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TEKSTI LASSI LIIKANEN

Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää

PÄÄKIRJOITUS

Me suomalaiset olemme erikoista kansaa. Aikojen
saatossa suomalaisia on luonnehdittu kovin
vaatimattomiksi, mutta toisaalta tarvittaessa osaamme
olla myös ylpeitä itsestämme. Silloin tällöin terve
ylpeys menee kuitenkin yli laidan. Jokainen voinee
kuvitella, että turha pröystäily ja liialliset oletukset
omasta paremmuudesta kääntyy todennäköisesti
jossakin vaiheessa itseään vastaan. Minulla on
tuntuma, että tällä hetkellä Suomi kärsii juuri
tämäntyyppisestä syndroomasta.

Nokia on johdattanut suomalaista teknologiaosaamista
niin kauan, kun yhtiö on valmistanut erilaisia teknisiä
vempeleitä. Vuosikymmenien saatossa yhtiöstä tuli
merkittävä kivijalka suomalaiselle teollisuudelle.
Matkapuhelinten "vallankumouksen" alkaessa Nokia oli
joustava, uudistuva ja eteen päin kulkeva. Näin se sai
hyvin jalansijaa matkapuhelinmarkkinoilla, joita se
hallitsi yksipuolisesti pitkään, ja hallitsee vielä  ehkä
enää toistaiseksi. Suomessa ja maailmalla on kuitenkin
puhuttu paljon, mikä Nokiaa vaivaa, kun sen
tuotekehitys rullaa paikallaan, yhtiöltä luisuu jatkuvasti
käsistä markkinaosuuksia ja liikevoitto vain pienenee

tilikausi toisensa jälkeen. Ongelmana vaan taitaa olla
se, että jossakin vaiheessa myös Nokiassa
ymmärrettiin, että yhtiöllä todella meni hyvin.
Matkapuhelinten lisääntymiselle ei ollut loppua
näköpiirissä, ja sinisilmäisesti uskottiin, ettei kukaan
kilpailija mene ohi.

Oletus oli kuitenkin väärä. Tällä hetkellä Nokian
markkinaosuus ja markkinaarvo ovat jatkuvassa
laskussa, kuten sananlasku kuuluu, kuin lehmän

häntä. Yhtiössä todella
kuviteltiin valta
aseman olevan
lopullinen.
Tuotekehitys jäi
sikseen, ja samat
tylsät puhelinmallit
pyörivät mallistossa
vuodesta toiseen.
Jossakin vaiheessa tuli
iPhonet ja muut
haastajat, mutta
Nokiassa päädyttiin
toteamaan, ettei niistä
ole vastusta. Nyt
matkapuhelinjätti on
vasta hätkähtänyt,
ettei markkinaasema
olekaan enää

turvattuna. Nokia yrittää kehittää omia uusia tuotteita,
siinä kuitenkin jatkuvasti epäonnistuen, ainakin jos on
tulosta ja markkinaosuutta uskominen. Näyttää siltä,
että myös Suomen meriteollisuus on saanut saman
pistoksen.

Meriteollisuus vaipui 19801990 vuosikymmenien
vaihteessa syvään kriisiin, kun Wärtsilä Meriteollisuus
meni konkurssiin. Nopeasti toimintaa järjesteltiin
uudestaan, jolloin syntyi MasaYards. Se tapahtui
hämmästyttävän nopeasti, mutta oli välttämätöntä,
mikäli telakat haluttiin säilyttää edelleen
toimintakykyisinä.

