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PÄÄKIRJOITUS
TEKSTI LASSI LIIKANEN
KUVAT PEKKA LAAKSO

Tätä kirjoittaessani juurikin Helsingin Taiteiden yön parhaat bileet ovat aluillaan. Jostakin syystä
Taiteiden yö on itselleni ollut tähän saakka yhä useammalle vain tekosyy lähteä ulos, ja ehkä
siemaista naamariin samalla jotakin alkoholipitosta tunnelman nostattajaa. Niinpä itse aion tämän
yön käyttää viisaammin – nimittäin viimeistelemällä Ulkomatalan numeron artikkelikantaa,
muunmuassa tekemällä tämän kirjoituksen.
Taiteiden yöstä, joka on – tai ainakin pitäisi olla – hyvin kulttuuripainotteinen, päästäänkin suoraan
aasinsiltana itse asiaan, johon tällä kertaa ajattelin ottaa kantaa. Tapaushan on kaikkien
laivaharrastajien huulilla juuri nyt: Kristina
Regina tulee Turkuun. Sijoituspaikka ei
itseäni sinänsä yllätä. Mutta vaikka se ei
minua yllätä, en silti väitä ettäkö se olisi
paras tai ”ainoa” paikka, johon entinen
nollaBore voitaisi sijoittaa, kuten on
ihmisten mielipiteistä viime aikoina saanut
ymmärtää.
Epäilemättä täytyy myöntää, että mikäli
asiaa mitataan itse aluksen
kulttuurihistorian kannalta, Turku on ehkä
järkevin sijoituspaikka. Turustahan se kaikki
alkoi – sieltähän se liikennöi jopa viimeisenä
höyrynä Skeppsbronille, sinne se oli
rekisteröitynä kauan ja siellä piti myös omistajansa kotipaikkaa. Lisäksi Turussa on toki Forum
Marinum, ja helppo sijoituspaikka: Aurajoki. Silti, itse ehkä olen jotenkin yhteiskunnan yleisiä
mielipiteitä vastaan (kuten yleensä siltä tuntuu), mutta en voi käsittää ajattelutapaa, jolla Turku on
aluksen ainoa jatkosijoituspaikka. Suomessa on monia muitakin hienoja kaupunkeja, joihin alus
voitaisi majoittaa – jopa järkeviin syihin vedoten.
Vielä toistaiseksi Kristina Reginanimeä kantava laivahan on epävirallisesti tehnyt viimeiset
parikymmentä vuotta kunniakkaasti uraa menestyneinpänä, suomalaisille suunnattuna risteilylaivana.
Alus on koko tuon ajan ollut Kotkaan rekisteröitynä ja kotkalaisessa omistuksessa (ollut itseasiassa
eniten koko historiassaan). Lisäksi Kotkan Kantasataman kupeessa sijaitsee nykyisin myös
Merikeskus Vellamo. Joten näihin seikkoihin vedoten sijoituspaikka voisi aivan yhtä lailla olla myös
Kotka. Toisaalta, jopa Suomen mittakaavassa Kotka on pieni kaupunki ja sen turistimassat ovat aika
merkityksettömiä koko maan tilastoja katseltaessa. Alus tarvitsisi siis luultavasti paljon pääomaa,
ulkopuolista tukea (kaupungilta/valtiolta) sekä kohderyhmän, joka yöpyisi mielummin laivahotellissa,
kävisi laivamuseossa Vellamokierroksellaan ja söisi laivaravintolassa ennemmin perinteisten
palvelujen sijaan. Kotkassa on toki myös merikoulu, joka voisi hyödyntää aluksen tiloja omalta
osaltaan.

Kristina Regina saapumassa Kotkaan hinaaja Poseidonin
suihkutusten kera. KUVA: © Pekka Laakso
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Mutta taloudellisesti kannattavaa toiminnasta Kotkassa ei luultavasti koskaan tultaisi saamaan.
Niinpä palaan omalta kannaltani kaikkein järkevimpään vaihtoehtoon – Helsinki. Epäilemättä kukaan
ei voi väittää, etteikö Helsingin seudun turistimäärät olisi suuremmat kuin Turun ja Kotkan yhteensä.
Valitettavasti se on vaan myönnettävä tosiasia, että suurin turistipotentiaali liiketoiminnalle on
Helsingissä. Nyt varmasti joku voisi vedota omaan helsinkiläisyyteeni  ”toki jokainen vetää
kotiinpäin”. En voi kieltää, etteikö se olisi hienoa, mikäli alus Helsinkiin kiinnittyisi, mutta näin se
vaan omasta mielestäni on. Laivahotellina ja ravintolana aivan keskustan tuntumassa, Regina
voisikin vetää jonkunlaisen potentiaalin asiakkaita sisään. Entisen Kanavaterminaalin edusta olisi
loistava paikka – nyt kun Helsingin kaupunginhallituskin on designhotellin hankkeen hylännyt, ikävä
kyllä. Historiallisestihan alusta ei oikein mitenkään Helsinkiin voida yhdistää. Mutta pitääkö
menneisyyden olla aina lähtökohta kaikelle? Eikö tästä voisi alkaa uusi aikakausi: vanha rouva saisi
viettää eläkepäivänsä uudessa paikassa.
Helsingissä toimintaa voisi pyörittää omat pääomasijoittajat jopa kannattavasti. Tarvittaessa
voitaneen hakea Helsingin kaupunkia projektiin mukaan, järjestämään vaikkapa omia näyttelyitä tai
kongresseja aluksella. Lisäksi siitä voitaisi muodostaa yksi merellisen Helsingin turistinauloista.
Euroopan Unionin kantaa tässä asiassa en uskalla veikkailla, saisiko tälläiselle hankkeelle jopa EU
tukea. Mikäli rahaa todella aluksen pyöritykseen riittää, voitaneen sillä myös ajella vaikka
suurempiakin charterristeilyjä. Tällä saataisi Helsinkiin mahdollisesti laivahotelli, ravintola, museo,
turisteille mielenkiintoinen vetonaula, täydennystä merellisen Helsingin imagoon ja kelluva keskus,
jossa vaikka yritykset voisivat järjestää omia kongressejaan, pikkujouluja ym. tilaisuuksia,
tarvittaessa jopa merellä ajellen ympäri Suomen rannikkoa.
Kaikenkaikkiaan, näin kokonaisvaltaisen toiminnan pyöritys Suomen kaltaisessa maassa voi olla
tappiollista. Tässä oli kuitenkin vain muutamia ideoita, mitä tehtäviä Kristina Reginalle eläkepäivinä
voitaisi keksiä. Turussahan voidaan toki vedota ensi vuoden titteliin Euroopan
kulttuuripääkaupunkina. Se varmasti vetää turisteja puoleensa – mutta vain vuodeksi. Helsinki
tulenee pysymään suosittuna turistikaupunkina pitkään. Ja Helsingin puolesta voidaan puhua myös
sen ollessa maailman designpääkaupunki vuonna 2012.
Siitäkin huolimatta, että ihmettelen osittain yleisiä mielipiteitä ja alukselle ehdotettuja suunnitelmia,
täytyy toivottaa onnea hankkeelle. Aikaa ja rahaa siinä varmasti tulee palamaan, ennekuin toiminta
voi olla kannattavaa ja tunnettua.

Kristina Reginan viimeiset matkustajat. KUVA: © Pekka Laakso
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YLEISKATSAUS
KOTIVESILLÄ

Paluu menneisyyteen ensi vuonna ja muita muutoksia kotivesillämme
Vuoden 1994 syksyllä, noin viisitoista vuotta sitten Viking Linen Isabella siirtyi Mariellan pariksi
Helsingin linjalle. Joka päivä kello 18 Mariella ja Isabella vuorotellen irrottivat köydet Katajanokalta
ja suuntasivat keulan kohti Tukholmaa. Tuolloin kukaan ei aavistanut, että tulevaisuudessa, vielä
seuraavalla vuosituhannella, voisi nauttia samanlaisesta risteilystä, vieläpä samoilla laivoilla.
Kuitenkin se tulee onnistumaan ensi vuonna.
Katsaus kotimaisen risteilyliikenteen historiaan
23. elokuuta päättyi yksi aikakausi, kun kaikkien aikojen menestyksekkäin suomalainen risteilyalus
Kristina Regina saapui jäähyväisristeilyltään Kotkaan. Nyt kun suomalaisessa rinteilyliikenteessä on
koittanut uusi aika uuden Kristina Katarinan myötä, on sopiva hetki luoda katsaus suomalaisten
varustamojen harjoittaman risteilyliikenteen historiaan.

