälistä elokuun
loppuun. Normaalisti PaldiskiKapellskärlinjalla
liikennöivän Regal Starin korvaa nyt makuutettuna
oleva Kapella.
P&O:N UUSI LAUTTA VESILLE RAUMALLA
Ensimmäinen kahdesta uudesta P&O:n
Kanaalilautasta laskettiin vesille 8.6. Spirit of
Britainnimen saanut alus laskettiin vesille samaan
aikaan kun Spirit of Francen rakennustyöt aloitettiin.
Spirit of Britainin on määrä aloittaa liikennöinti

joulukuussa 2010 ja Spirit of Francen 2011.
Lokikirja maailman meriltä
TEKSTI OLLI TUOMINEN
KUVAT STX EUROPE

MARINE ATLANTIC VUOKRAA KAKSI LAUTTAA
Kanadalainen Marine Atlantic vuokraa Stena Lineltä kaksi lauttaa. Vuokrattavan lautat ovat Stena
Trader ja Stena Traveller, jotka aloittavat yhtiön liikenteessä 2011. Sitä ennen aluksia muokataan
lisäämällä matkustajakapasiteettia. Lisäksi
aluksia lyhennetään 12 metrillä. Marine
Atlanticilla on vuokralla myös yksi Tallinkin
Superfastaluksista.
COLOR LINEN SUPERSPEED I
HIETALAHDEN TELAKALLE
Color Line AS ja STX Finland Cruise ovat
tehneet sopimuksen Superspeed I:n
uudistamisesta Helsingin Hietalahdessa.
Alukselle tehdään uusi kaksikerroksinen Pizza
Restaurant, uusi keittiö sekä lisätään
miehistöhyttejä. Alukselle tulee myös kaksi
uutta pelastusvenettä. Sopimuksen arvo on
12 miljoonaa euroa ja se sisältää option myös sisaraluksen uudistamisesta. Superspeed I saapuu
Hietalahteen vuoden lopulla. Superspeedalukset valmistuivat Raumalta 2008.
NCL VASTAANOTTI NORWEGIAN EPICIN
Norwegian Cruise Linen uudisrakennus ja samalla varustamon suurin alus Norwegian Epic on valmis.
STX France luovutti 150 000 bruttotonnin aluksen yhtiölle 17.6 St. Nazairessa. Alus tilattiin syksyllä
2006, mutta rakennustyöt aloitettiin vasta syksyllä 2007. Tilaus tehtiin alun perin kahdesta
aluksesta, mutta toinen peruttiin 2008.
NORFOLK LINEN MYYNTI DFDS GROUPILLE VARMISTUI
Euroopan unionin kilpailuviranomaiset ovat 12. kesäkuuta hyväksyneet kaupan, jolla Norfolk Line
siirtyy A.P. MøllerMærsk Groupilta DFDS Groupille. kaupan myötä A.P. MøllerMærsk Group saa 31
prosentin osuuden DFDS Groupista. Kauppa julkistettiin toukokuussa 2009 (ks. DFDSkonsernista
kertova juttusarja numeroissa 10/2009–12/2009).
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