Helsingin telakan tulevaisuus näyttänee jonkin verran valoisammalta, kuten
aikaisemmassa pääkirjoituksessa pohdittiin (Ulkomatala joulukuu 2010). KUVA: LASSI
LIIKANEN
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PÄÄKIRJOITUS
MasaYardsista tuli laadukas yhtiö, joka sai jopa
nimekkäitä risteilyvarustamoja asiakkaakseen. Näytti
siltä, että tulevaisuus on ruusuinen. Suurin osa näistä
risteilyvarustamoista siirtyi myöhemmin muiden
telakoiden asiakkaiksi, muttei yhtiössä vielä pelästytty.
Sen jälkeen alkoi virrata runsaasti erilaisia tilauksia
autolautoista, erityisesti Rauman ja Helsingin telakoille.
Turussa taas "hovihankkijaksi" kutsuttu Royal
Caribbean alkoi tilaamaan aluksia runsaasti telakalta.
Koko paketti myytiin ulkomaille, ja myöhemmin Aker
Finnyardsissa ja Aker Yardsissa kuviteltiin, että
telakoiden tulevaisuudesta ei ole epäilystäkään.
Suomalainen telakkateollisuus voi hyvin ja elää
pitkään.

Mutta mistäpäs me juuri nyt keskustelemme? Siitä,

että nykyisin korealaisomistuksessa olevat telakat
eivät ole enää kilpailukykyisiä. Suurin rysäys kaikille
oli viimeistään se, että Turun telakan ikuiseksi
asiakkaaksi kuviteltu Royal Caribbean International
tilasikin Sunshineluokkansa aluksen Meyer Werftiltä
Saksasta, eikä Suomesta, jota täällä pidettiin tietysti
itsestäänselvyytenä. Olihan yhtiö varsin innokas ja
tyytyväinen Genesisluokan projektiin (jonka on
muuten viime aikoina huhuttu olevan telakkayhtiölle
tappiollinen). Tilaus kuitenkin valui läpi sormien
Saksaan. Voi voi, miten tässä nyt näin kävi? Miksi
Royal Caribbean petti meidät? Helsingin telakasta
myytiin jo osa pois venäläiselle telakkayhtiölle. Miksi?
Eikö meillä enää ole valmiuksia tai mahdollisuuksia
ylläpitää telakoita?

Nojattiinko Turussa liikaa Royal Caribbeaniin? KUVA: LASSI LIIKANEN

Minäpä sanon, että me petimme itse itseämme. Me
suomalaiset kun niin petollisesti ajauduimme siihen
samaan koukkuun. Oletimme, että suomalainen laatu
on korvaamatonta. Varmasti maailmasta löytyy
varustamoja, jotka tilaavat Suomesta, hinnalla millä
hyvänsä. Turun telakka tulee elämään risteilyaluksista,
Helsinki ja Rauma työllistyvät muilla projekteilla. Mutta
kaikki vaan ei mene niin kuin elokuvissa, tai tässä
tapauksessa telakkajohtajien unissa. On tietysti
mahdollista, että tällä kertaa Royal Caribbean katsoi
kassaansa, ja päätti tilata halvemmalla Saksasta.
Mutta jos pelkkä hinta on kyseessä, miksei kukaan
muu ole tilannut? Eikö maailmasta löydy enää yhtään
vakavaraista risteilyvarustamoa?

Voihan sekin olla mahdollista. Itse kuitenkin uskon,
että kyse on siitä, että me emme enää osaa haalia
uusia asiakkaita. Merenkulkualalle on ollut tyypillistä,
että jossakin vaiheessa rakennustelakkaa vaihdetaan,
joko pysyvästi tai väliaikaisesti. On kuitenkin perin
omituista, miksei Suomen telakat ole saanut omaa
palaansa tästä kakusta? Miksi suurimmat

risteilykonsernit ovat muiden asiakkaita, eivätkä ole
palanneet tai tulleet Suomen telakoiden asiakkaiksi?
Yksinkertaisesti varmaankin siitä, että Suomessa on
kuviteltu telakoiden elävän ikuisesti.