MAAILMAN MERILLÄ
Hampuriin laivoja kuvaamaan?
Laivakuvausta harrastavalle kotiSuomen perinteiset kuvauspaikat voivat ruveta tuntumaan liian
tutuilta. Toki löytyy aina satamia, jotka vielä ovat tutkimatta, monet saariston tai sisävesien
laivareitit ovat jääneet kokematta, ja tutussakin paikassa löytyy usein uutta jännittävää kuvattavaa.
Stena Line nostaa panoksiaan Göteborg  Kielliikenteessä
Viime kerralla kirjoitin lehteen Stena Linen uudesta Hoek van Holland – Harwichvälin superlautasta,
Stena Hollandicasta. Tuolloin ”vanha” Stena Hollandica lähti kiertoon, kuten mainitsin, Göteborg –
Kielvälille. Seuraava alus, myöskin ”vanha” sisaralus Stena Britannica tulee nykyisen Stena
Germanica III:n pariksi, kunhan uusi Stena Britannica valmistuu Wadan Yardsilta lokakuussa. Sitä
odotellessa voitaneen kirjoittaa muutama sananen Stena Germanicasta, joka aloittaa liikenteen
Göteborgin ja Kielin välillä tämän lehden ilmestymispäivänä, 31. elokuuta.
PohjoisEuroopan jäänmurtajia – osa 3, Venäjän ja Baltian maiden jäänmurtajat  artikkeli
siirtyy ensi numeroon. Pahoittelut!

LOKIKIRJA
Lokikirja kotivesiltä & maailman meriltä
Merkittävimpiä merenkulkutapahtumia kotimaasta sekä maailman meriltä heinäelokuulta 2010.

ULKOMATALA EXTRA
Englannin kanaalin uudet helmet rakentuvat Raumalla
Asiaa ja kuvia tulevista Spirit of Britain sekä Spirit of France  lautoista.
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KOTIVESILLÄ
Paluu menneisyyteen ensi vuonna ja muita muutoksiakotivesillämme
TEKSTI SERGEI PENNONEN
KUVA LASSI LIIKANEN

Vuoden 1994 syksyllä, noin viisitoista vuotta sitten Viking Linen Isabella siirtyi Mariellan pariksi
Helsingin linjalle. Joka päivä kello 18 Mariella ja Isabella vuorotellen irrottivat köydet Katajanokalta ja
suuntasivat keulan kohti Tukholmaa. Tuolloin kukaan ei aavistanut, että tulevaisuudessa, vielä
seuraavalla vuosituhannella, voisi nauttia samanlaisesta risteilystä, vieläpä samoilla laivoilla.
Kuitenkin se tulee onnistumaan ensi vuonna.
Syksyllä 2011 tulemme näkemään muutamia muutoksia, kun Viking Line siirtää laivojaan eri reiteille.
Helsingin linjalla Mariellan parina tulee olemaan Isabella, joka nykyisin liikennöi Turusta
Ahvenanmaan kautta Tukholmaan. Isabella tulee ajamaan Gabriellan vuoroja 23.08.09.10.2011
välisenä aikana, jolloin Gabriella vastaavasti hoitaa Isabellan iltavuorot Turun linjalla.
Turku tulevana kulttuuripääkaupunkina kokee kaksi muutosta. Amorellan ollessa telakalla syyskuussa
Viking Cinderella hoitaa Turun aamuvuorot. Näin Turussa syyskuun lopussa näemme aamulla Viking
Cinderellan ja illalla Gabriellan. Tämänhetkisten tietojen mukaan reittiä TukholmaMaarianhamina ei
ajeta lainkaan silloin kun Viking Cinderella on eri reitillä.
Muutoksia ei kuitenkaan tarvitse odottaa noin kauan, sillä tänä syksynä Tallink Silja siirtää Turun
iltalaivan Silja Europan Helsingin linjalle Silja Serenaden tilalle. Vajaat kaksi viikkoa 31.10.
11.11.2010 Silja Europa tekee Silja Symphonyn parina risteilyjä Helsingistä Maarianhaminan kautta
Tukholmaan. Helsinki on tuttu kaupunki Silja Europalle. Se on käynyt Suomen pääkaupungissa jo
lukuisia kertoja, viimeksi vuonna 2006.
Paikka Turussa ei kuitenkaan jää tyhjäksi, sillä viime vuonna rakennettu Baltic Queen siirtyy
Tallinnasta Turkuun tekemään Silja Europan iltavuoroja. Pieni muutos kuitenkin odottaa Baltic
Queenillä kyseeseen aikaan matkustavia. Matkalla Tukholmaan laiva poikkeaakin Maarianhaminan
sijaan Långnäsissä. Suuren pituutensa vuoksi Galaxy ja Baltic Queen eivät mahdu samaan aikaan
Maarianhaminan satamaan. TallinnaTukholmareittiä jää hoitamaan linjalle jäävä Victoria I.
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Katsaus suomalaisen risteilyliikenteen historiaan
TEKSTI KALLE ID
KUVAT RAMI WIRRANKOSKI KALLE ID

23. elokuuta päättyi yksi aikakausi, kun kaikkien aikojen menestyksekkäin suomalainen risteilyalus
Kristina Regina saapui jäähyväisristeilyltään Kotkaan. Nyt kun suomalaisessa rinteilyliikenteessä on
koittanut uusi aika uuden Kristina Katarinan myötä, on sopiva hetki luoda katsaus suomalaisten
varustamojen harjoittaman risteilyliikenteen historiaan. Kristina Reginan myötä suomalainen
risteilyliikenne löysi vihdoin reseptin menestykseen. Kuitenkin ennen Kristina Reginan liikenteentuloa
sekä sen jälkeen muut suomalaiset varustamot ovat yrittäneet saada aikaan suomalaisille suunnattua
risteilytuotetta, huonolla menestyksellä. Tässä artikkelissa tarkastelemme joitakin suomalaisten
varustamoiden yrityksiä saada aikaan toimivaa risteilytuotetta 1970luvulta viime vuosiin.
1970luvun yritteliäin suomalainen risteilyvarustamo oli kenties hieman yllättäen Finnlines.
Finnlinesin risteilytoiminta alkoi oikeastaan vahingossa vuonna 1965, kun varustamo joutui
Finnhansan valmistumisen viivästymisen vuoksi rahtaamaan Nilialuksen israelilaiselta varustamolta.
Nilin omistajat vaativat Finnlinesia vuokraamaan aluksen pidemmäksi aikaa kuin sitä tarvittiin
Suomen ja Saksan välisessä liikenteessä. Löytääkseen jotain käyttöä Helsinki Express nimellä
markkinoidulle Nilille Finnlines järjesti kolme kahden viikon pituista risteilyä Välimerellä ja Länsi
Afrikan rannikolla. Alus oli huonosti risteilykäyttöön sopiva eivätkä risteilyt olleet menestys; siemen
Finnlinesin risteilyliikenteelle oli kuitenkin kylvetty.
Nilin risteilyjen jälkeen Finnlines tutki vakavasti
risteilyaluksen rakentamista kansainvälistä
risteilyliikennettä varten. Yhdessä Wärtsilän kanssa
Finnlines teki suunnitelman Finncruiserprojektinimellä
kulkeneesta risteilyaluksesta. Finncruiserprojekti
arvioitiin kannattavaksi, mutta rahoitusta hankkeelle ei
kuitenkaan saatu. Finnlines myös neuvotteli Norska
Amerikalinjen kanssa linjalaivaristeilyalus Oslofjordin
ostamisesta, mutta tämäkään hanke ei onnistunut.
Finnlinesin 1960luvun suunnitelmat risteilyliikenteen
aloittamisesta jäivät siis toteuttamatta. Wärtsilä kuitenkin
hyödynsi Finncruisersuunnitelmaa 1970luvulla Royal
Caribbean Cruise Linelle ja Royal Viking Linelle
rakennetuissa aluksissa.
Varsinainen Finnlinesin risteilytoiminnan aloitus tapahtui
vuonna 1973 toisen Finnpartnerin hankinnan myötä.
Finnpartnerille oli tarvetta HelsinkiTravemünde linjalla
ainoastaan kesäkaudella (eikä aluksessa ollut
jääluokitusta liikenteeseen talvikaudella). Talvikausiksi
Finnpartnerille järjestettiin risteilyohjelma Välimerellä ja Kanarian saarilla. Finnpartner ei kuitenkaan
sopinut erityisen hyvin risteilyliikenteeseen, koska suuressa osassa aluksen hyteistä ei ollut lainkaan
suihkua ja WC:tä. Kun Finnlines ja Suomen Höyrylaivaosakeyhtiö uudelleenjärjestelivät rahti ja
matkustajatoimintojaan vuonna 1975 ja Suomen ja LänsiSaksan välinen liikenne jäi kokonaan
Finnlinesin haltuun, ei Finnpartnerille ollut enää tarvetta Finnlinesin lauttaliikenteessä.

"Virallinen" Finnpartner ylhäällä sekä
Finnpartnernimellä seilannut, mutta

todellisuudessa Bore Starnimen omannut
alus. KUVAT: © Rami Wirrankoski
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Risteilyliikennettä päätettiin kuitenkin jatkaa, vaikka sitä ei sinällään enää tarvittu Helsinki
Travemünde linjan alusten talvilomittamiseen. Finnpartnerin muuttamista paremmin risteilykäyttöön
sopivaksi tutkittiin, mutta sen sijaan Finnlines päätyi aikarahtaamaan Höyrylaivaosakeyhtiö Borelta
juuri valmistuneen Bore Starin, joka puolestaan sai markkinointinimen Finnpartner. Talvikausilla
19751976 ja 19761977 Bore Star risteili Kanariansaarilla ja LänsiAfrikan rannikolla.
Finnjetin valmistuminen keväällä 1977 aiheutti jälleen muutoksia Finnlinesin risteilyliikenteessä. Bore
Starkaan ei ollut paljastunut ideaaliksi risteilyalukseksi, ja Finnjetin tultua liikenteeseen sekä
Finnhansa että Finlandia olivat jääneet työttömiksi HelsinkiTravemünde linjalta. Alkujaan Finnhansa
oli näistä kahdesta se, jota suunniteltiin risteilykäyttöön. Suunnitelmana oli käyttää Finnhansaa
kesäisin risteilyillä Helsingistä eri satamiin Neuvostoliitossa ja rahdata se talvikausiksi Polferriesin
liikenteeseen. Suomen Merimiesunioni ei kuitenkaan hyväksynyt suunnitelmaa korvata osa aluksen
miehistöstä Polferriesrahtauksen ajaksi puolalaisilla. Merimiesunionin järjestämän lakon
seurauksena Finnlines joutui purkamaan jo sovitun rahtauksen. Finnhansan makuuttaminen kesän
risteilyitä varten todettiin kannattamattomaksi ja syksyllä 1977 alus myytiin Birka Linelle.
Keväästä 1977 kevääseen 1979 Finnlinesilla ei ollut ainuttakaan alusta risteilyliikenteessä, vaikka
risteilyt olivat osa varustamon pitkän tähtäimen strategiaa. Syksyllä 1978 aloitettiin kuitenkin
Wärtsilän Turun telakalla Finlandian uudelleenrakentaminen risteilykäyttöön sopivaksi. Aluksen
autokannelle rakennettiin lisää hyttejä (alukseen kuitenkin jätettiin henkilöautojen kuljettamiseen
soveltuva autokansi) ja kaikki alkuperäisit hytit ilman suihkua ja WC:tä korvattiin Finnjetin Ahyttien
mallisilla hyteillä. Uudistettu Finlandia sai uudeksi nimekseen Finnstar ja se aloitti risteilyliikenteen

Kanarialla tammikuussa 1979. Finnstarin liikenne
oli vaihtelevaa: keskitalvella se risteili Finnlinesin
laskuun Kanarian saarilla, keväällä ja syksyllä
HapagLloydille rahdattuna Välimerellä, ja kesäisin
se sekä risteili Helsingistä Neuvostoliiton satamiin
Välimerellä että liikennöi autolauttana välillä
HelsinkiSliteKööpenhamina.
1970luvulla Finnlines ei kuitenkaan ollut ainoa
suomalainen varustamo, joka harjoitti vakavissaan
risteilyliikennettä. Suomen Hyörylaivaosakeyhtiön
Ilmatar aloitti ajoittaiset risteilyt Itämerellä syksyllä
1973 (aluksi Silja Linen väreissä). Kesästä 1976
eteenpäin Ilmatarta käytettiin yksinoman
risteilyliikenteessä. Itämeren lisäksi alus alus risteili

tuona vuonna Norjan rannikolla. Keväällä 1977 alkaen Ilmatar risteili talvisin Välimerellä, palaten
kesäisin risteilemään Itämerelle ja Norjan vuonoihin. Vuoden 1978 alusta Ilmattaren risteilyitä
markkinoitiin jälleen osana Silja Linen toimintaa.
Samaan aikaan kun Finlandia uudistettiin Turussa risteilyalus Finnstariksi syystalvella 197879
Ilmatar uudistettiin risteilyalukseksi Wärtsilän telakalla Helsingissä. Uudistusten jälkeen Ilmattaren
risteilyliikenne jatkui pitkälti aiemman kaltaisena, joskin keväällä 1980 alus teki yhden risteilyn
Islantiin. Keväällä 1979 Effoa (exSuomen Höyrylaivaosakeyhtiö) oli hetkellisesti operoinut kahta
ristelijää, kun Regina (entinen Rederi AB Svean Svea Regina) teki joitakin risteilyjä Kielistä Norjan
vuonoihin.