Jopa työ ja elinkeinoministeriö on sanomansa mukaan
varoittanut Turun telakkaa mahdollisesta tulevasta
tappiosta. Mutta telakalla on vain kuviteltu, että ei
Royal Caribbean siirry. Turun telakalla oltiin liian
sinisilmäisiä, mutta väärin, teidän telakkanne ei ole
maailman ainoa telakka. Bisnes on kuitenkin bisnestä.
Tavallaan voi sanoa, että ihan oikein teille. En missään
tapauksessa toivo mitään massatyöttömyyttä tai
telakan kaatumista, mutta tässä maailmassa pitää vain
vetää kotiinpäin ja neuvotella jatkuvasti uusia
asiakkaita. Tunnesyillä ei enää tänä päivänä ole mitään
merkitystä, varsinkaan näin hintavien projektejen
ollessa kyseessä. Ehkä tälläinen takaisku saa
Turussakin aivonystyrät pyörimään ja uudistamaan
jälleen kerran telakkaa uudestaan. Joten ei pahalla, ja
kaikille kaikkea hyvää toivoen, mutta siitähän saitte.
Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää. •
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YLEISKATSAUS
Tässä numerossa

Varustamot vyöryvät verkkoon
Internet on tänään hot. Polttavan kuumaa taas on kaikenlaiset verkostopalvelut, kuten Facebook tai Twitter. Nykyajan trendi
on siis lähes pakottanut, tai ainakin toiminut jonkinmoisena painostuksena, laivaalalla toimiville yrityksille tulemaan nettiin.
Kyllähän jokainen haluaa tietää, mitä ne yritykset tällä hetkellä puuhaa. Täytyy katsoa uusin twiitti  ja ennen kaikkea siitä
omasta lempivarustamosta täytyy tykätä ja seurata feediä. Vaan miltä näyttää tällä hetkellä Internetin verkostopalvelut, jos
tutkaillaan erilaisia varustamoja? — KOTIVESILLÄ, sivu 5

Varustamoalennuksia vai lahjuksia?
YLE esitti jokin aika sitten dokumentin nimeltä "Lahjus se on joka kannattaa". Dokumentissa suomenruotsalainen toimittaja
kiinnostui uutisoinnista, joka koski Wärtsilän lahjustutkintaa ja oikeudenkäyntiä Keniassa rakennetun voimalan tiimoilta.
Toimittaja alkoi kiinnostua myös Wärtsilän toisesta tunnetusta lahjustapauksesta, joka koski Rederi AB Gotlandin Kiinasta
tilaamaa kahta alusta ja niihin toimitettujen moottorikauppojen epäselvyyksiä. — KOTIVESILLÄ, sivu 7

50 vuotta autojen tehokuljetusta
Vaikka säännöllistä matkustajaliikennettä Suomen ja Ruotsin välillä on harjoitettu jo 1800luvun lopulta, nykyisenkaltainen
autolauttaliikenne on alkanut vasta 60luvun alussa. Syy autokuljetusten myöhäisen alkamiseen oli erityisesti Suomen
vähäinen henkilöautomäärä: Ensimmäiset henkilöautot rekisteröitiin vuonna 1900, ja ennen toista maailmansotaa autoja oli
vasta vajaa 30 000. Tästä huolimatta laivojen keulakansille nostettuja henkilöautoja on kuljetettu säännöllisen
epäsäännöllisesti varmasti yhtä kauan kuin Suomessa on ollut autoja. — KOTIVESILLÄ, sivu 10

Grimaldien jalanjäljillä, osa 1: Matka eurooppalaiseksi suurvarustamoksi
Grimaldi Group on yksi Euroopan suurimmista yksityisistä varustamokonserneista. Tässä artikkelisarjassa syvennytään
Grimaldi Groupin historiaan, sen omistamiin varustamoihin sekä muuhun toimintaan. — MAAILMAN MERILLÄ, sivu 14

Malta - Välimeren solmukohta
Lähes tarkalleen Välimeren keskipisteessä sijaitseva Maltan saarivaltio on ollut jo tuhansia vuosia merenkulun solmukohta.
Saarta ovat pitäneet hallussaan mm. foinikialaiset, kreikkalaiset, roomalaiset, arabit, italialaiset, espanjalaiset, johanniittain
ritarikunta, Napoleonin ranska ja IsoBritannia ennen saarten itsenäistymistä vuonna 1964. Yhä tänäkin päivänä Maltan
satamat ovat Euroopan kiireisimpiä. Tässä artikkelissa paneudumme Maltan historiaan ja siihen, mitä kaikkea saaret tarjoavat
laivaharrastajille. — MAAILMAN MERILLÄ, sivu 17