Ilmatar, maisemista päätellen jossain päin
Norjan vuonoja. KUVA: © Rami Wirrankoski
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Sekä Finnstarin että Ilmattaren risteilyliikenne koki kuitenkin pikaisen lopun. Vuonna 1980
merenkulkijoiden lakon seurauksena tuli voimaan uusi merimiesten työehtosopimus ja samaan
aikaan Neuvostoliitto asetti uusia rajoituksia maahan suuntautuneelle risteilyliikenteelle. Uudessa
tilanteessa sekä Effoa että Finnlines totesivat risteilyliikenteen jatkamisen kannattamattomaksi.
Ilmatar vedettiin risteilyliikenteestä kesäkuussa 1980 ja sen oltua kesän 1980 HelsinkiTukholma
lauttaliikenteessä alus myytiin norjalaiselle Vesteraalens Dampskibsselskabille. Finnstar puolestaan
vedettiin liikenteestä syyskuussa 1980 ja makuutettiin Toulonissa kunnes se myytiin keväällä 1981
Loke Shippingille ja uudistettiin Aasian risteilymarkkinoita varten. Nykyisellään entinen Ilmatar on
ilmeisesti makuutettuna Freeportissa Bahamalla nimellä Palm Beach Princess. Golden Princess
nimellä liikennöinyt exFinnstar puolestaan myytiin romuksi syksyllä 2009.
Samaan aikaan kun Effoa ja Finnlines luopuivat risteilyliikenteestä, kolmas suurista suomalaisista
varustamoista puolestaan aloitti risteilyliikenteen. Rederi Ab Sally hankki vuonna 1981
omistukseensa vuonna 1966 perustetun Karibialla liikennöineen Commodore Cruise Linen. Pian Sally
hankki myös kaksi entistä linjalaivaa, jotka oli tarkoitus muuttaa risteilykäyttöön Commodoren
liikennettä varten. Commodore Cruise Line oli ensimmäinen suomalaisten varustamojen 1980luvulla
tekemistä yrityksistä päästä osalliseksi PohjoisAmerikan risteilymarkkinoita, lähes poikkeuksetta
käyttäen käytettyjä aluksia, joita ei oltu alkujaan rakennettu risteilyliikenteeseen. Suomalaiset olivat
kuitenkin auttamatta myöhässä näiden yritystensä kanssa. 1980luvulla PohjoisAmerikan
risteilyliikenne oli jo pitkälti vakiintunut ja alueella jo 1960luvun lopulta operoineet varustamot
alkoivat hankkia uusia, yhä suurempia ja tasokkaampia aluksia. Commodore Cruise Line, Effoan ja
Johnson Linen osittain omistama Sundance Cruises, sekä Crown Cruise Line ja Bermuda Star Line
olivat kaikki epäonnistumisia.
Suomen markkinoille suunnattuja risteilyitä alettiin taas kokeilla keväällä 1986. Rederi Ab Sallyn
Viking Saga oli jäänyt työttömäksi Viking Linen HelsinkiTukholma liikenteestä Rederi AB Sliten
Olympian
valmistuttua. Rederi
Ab Sally päätti
perustaa uuden
brändin Sally
Cruisesin tekemään
lyhyitä risteilyitä
Helsingistä, ja Viking
Saga uudistettiin tätä
varten risteilyalus
Sally Albatrossiksi.
Seuraavana vuonna
Rederi Ab Sally
päätyi Effoan ja
Johnson Linen
omistukseen. Talvella
1988 Sally Albatross uudistettiin paremmin risteilykäyttöön sopivaksi Schichau Seebeckwerftillä
LänsiSaksassa ja samalla aluksen keulaosaa uudelleenrakennettiin virtaviivaisemmaksi. Samana
vuonna Kristina Regina aloitti risteilyt Itämerellä Kristina Cruisesin väreissä ja seuraavana vuonna
Suomen markkinoilla aloitti kolmas uusi risteilyvarustamo, kun Nauvolainen Delfin Cruises aloitti
risteilyt Turusta Delfin Clipperillä.

Sallyvarustamon myöhemmin palanut Sally Albatross. KUVA: © Rami
Wirrankoski
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1980luvun lopun risteilyliikenteen nousua seurasi kuitenkin uusi romahdus. Sally Albatross tuhoutui
lähes täysin tulipalossa Finnboda Varfilla Nackassa tammikuussa 1990. Sally Cruise rahtasi Delfin
Clipperin korvaamaan Sally Albartossia ja alus sai uudeksi nimekseen Sally Clipper. Delfin Cruisesin
toinen alus Delfin Caravelle valmistui toukokuussa 1990. Saman vuoden kesällä aloitettiin Sally
Eurocruiser aluskonseptin rakentaminen Rauman telakalla hyödyntäen Sally Albatrossin palosta
selvinneitä osia.
Delfin Cruises ei kyennyt toimimaan voitollisesti ja vuoden 1990 lopussa sen molemmat alukset
palasivat ne rakentaneen RaumaRepolan omistukseen. RaumaRepola jatkoi Sally Clipperin

rahtaamista Sally Cruiselle ja
myös Delfin Caravelle
rahdattiin Sallylle nimellä
Sally Caravelle. Sallyn
joutuessa liikennöimään
pienillä rahdatuilla aluksilla
Viking Linen
osakasvarustamo SF Line
aloitti vuorokauden risteilyt
Helsingistä Cinderellalla ja
Isabellalla. Vuorokauden
risteilyt olivat olleet Sally
Albatrossin pääasiallinen
leipätyö ja 1980luvun
lopussa se oli ollut ainoa
Helsingistä liikennöinyt
suurempi risteilyalus. Kun

käytännössä täysin uusi Sally
Albatross tuli (takaisin)

liikenteeseen keväällä 1992, olivat Viking Linen alukset vieneet enemmistön Helsingistä lähtevien
vuorokauden risteilyiden matkustajista. Jo syyskuussa 1992 Sally Cruise liitettiin osaksi Silja Linea.
Sally Albatross kuitenkin säilytti Sally Cruisen värityksen ja korsteenimerkin. Kun Sally Albatross ajoi
karille Porkkalan edustalla kevättalvella 1994 ja rahdattiin sen jälkeen Norwegian Cruise Linelle, jäi
suomalainen ristelyliikenne Kristina Reginan harteille, lukuunottamatta Viking Linen autolauttojen
vuorokauden risteilyitä Helsingistä (joskin Isabella teki kesällä 1994 joitakin risteilyitä Helsingistä
Visbyyn).
Viimeinen suomalainen yritys päästä kansainvälisille risteilymarkkinoille koettiin 1990luvun alussa,
kun Christian Aspergenin ja Radisson hotellien yhteisyritys Diamond Cruise rakennutti
katamaraaniristeilijä Radisson Diamondin. Wärtsilän suunnittelema aikansa luksusristeilijä purjehti
alkujaan Suomen lipun alla (toisin kuin muut suomalaisten yritykset kansainvälisillä markkinoilla).
Vuonna 1997 kun Diamond Cruise ja Seven Seas Cruises yhdistyivät, siirtyi Radisson Diamondkin
Bahaman lipun alle. Nykyään alus tekee kasinoristeilyjä Hong Kongista nimellä Asia Star. EffJohn oli
jo kaksi vuotta aiemmin myynyt viimeisen kansainvälisen risteilyliikenteen brändeistään, Rederi Ab
Sallyltä perityn Commodore Cruise Linen, ja näin suomalaisten varustamoiden yritykset kilpailla
kansainvälisillä risteilymarkkinoilla ovat ainakin toistaiseksi päättyneet.

Etualalla Sallyn liikenteessä jo oleva Sally Clipper, taustalla vielä
Delphin Caravellealus. KUVA: © Rami Wirrankoski
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Jos suomalaisten varustamoiden yrityksen harjoittaa risteilyliikennettä Suomen ja PohjoisAmerikan
markkinoilla eivät onnistuneet, ahvenanmaalaisomisteisen Birka Linen yritykset harjoittaa
risteilyliikennettä Tukholmasta samalla filofialla kuin Sally Cruises Helngistä onnistuivat
huomattavasti paremmin. Vuodesta 1990 alkaen Birka Linen Birka Princess teki kesäkaudella
TukholmaMaarianhamina lyhytristeilyiden lisäksi pidempiä risteilyitä Itämerellä. Vuonna 1992 yhtiö
risteili hetkellisesti Tukholmasta kahdella
aluksella, kun se hankki Norwegian Cruise
Linelta Sunwardaluksen, joka
uudelleennimettiin Birka Queeniksi. Birka
Queen ei kuitenkaan ollut menestys ja vuoden
1992 lopulla se rahdattiin takaisin Norwegian
Cruise Linelle. Syksyllä 2004 Birka Linelle
valmistui uusi Birka Paradise alus ja yhtiö
koetti jälleen liikennettä kahdella aluksella.
Tälläkään kertaa kahden aluksen liikennöinti ei
ollut kannattavaa, ja Birka Princess myytiin
Louis Cruise Linelle talvella 2006. Tunnetusti
alus upposi Sea Diamond nimisenä keväällä
2007. Birka Paradise jatkaa edelleen liikennöintiä Tukholmasta Maarianhaminaan ja tekee kesäisin
pidempiä risteilyitä Itämerellä. Vuodesta 2004 Viking Linen TukholmaMaarianhamina risteilyreitillä
liikennöivä Viking Cinderella on myös risteillyt kesäisin Tukholmasta Riikaan ja Tallinnaan.
Kristina Regina oli suomalaisen risteilyliikenteen kruunaamaton kuningatar aina 2000luvun
alkuvuosille. Itämerellä tehtyjen risteilyiden lisäksi alus aloitti kevättalvella 2000 ensi kertaa risteilyt
Välimerellä. Tämä oli ensimmäinen kerta sitten Finnstarin vuonna 1980 kun suomalainen risteilyalus
teki risteilyjä lämpimämmillä vesillä. Vuonna 2002 Kristina Regina sai kuitenkin jälleen kilpailijan
suomalaisille suunnatussa risteilyliikenteessä. Sally Albatross oli karilleajonsa jälkeen uudistettu ja
rahdattu Norwegian Cruise Linelle nimellä Leeward. Myöhemmin rahtaussopimus siirtyi NCL:n uudelle
omistajalle Star Cruisesille. Vuoden 2001 lopussa Star Cruises purki sopimuksen ja nyt SuperStar
Taurus nimellä kulkenut alus päätettiin palauttaa Silja Linen risteilyliikenteeseen nimellä Silja Opera.
Kesällä 2002 Silja Opera aloitti risteilyt Helsingistä hyvin samanlaisella perusajatuksella kuin
kymmenen vuotta aiemmin: alus teki vuorokauden risteilyitä Tallinnaan ja pidempiä risteilyitä
Riikaan, Visbyyn ja Pietariin. Silja Opera ei kuitenkaan menestynyt tässä liikenteessä ja talvella
20042005 alus risteili Tukholmasta Tallinnaan. Tämäkään ei ollut menestys ja kevättalvella 2005
alus palasi risteilemään Helsingistä. Syksyllä 2005 Silja Opera teki Suomen Matkatoimiston laskuun
ainoan varsinaisen pitkän risteilynsä Silja Linen väreissä, reitillä HelsinkiKööpenhaminaCherbourg
Lontoo ja toisin päin. Silja Linen omistajan Sea Containersin laitettua koko varustamon myyntiin
tappiollinen Silja Opera vedettiin liikenteestä talvella 2006 ja siirrettiin Sea Containersin
omistukseen. Keväällä 2007 se myytiin Louis Cruise Linesille uponneen Sea Diamondin korvaajaksi ja
alus risteilee nykyään itäisellä Välimerellä nimellä Louis Cristal.

Santorinille muutama vuosi sitten uponnut exBirka
Princess. KUVA: © Kalle Id
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Suomalaisten varustamoiden harjoittama suomalaisille matkustajille suunnattu risteilyliikenne on siis
jälleen palannut tilanteeseen, jossa valittavana on vain yksi laiva, Kristina Cruisesin uusi Kristina
Katarina. On mahdotonta tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan Suomen risteilymarkkinoille. Kristina
Katarinalla on kuitenkin edeltäjänsä Kristina Reginan menestyksekkään perinteen muodossa hyvä
pohja, jolla lähteä houkuttelemaan risteilylle vanhoja ja uusia matkustajia.
Kiitokset Rami Wirrankoskelle.
Lähteet:
Elinkeinoelämän keskuarkisto: Finnlinesin arkisto  Risteilyaluksia koskevat asiakirjat
Kirjoittajan oma arkisto: Viking Linen markkinointimateriaali
Hill Snow, Brooke: Radisson Diamond julkaisussa Cruise Travel marraskuu 1992
Karonen, Petri: EnsoGutzeit Oy laivanvarustajana: Oy Finnlines Ltd ja Merivienti Oy vuosina 1947
1982
Kaukiainen, Yrjö: Ulos maailmaan! Suomalaisen merenkulun historia
Malmberg, Thure & Stampehl, Marko: Siljan viisi vuosikymmentä
Peter, Bruce: Baltic Ferries
Sjöström, PärHenrik, Brzoza, Krzysztof: Tie meren yli
http://www.faktaomfartyg.se
http://en.wikipedia.org

Itämerellä risteilyjä tehnyt Silja Opera. KUVA: © Wikimedia Commons / Kalle Id
Lisenssiehdot: http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/deed.en
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MAAILMAN MERILLÄ
Hampuriin laivoja kuvaamaan?
TEKSTI JUKKA KOSKIMIES
KUVAT JUKKA KOSKIMIES

Laivakuvausta harrastavalle kotiSuomen perinteiset kuvauspaikat voivat ruveta tuntumaan liian
tutuilta. Toki löytyy aina satamia, jotka vielä ovat tutkimatta, monet saariston tai sisävesien
laivareitit ovat jääneet kokematta, ja tutussakin paikassa löytyy usein uutta jännittävää kuvattavaa.
Jossakin vaiheessa ehkä kuitenkin iskee kaukokaipuu – halu nähdä kokonaan uusia ympäristöjä,
kokonaan uusia laivoja, jotain eksoottisempaa, ”isoa”, mitä nykyisin ei Itämeren rannoilla näe.
Parin kotirannoilla vietetyn uutteran harjoitteluvuoden jälkeen vietin ”oppiisäni” Aleksi Lindströmin
jalanjäljillä syksyinä 200708 kumpanakin pari viikkoa Pireuksessa. Sinne vetää mieli takaisin.
Seuraavana kesänä Finnlinesin uusi reittilinja vei muutamaksi päiväksi Puolan Gdyniaan, ja paluu
sinnekin kytee mielessä.
Tämän kesän kohteeksi valikoitui kuitenkin Hampuri, joka oli ollut haavelistalla jo pitkään.
Shipspottingsivuston foorumilta löytyy runsaasti Hampurinkävijöiden kokemuksia ja ohjeita, mutta
parhaat lattiatason neuvot tulivat tietenkin taas Aleksilta. Kävi vielä niin, että sveitsiläinen
”elämäntapalaivaretkeilijä” Cornelia Klier, joka rahtilaiva AURORA:n matkustajana kävi
Helsingissäkin viime talven pahimpien pakkasten aikaan, tarjoutui hankkiutumaan samanaikaisesti
minun kanssani Hampuriin, joka on hänelle lukuisista käynneistä tuttu.
Näin sitten matkasin Hampuriin heinäkuun 23.27. päivien väliseksi ajaksi. Kun lisäksi ajoitin
lentomatkani niin, että sekä tulo että lähtöpäivänä jäi reilu puoli päivää kuvausaikaa, riitti tämä aika
ensitutustumiselle mainiosti. Ja olisi riittänyt vielä paremmin, ellen huolimattomuuttani olisi
kolmannen täyden kuvauspäivän aamuna turmellut kameraani, niin että pari viimeistä päivää jouduin
sinnittelemään pahasti puutteellisen kuvauskaluston varassa.
Hampurin sääsuhteet eivät taida olla kovin vakaat. Noina Suomen kovien helteiden päivinä
Hampurissa oli jokseenkin viileätä (paikalliselta kirpputorilta ostettu huppari oli tarpeen helleasun
täydentämiseksi), melko tuulista, enimmäkseen puolipilvistä, ajoittain pientä sadettakin, mutta ei
juurikaan sellaista säätä, joka olisi ollut kuvaamiselle esteenä. Ja sanovat, että jos sää siellä on
epävakainen, niin se ei sitten myöskään kovin huono ole pitkiä aikoja kerrallaan!
Mitkä olivat ensipäivän vaikutelmat? Ensinnäkin julkisella liikenteellä liikkumisen ja
kuvausympäristöön ”sisälle” pääsemisen helppous: Metrolla hotellistani kaksi pysäkinväliä
Landungsbrückenin asemalle, jonka kohdalta rannasta satamaliikenteen lautat lähtevät. Siellä
sitten 15 minuutin välein kulkevan ”bongarilinja” 62:n lauttaan ja muutaman välipysäkin jälkeen
maihin Bubendeyrannan laiturilla ja voilá!  olet perillä Hampurin parhaalla kuvauspaikalla!
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Ilmakuvassa ympäristö näyttää tälläiseltä. Kuvassa A:lla merkitty Bubendey sijaitsee Elben
etelärannalla, ja enimmän ajan päivästä valon suunta on kuvaajalle suotuisa. Vastaranta on siistiä
metsä, huvila ja uimarantamaisemaa, joka sopii hyvin laivakuvien taustaksi. Bubendey sijaitsee
paikassa, jonka ohi Hampurin valtavan sataman jokseenkin kaikki liikenne kulkee. Landungsbrücken
löytyy kuvassa pohjoisrannalta pienen vihreän S:n kohdalta Reeperbahnin kadun eteläpuolelta.
Joukkoliikennelipulla (päivämaksu oli
kai 56 euron vaiheilla,
metroasemilta voit ostaa kolmen
päivän alennuslipun) saa matkustaa
mielin määrin myös satamalautoilla.
Linja 62:n päätepysäkillä
Finkenwerderillä, Bubendeyn
naapurissa, voi vaihtaa
vastarannalle ajavaan linja 64:een.
Sen ensimmäinen pysäkki vie
Rüschparkin puistoon (kuvassa
näkyvän lentokentän itäpuolella),
jonka terassi on toinen suosittu
kuvauspaikka. Varhain aamulla klo
68:n aikoihin Aleksi neuvoo
ajamaan perille vastarannan
Teufelsbrückille (Pirunsillalle)
saakka. Siellä valo on ”oikealla” puolella ennen klo 9:ää aamulla, sen jälkeen eteläranta on parempi.
Kummallekin kuvauspaikalle pääsee myös maitse, joten paikalliset tulevatkin niille yleensä autolla.
Paikallisia kuvaajia näkyy kummassakin paikassa lähes aina, mutta heihin ei tunnu olevan erityistä
tarvetta tutustua – parin päivän jälkeen ehkä kevyt tervehdys voi luonnistua. Sen sijaan Bubendeyn
laiturin ja läheisen luotsiaseman väliä kävelevät luotsit lähes poikkeuksetta huikkaavat
kameramiehelle ”Moin!”.
Sekä Bubendeyn että Rüschparkin kohdalla laivat ohittavat paikan sopivasti muutaman sadan metrin
etäisyydellä. Ehkä olin laiska vaihtamaan objektiiveja, mutta kuvia jälkeenpäin katsellessa huomaan,
että lähes aina 55300 mm:n tele oli ollut sopiva. Toisaalta pääosassa tapauksia käytetty polttoväli oli
rajoissa 55150 mm, joten enimmäkseen liikuttiin teleobjektiivin ”keveillä” alueilla.
Suosituimpien bongarireittien 62 ja 64 lisäksi lauttoja kulkee sataman muihinkin osiin. Omatoimisten
kuvailuretkien lisäksi Landungsbrückeniltä voi myös (hintaan €1214) tehdä muutaman eri yhtiön
järjestämiä tunnin mittaisia ”Suuria Satamakierroksia”, jotka vievät sellaisiinkin sataman osiin, joihin
reittilautat eivät kulje. Niillä pääsee ihan lähietäisyydeltä näkemään laitureissa makaavia laivoja,
mutta niiden kuvaaminen on ymmärrettävästi aika hankalaa. Varma kuvauskohde näillä retkillä on
toistaiseksi kuitenkin viimeistelyvaiheessa oleva Roman Abramovichin superjahti ECLIPSE, lajissaan
maailman suurin.
Hampurissa nähtävien laivojen ”arvo” riippuu tietenkin katsojasta. Vain matkustajalaivoista
kiinnostuneille sieltä ei pienten satamaliikennelauttojen ja sightseeingalusten lisäksi löydy juuri
mitään. Käyntipäivilleni ei osunut edes yhtään harvoista Hampurissa käyvistä risteilyaluksista, ja ne
mitkä siellä käyvät, ovat enimmäkseen Helsingin rannoilta ennestään tuttuja.