Finnlinesille ja Stenalle aasialaisia laivoja
Stena Line vastaanotti tammikuussa uuden ropaxin EteläKoreasta ja Finnlines saa kuuden aluksen sarjansa alkaen
huhtikuusta 2011. Artikkelissa pieni informaatiopaketti aluksista. — MAAILMAN MERILLÄ, sivu 21

Lokikirja 01-02/2011
Merenkulun tärkeimpiä tapahtumia tammihelmikuulta 2011. — LOKIKIRJA, sivu 24

Loppusanat
Tietoa lehdestä ja toimituksesta. — LOPPUSANAT, sivu 28
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Varustamot vyöryvät verkkoon

Internet on tänään hot. Polttavan kuumaa taas on
kaikenlaiset verkostopalvelut, kuten Facebook tai
Twitter. Nykyajan trendi on siis lähes pakottanut, tai
ainakin toiminut jonkinmoisena painostuksena, laiva
alalla toimiville yrityksille tulemaan nettiin. Kyllähän
jokainen haluaa tietää, mitä ne yritykset tällä hetkellä
puuhaa. Täytyy katsoa uusin twiitti  ja ennen kaikkea
siitä omasta lempivarustamosta täytyy tykätä ja
seurata feediä. Vaan miltä näyttää tällä hetkellä
Internetin verkostopalvelut, jos tutkaillaan erilaisia
varustamoja?

Vaikka esimerkiksi Viking Linen nettisivustojen
perusteella ei heti uskoisi sen olevan aktiivinen
internetin saralla, on se yksi aktiivisimmista. Viking
Line Suomiryhmästä tykkää Facebookissa 19 381
käyttäjää tällä katsomalla. Se on ihan mukava määrä.
Facebookissa Viking on vienyt itsensä täysin uuteen
ulottuvuuteen  Facebookin välityksellä yhtiö jakaa
tietoa tulevista tapahtumistaan, laivojen teemaviikoista
ja jopa kesätyöpaikoista. Risteilylahjakortteja
jaeskellaan myös ahkerasti. Yhtiö löytyy myös
Twitteristä, jossa sillä on Facebookiin verrattuna
"vaatimattomat" 129 seuraajaa. Sen lisäksi Viking
Linellä on YouTubessa oma videokanavansa. Suomen
osalta punaisella varustamolla on aika hyvin pullat
uunissa  Viking Line Sverigellä on odotuksiani vastoin
vain 5443 tykkääjää. Jopa Viking Line Eesti on
kahminut peräti 13 848 tykkääjää! Viking Line
Deutschland tekee pohjat 88 tykkääjällä.

Entä toinen suuri varustamo Itämerellä, Tallink Silja?
Suomessa se on jakautunut kahteen osaan: Silja Line
Suomi ja Tallink Suomi. Jälkimmäisellä eli Tallinkilla on
vaivaiset 6202 tykkääjää, joita odottaisin enemmän,
onhan Tallinkilla kuitenkin Suomenliikenteessään
Baltic Princess sekä paljon liikennettä Tallinnaan. Vai
onko tämä vain suomalaisten protesti Tallinkia
vastaan? Joka tapauksessa yllätyin kuitenkin Silja Line
Suomen huikeista määristä: 102245 tykkääjää! Eli
toisinsanoen Vikingillä on vain 20 prosenttia Silja Linen
tykkääjien määristä. Tallinkilla on vain noin 6

prosenttia Silja Linen vastaavasta määrästä. Luku on
aika huima Suomen mittakaavassa. Koko Suomen
väestöstähän se edustanee noin 1,8 prosenttia.
Suomalaisista "facebookkareista", noin vajaasta 1,9
miljoonasta, se
edustaa noin 5
prosenttia. Ei
ollenkaan
hullumpaa. Muuten
en löytänyt
varsinaisesti Tallink
Siljan sivustoilta
muita
verkostopalveluihin
viittaavia linkkejä
tai mainoksia.
Ruotsalaiset
pieksemme
tässäkin: Tallink
Silja Sverige AB
ryhmästä tykkää
vain 4114 henkilöä.
Siis alle Tallink
Suomen lukemat.