Rüschpark. KUVA: © Jukka Koskimies
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Pääosa kohdalleni sattuneista laivoista oli erikokoisia konttilaivoja, muista toistakymmentä oli
tankkilaivoja ja vajaat parikymmentä erikokoisia irtorahtialuksia. Konttilaivoista suurimmat olivat
tietenkin jännittävimpiä. Yli 20 000:n GT:n aluksia sattui eteen 18, suurimmat niistä kreikkalainen
COSCO HELLAS (109 149 GT) ja Hong Kongin XIN HONG KONG (108 069 GT).

Monet laivat ehtivät jo näiden muutamien päivien
aikana näyttäytyä useampaan kertaan, mm. satamaan
tullessaan ja ulos lähtiessään, jotkut vielä sataman
sisällä laiturissa tai laituripaikkaa vaihtaessaan. Eri
laivoja kuitenkin riitti, sillä kaikista kuvaamistani
laivoista yli sata oli minulle ennestään tuntemattomia
ja vain kymmenkunta kotivesiltä tuttuja feedereitä,
niistäkin neljä Helsingin vesillä vain kerran näkemiäni.
Ja olihan toista kuvata vaikkapa joku AURORA tai IDA
RAMBOW ihanneetäisyydeltä, kun kotona samoja
laivoja joutuu nykyisin tiirailemaan teleputken läpi
Vuosaaren hankalissa olosuhteissa. Ihan tuli mieleen
vanhat hyvät ajat, jolloin Jätkäsaaren konttilaivat
ohittivat Hernesaaren kärjen melkein ”kivenheiton
päässä”.  Joten omasta puolestani olen todella
tyytyväinen lyhyen retken saaliiseen.
Näytteitä eri päivinä kuvattavaksi osuneista kohteista
löytyy täältä.
Lyhyen kokemukseni perusteella Hampuri näyttää
tarjoavan pikaisellakin käynnillä ja kohtuullisilla
kustannuksilla runsaasti jännittävää kuvattavaa
rahtilaivoista kiinnostuneelle. Etuna on mm. helppo

pääsy julkisilla liikennevälineillä myös suoraan parhaille kuvauspaikoille. Hyvissä ajoin varattuina
edestakaiset lennot jäänevät 200300 euroon. Yösijaksi kelpaavan hotellihuoneen saa alle 50 euron
vuorokausihinnalla, ellei sitten hakeudu peräti retkeilymajaan, jonkalainen löytyy aivan sataman
liepeiltä. Ruokailukin on meikäläiseen hintatasoon tottuneelle peräti edullista.
Joten siitä vaan Hampuriin laivoja kuvaamaan!

Bubendey Ufer. KUVA: © Jukka Koskimies

Etualalla konttialus El Temerario, taustalla CMA CGM Violet. KUVA: © Jukka Koskimies
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Viime kerralla kirjoitin lehteen Stena Linen uudesta Hoek van Holland – Harwichvälin superlautasta,
Stena Hollandicasta. Tuolloin ”vanha” Stena Hollandica lähti kiertoon, kuten mainitsin, Göteborg –
Kielvälille. Seuraava alus, myöskin ”vanha” sisaralus Stena Britannica tulee nykyisen Stena
Germanica III:n pariksi, kunhan uusi Stena Britannica valmistuu Wadan Yardsilta lokakuussa. Sitä
odotellessa voitaneen kirjoittaa muutama sananen Stena Germanicasta, joka aloittaa liikenteen
Göteborgin ja Kielin välillä tämän lehden ilmestymispäivänä, 31. elokuuta.
Kuten kaikki viime numerosta jo tietänevät, Alankomaiden Hoek van Hollandin ja IsoBritannian
Harwichin välille tulee vielä lokakuussa nykyisen Stena Hollandican pariksi Stena Britannica. Tuolloin
vanha Stena Britannica, luultavasti siis tuleva Stena Scandinavica (III) tulee ajamaan yhdessä
aloittavan Stena Germanican kanssa linjaa Ruotsin Göteborgista Saksan Kieliin. Uudet alukset tulevat
täydentämään kapasiteettia Ruotsin ja Saksan välillä niin paljon, että rahtilinja Göteborgin ja
Travemünden välillä ajetaan alas vuoden 2010 kuluessa, ja alukset siirretään Rotterdamin ja
Harwichin välille. Mutta mennään itse asiaan, uuteen Stena Germanicaan ja Stena Scandinavicaan.
Uudet ”jättilautat” tulevat parantamaan kapasiteettia linjalla huomattavasti. Huima kapasiteettiero on
tehtävissä vaikka taulukkomuodossa:

Tässä vertailussa tulee esille melko huima ero laivojen koon ja rahtikapasiteetin suhteen.
Matkustajakapasiteetti tippuu jonkin verran reitillä, mutta rahtikapasiteetti reilusti yli tuplaantuu,
joka kompensoi Travemünden linjan loppumisen aiheuttaman vajaavaisuuden. Kaiken lisäksi
saksalaisille riittää miniristeilytarjontaa Kielissä, Color Linen liikennöidessä myös Osloon. Lisäksi
tulevaa Stena Scandinavicaa saatetaan telakoida ennen liikennettä, kuten tehtiin Stena Germanicalle,
jolloin matkustajakapasiteetti saattaa nousta samalle tasolle linjaparin kanssa.
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Stena Germanicaa on mainostettu varustamon toimesta ”Pohjoismaiden suurimmaksi autolautaksi”,
joskin tieto on virheellinen, Color Magicin pitäessä edelleen hallussaan maailman suurimman
autolautan titteliä. Pohjoismaiden alueen pisin lautta se todennäköisesti on. Huimalla 240 metrin
pituudellaan aluksessa tullaan vaatimaan erikoistekniikkaa ja taitoa, jotta se voidaan kääntää
Göteborgin satamassa. Alus poikittain ollessaan nimittäin lähes koskettaa sataman molempia päitä.
Se on Stenan suurin investointi Göteborgin liikenteessä pitkiin aikoihin, ja tulee olemaan tulevan
parinsa kanssa huomattavasti ympäristöystävällisempi yhdistelmä. Aluksessa on muunmuassa ”eco
driving”ajomoodi, jolla ajettaessa voidaan pienentää polttoaineen kulutusta. Lisäksi pakokaasuja
suodatetaan ja rajoitetaan
katalyyttisellä järjestelmällä.
Satamassa alus ottaa virtansa
kaupungin sähköverkosta, jolloin
laivan ei tarvitse pyörittää omia
koneitaan. Stena Line uskoo
säästävänsä noin 100 miljoonaa
Ruotsin kruunua vuosittain
polttoainekustannuksissa, kun
neljän laivan sijasta ajetaankin
vain kahta ympäristöystävällistä
alusta.
Noin 200 miljoonaa kruunua maksanut uudistus takaa sen, että Stena Germanica tulee tarjoamaan
entistä enemmän luksusta risteilemiseen Ruotsin ja Saksan välillä.
494 hyttiä tarjoavat huikean valikoiman hyttejä erilaisista poreallasulkonäkymäsviiteistä
parvekesviitteihin sekä myös budjettimatkailijoiden tarpeet tyydyttäviin halvempiin sisähytteihin. 24
hyttiluokan valikoimassa riittää valinnan varaa. Laivalla on panostettu miellyttävästi reilun kokoisiin
erityyppisiä palveluita tarjoaviin sviitteihin. Muunmuassa panoramaikkunallista Penthouse
Panoramaa tai omalla porealtaalla varustettua Jacuzzi Panoramaa täydentää muunmuassa oman
terassin sisältävä Terrace Panorama. Pienellä budjetilla liikkeellä oleville löytyy myös perinteisiä
sisähyttejä, ja jopa nais ja miespaikkoja on tarjolla laajassa hyttien kirjossa. Uudessa aluksessa
panostus näkyy selvästi hyteissä ja niiden palveluissa. Yhä useammassa hytissä on laajat
panoraamaikkunat tai muuten vain hyvät merinäkymät.
Stena Germanica sisältää kaksi ravintolaa, jotka on tehty perinteisen jaon mukaan. Metropolitan on
selkeästi a la carteruokaan ja muihin erityisruokiin panostava ravintola, jossa ruokalistoilta löytyy
muunmuassa vuodenaikaan liittyviä ruokia. Taste taas tarjoaa perinteisen buffetravintolan palvelut.
Lisäksi aluksella on Riva Bar, Tasteravintolan yhteydessä sijaitseva CView Lounge, viineihin
erikoistunut Vinotek sekä aurinkokannella sijaitseva kaksikerroksinen, 170paikkainen, suuri, tyylikäs
ja moderni Sun Deck Bar. Ostoksia varten löytyy myös myymälä, joten niinpä kaikki risteilijän tarpeet
on tyydytetty palvelujen osalta.
Mitä sitten aluksesta itsestään voisi sanoa ulko ja sisäkuosin osalta? Ulospäin alus alkaa näyttämään
jo kohtalaisen hyvältä, kun sitä tarpeeksi on katsellut. Pidennys ei ole pilannut aluksen tyyliä
erityisemmin. Hyvin pyöristettyä linjaa myötäilevä kansirakenne saa takkiinsa rungon muotoilulta,
joka ei erityisemmin kiitosta pyöristäytyneisyydestä saa. Siitä huolimatta kokonaisuus näyttää
hyvältä. Stenan ”Making good time”maalausteemalla se näyttää jopa entistä paremmalta. Uusi
peräosaan lisätty, joskin suhteellisen pieni laajennuspala
(http://www.faktaomfartyg.se/stena_germanica_2001_ombgpl_1.htm) ei vaikuta aluksen
ulkomuotoon pahemmin.

Stena Britannica III ensimmäistä saapumassa Kieliin. KUVA: ©
Arne Lütkenhorst
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Laivan sisustus ei ole ehkä niin revittelevää kuin uudessa Stena Hollandicassa, josta annoinkin
reippaasti kehuja. Tässä suhteessa Stena Germanica saa minulta risuja: värejä on käytetty turhan
laiskasti, ja joissakin tiloissa jopa todella huonosti tilan yleiseen teemaan suhteutettuna. Suuri
ikkunoiden määrä on miellyttävää. Laivasta ei kuvien perusteella löydy yleisistä tiloista mitään
todella silmiinpistävää elementtiä, joka mielestäni laivassa olisi tärkeää. Jotain, joka säväyttää.
Mutta jos yleisiä tiloja ei voi kehua erityisen miellyttäväksi, niin varmasti ajavat asiansa oikein hyvin.
Eikä kaikki tilat suinkaan ole huonon näköisiä, mutta surkeammat tilat latistavat kyllä tunnelmaa
reilusti. Sitten taas kehuja: suuret kehut ansaitsee ulkokansi. Suurikokoinen ja monipuolisia
palveluita tarjoava kansi saattaa ainakin kesällä olla suuri menestys. Toinen ehdoton plussa laivalla
on hytit. Miellyttävä sisustus antaa hyvän yleisvaikutelman, ja panostus muun muassa hyttien
merenläheisyyteen ja luksukseen on hyvä ele. Ainakin luksushyteissä on rohkeasti käytetty modernia

väritystä ja futuristista
kalustusta. Hyttikäytävissä
on myös ronskimpaa otetta:
värit ovat erittäin arkoja,
mutta tälläisessä
onnistuneessa
kokonaisuudessa täydentävät
käytävää hyvin. Lisäksi
seinille lisätyt kuvat nostavat
myös paljon hyttikäytävien
pisteitä.
Mitä tästä laivasta nyt sitten
kaikenkaikkiaan voi sanoa?
Tulee ehdottomasti
parantamaan palveluita ja
valikoimaa risteilyreitillä
Göteborgin ja Kielin välillä.

Mielenkiintoinen veto sinänsä, onhan alus aiemmin ollut enemmän rahtipainotteisella linjalla, kun
taas tuleva linja vetää puoleensa myös miniristeilijöitä. Siitä huolimatta en usko, että tyytymättömiä
laivaan voivat olla rahtiasiakkaat että myöskään risteilyasiakkaat. Kaikki peruspalvelut laivalla on, ja
hyttien kirjo on niin laaja, että vaativillekin asiakkaille löytyy jotain. Ympäristöystävällinen ja suuri
laiva on ilman muuta hyvä asia tälläisenä aikakautena. Ulkopuolelta miellyttävä ja sisätiloiltaan
hieman tylsähkö, mutta siisti alus pieksee edeltäjänsä reilusti. Odotan mielenkiinnolla myös tulevaa
Stena Scandinavicaa.
Stena Germanica III aloittaa liikenteen 31. elokuuta 2010 Göteborgin ja Kielin välillä. Kevääseen
2011 asti linjaa ajaa sen parina vanha Stena Scandinavica, jolloin senkin korvaa uudempi Stena
Scandinavica. Vanhat alukset tullaan nimeämään Stena Visioniksi ja Stena Spiritiksi ja asetetaan
Karlskronan ja Gdynian välille liikenteeseen.