Nostaakseni vielä
muutamia
varustamoita, joilla
on Facebook
ryhmät olemassa:
Finnlines Suomi
2236 tykkääjää,
Eckerö Line 2104
tykääjää, Linda
Line Suomi 520
tykkääjää. Pari
pienvarustamoa
Helsingin vesiltä: Royal Line 210 tykkääjää, Sun Lines
919 tykkääjää. En kuitenkaan voi olla tonkimatta lisää.
Esimerkiksi yksi Ruotsin suurimmista varustamoista,
Stena Line, on haalinut vain 3143 tykkääjää.

Viking Line Suomella menee
kohtalaisen hyvin. KUVA:
KUVANKAAPPAUS OSOITTEESTA
http://www.facebook.com/vikingli
nesuomi

KOTIVESILLÄ
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Stena Line Sverigellä on 3978 tykkääjää, mutta sen sijaan Stena Line
Polskalla 7502 tykkääjää, eli enemmän kuin edellämainituilla yhteensä!
P&O Ferriesillä on vain 3108 tykkääjää. Odotin hieman enemmän. Mutta
taas Color Linellä on peräti 9182 tykkääjää?

Tämähän alkaa jo liki ärsyttämään. Odotukseni on petetty jo monin
kerroin. Eiköhän pistetä isot piippuun: maailman suurin varustamo
Maersk. Tanskalainen jätti on kuitenkin totaalinen pettymys: heillä kun ei
ole edes virallista Facebooksivustoa ja tykkääjiä epävirallisella sivulla
säälittävät 10679! Tanskalaisten DFDS Seaways Danmarkryhmää
fanittaa 4476 henkilöä, DFDS Seawaysin Norjanryhmää peräti 22 133
henkilöä. Mutta Yhdysvallat pelastaa tilanteen. Royal Caribbean
Internationilla on 255 637 tykkääjää ja Celebrity Cruisesilla 89196
tykkääjää. Costa Cruceros omaa 9008 tykkääjää, joka on melko vähän,
kun katselee amerikkalaisia kilpailijoitaan. Jopa saksalainen AIDA on
onnistunut haalimaan 70686 tykkääjää. Lopulta löydän kuitenkin itseäni
tyydyttävän ryhmän: Carnival Cruise Linesista tykkää 552397 ihmistä.

Lopulta, kun olen päässyt laivojen kanssa tyydyttävään lopputulokseen,
alan penkomaan suosituimpia ryhmiä yleisesti. Suomessa suosituin
ryhmä on Nokia, jolla on 2872593 tykkääjää. Toistaiseksi suurin ryhmä,
jonka löysin netistä penkomalla, on Texas Hold'em Pokerpeli
Facebookissa, josta tykkää yli 37 miljoonaa ihmistä. Myös itse Facebook
34 miljoonalla, CocaCola 22 miljoonalla, Starbucks 19 miljoonalla ja
YouTube 27 miljoonalla tykkääjällä on rankattu korkealle.

Ainiin. Yhteysalus Eivorilla on M/S Eivorryhmässä 256 tykkääjää. Aika
hyvin, eikö?

PS. Ulkomatalalla on 49 tykkääjää, joten nyt kaikki jotka sitä eivät vielä
tee, tykkäämään meistä, hop hop! •

Lopulta Carnival Cruise Linesiltä näyttää löytyvän kiitettävä määrä tykkääjiä. Joten penkominen jääköön tähän.
KUVA: KUVANKAAPPAUS OSOITTEESTA http://www.facebook.com/Carnival

Ulkomatalalla on vielä matkaa
kärkeen, mutta hyvää vauhtia sinne
ollaan menossa! KUVA:
KUVANKAAPPAUS OSOITTEESTA
http://www.facebook.com/pages/Ulkom
atalanet/176909965682330

KOTIVESILLÄ
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Varustamoalennuksia vai lahjuksia?