Stena Britannica III saapumassa Kieliin ensimmäistä kertaa. KUVA: ©
Arne Lütkenhorst



LÄHTEET:
http://www.faktaomfartyg.se/stena_hollandica_2001.htm
http://www.stenaline.se/farja/varafartyg/stenagermanicaiii/
http://hotellfartyg.se/#/en/
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.429958foljmedombordpanyafarjan
http://www.gp.se/nyheter/bilder/1.429943stenalinesnyafarja
http://www.cisionwire.se/bilder/
http://www.landgangen.se/forumsmf10/index.php?topic=17139.0
Erityiskiitokset Arne Lütkenhorstille jutun kuvituksesta.
Special thanks to Arne Lütkenhorst for the photos.

Stena Britannica III laiturissa. KUVA: © Arne Lütkenhorst

sivu 18
21 sivusta



LOKIKIRJA
Lokikirja kotivesiltä
TEKSTI OLLI TUOMINEN
KUVAT OLLI TUOMINEN

KRISTINA REGINA MYYTIIN HOTELLILAIVAKSI TURKUUN
Kotkalainen Kristina Cruises on myynyt 29.7 tehdyllä kaupalla Kristina Reginan turkulaiselle Oy S/S
Borea Ab:lle. Alus luovutetaan yhtiölle syyskuun alussa. Yhtiön aikomuksena on sijoittaa alus hotelli
ja museolaivaksi Aurajokeen Suomen Joutsenen ja Sigynin väliin. Aluksen nimeksi tulee Borea ja se
maalataan takaisin alkuperäiseen väritykseensä. Turun Satama on myöntänyt Kristina Reginalle
laituripaikan viideksi vuodeksi.
SAIMAAN MATKAVERKKO OSTI KRISTINA BRAHEN
Saimaalla toimiva Saimaan Matkaverkko Oy on ostanut 27.8 tehdyllä kaupalla Kristina Brahen
Kristina Cruisesilta. Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa. Alus luovutetaan uudelle omistajalle lokakuun
puoleenväliin mennessä. Uuden omistajan myötä nimeksi tulee Brahe. Ensi vuoden risteilyt
julkaistaan syksyn aikana. Kristina
Cruises ilmoitti kesäkuussa (ks.
Ulkomatala 6/2010) keskittyvänsä
kansainväliseen risteilyliikenteeseen
ja luopuvansa Kristina Brahesta
KRISTINA KATARINA ALOITTI
RISTEILYT
Eräs aikakausi suomalaisessa
merenkulussa päättyi 23.8, kun
Kristina Regina saapui
jäähyväisristeilyltään Kotkan
Kantasatamaan. Yhtiön uusi
lippulaiva Kristina Katarina lähti
28.8 neitsytmatkalleen Kotkasta
yhdessä Kristina Reginan kanssa.
Kristina Katarinan neitsytristeily kulki samaa reittiä Kristina Reginan jäähyväisristeilyn kanssa eli
Kotkasta Tallinnan kautta Helsinkiin, jonne Kristina Katarina saapui ensimmäisen kerran sunnuntaina
29.8.
FINNLINES LISÄÄ LIIKENNETTÄ VENÄJÄLLE
Finnlines lisää kapasiteettia ja liikennettä Pietariin. Samalla käyntisatamiin lisätään myös Latvian
Ventsplis. Kapasiteettia parannetaan korvaamalla Translubeca Finnhansalla, joka saa uudeksi
nimekseen Transrussia. Finnlines myi keväällä 2009 Finnhansan emoyhtiölleen Grimaldi Groupille,
jolta alus nyt ostettiin. Muutoksen jälkeen TransRussiaExpressliikenteessä ovat Transrussia sekä
Transeuropa.
TALLINK JATKOI TAPPIOLLA
Varustamoyhtiö Tallinkin kolmannen vuosineljänneksen tulos säilyi tappiollisena kasvaneista
matkustajamääristä huolimatta. Tappio kuitenkin puolittui vuodentakaisesta puoleen eli 20
miljoonaan euroon. Yhtiön tilikausi päättyy elokuun lopussa. Viimeisen kvartaalin merkitys yhtiön

Kristina Cruisesin uusi lippulaiva Kristina Katarina saapuu
ensimmäistä kertaa Kustaanmiekkaan ja Helsinkiin. KUVA: ©

Olli Tuominen
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Lokikirja maailman meriltä
TEKSTI OLLI TUOMINEN
KUVAT LASSI LIIKANEN

STX VAIHTAA TOIMITUSJOHTAJIA
Sekä STX Europe että STX Finland ovat saaneet kesän aikana uudet toimitusjohtajat. STX Europen
uutena toimitusjohtajana aloitti 24.8 eteläkorealainen JuSou Kim. STX Finlandia vajaat kaksi vuotta

johtanut Martin Landman sai potkut heikon tilauskehityksen
vuoksi. Tilalle palkattiin yhtiön sisältä Juha Heikinheimo.
DAEWOO RAKENTAA COTUNAVILLE SUUREN
MATKUSTAJALAUTAN
Tunisian valtion omistama Cotunav on tehnyt tilauksen
uudesta suuresta matkustajalautasta. 262 miljoonaa dollaria
maksavaan 210 metriä pitkä alus saadaan liikenteeseen
vuoden 2012 alkupuolella. Alus on mitoitettu 3200
matkustajalle ja 1060 autolle. Korkeasesongin aikana alus
liikennöi reittiliikenteessä. Sen ulkopuolella ajetaan
risteilyliikennettä.
MSC TILAA UUDEN ALUKSEN RANSKASTA
MSC Cruises ja STX France ovat sopineet uuden MSC
Fantasialuokan risteilijän rakentamisesta. MSC Fantastica
nimen saava alus valmistuu keväällä 2012. Aluksesta tehtiin
esisopimus aiemmin tänä vuonna.
MEYER WERFT SAI TILAUKSEN AIDA CRUISESILTA
Aida Cruises on allekirjoittanut 12.8 sopimuksen saksalaisen
Meyer Werftin kanssa seitsemännen Aidadivaluokan aluksen
toimittamisesta. 252metrinen alus toimitetaan Aida
Cruisesille keväällä 2013. Tällä hetkellä Meyer Werftillä on
rakenteilla Aidalle kaksi samanlaista alusta, joiden odotetaan
valmistuvan keväällä 2011 ja 2012.
LIBYALAISVARUSTAMO TILASI RISTEILIJÄN
RANSKASTA

Libyan valtion omistama General Maritime Transportation Company (GNMTC) ja STX France ovat
allekirjoittaneet heinäkuun alussa sopimuksen uuden risteilyaluksen toimittamisesta. 139 400
bruttotonnin alus on 333 metriä pitkä ja siihen tulee yli 1700 hyttiä. Alus luovutetaan tilaajalle
joulukuussa 2012. GNMTC ei tule operoimaan alusta itse. Spekulaatioissa operaattoriksi on veikattu
italialaista MSC Cruisesia.

Kuvassa MSC Cruisesin tilaaman
aluksen yksi sisarista, MSC Orchestra

poikkeuksellisesti Helsingissä. KUVA: ©
Lassi Liikanen

sivu 20
21 sivusta



LOPPUSANAT
Artikkelien tekijänoikeudet
Artikkelien tekijänoikeudet kuuluvat niiden tekijöille. Ulkomatala ottaa kuitenkin oikeuden julkaista
sekä muokata lehteen lähetettyjä artikkeleita. Artikkelien kopiointiin ja muualla julkaisuun tulee
pyytää lupa artikkelin tekijältä.
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