YLE esitti jokin aika sitten dokumentin nimeltä
"Lahjus se on joka kannattaa". Dokumentissa
suomenruotsalainen toimittaja kiinnostui uutisoinnista,
joka koski Wärtsilän lahjustutkintaa ja oikeudenkäyntiä
Keniassa rakennetun voimalan tiimoilta. Toimittaja
alkoi kiinnostua myös Wärtsilän toisesta tunnetusta
lahjustapauksesta, joka koski Rederi
AB Gotlandin Kiinasta tilaamaa kahta
alusta ja niihin toimitettujen
moottorikauppojen epäselvyyksiä.
Palataan ajassa vuoteen 1999, jolloin
tapahtumaketju alkoi.

1990luvun lopulla ruotsalainen,
Visbyssä kotipaikkaa pitävä Rederi AB
Gotland tilasi Kiinasta kaksi uutta
autolauttaa mannerRuotsin ja
Gotlannin väliseen liikenteeseen.
Rederi AB Gotlandin silloinen tekninen
johtaja Bo Petterson oli hyvin
suuressa vastuussa edustamansa
varustamon tilaamista kahdesta
aluksesta, jotka toimitettiin lopulta
kiinalaiselta telakalta vuonna 2003.
Koko lahjusjupakka paljastuikin
alunperin toisin kuin voisi olettaa. Ruotsin Skatteverket
(veroviranomainen) kiinnostui nimittäin
potkurivalmistaja RollsRoycen rahavirtojen
epäselvyyksistä. Tapaus alkoi kiinnostamaan
ruotsalaisia syyttäjiä, ja sen jälkeen selvisi, että
Wärtsilän lisäksi myös potkureiden valmistaja Rolls
Royce sekä muutamat muut yritykset olivat maksaneet
Pettersonin tilille Sveitsiin suuria summia rahaa.
Wärtsilä kertoi luulleensa olevansa tekemisissä
singaporelaisen konsulttiyhtiön kanssa, ja tulkitsi asian
myös ikäänkuin "varustamoalennuksena", jossa tässä
tapauksessa Wärtsilä kuvitteli maksavansa
Gotlandsbolagetille rahaa vastineeksi
moottoritilauksesta. Todelllisuudessa kaikki rahat
menivät Bo Pettersonin sveitsiläisen yksityistilin kautta.

Lahjusjupakka nousi nopeasti Ruotsissa kuumaksi
puheenaiheeksi. Sitä onkin useissa yhteyksissä väitetty

yhdeksi Ruotsin kuuluisimmista lahjussotkuista. YLE:n
dokumentissa esiintynyt korruption asiantuntija
Thorsten Cars piti tapausta erittäin kummallisena. Eikä
ihme. Edustaja, joka asiaa hoiti Wärtsilän taholta,
kertoi keskusrikospoliisin kuulusteluissa, ettei ollut
tutkinut asiaa sen tarkemmin. Yhtiön taholta ei siis
käytännössä ollut selvitetty ollenkaan, kenen kanssa

oltiin tekemisissä. Wärtsilä kuitenkin maksoi noin noin
miljoona euroa Pettersonin tilille vuosina 2000 ja 2001,
joiden yhtiö väitti olevan konsulttisopimukseen
perustuvia maksuja, joista ei kuitenkaan oltu
virallisesti lähetetty laskua. Lisätodisteita Pettersonia
vastaan löydettiin muunmuassa hänen toimistostaan,
josta löydettiin huomattava määrä 500 euron seteleitä
käteisenä nipussa, jossa oli vielä sinetti tallella. Rederi
AB Gotlandin varustamojohto yllättyi asiasta.
Varustamon silmäätekevillä ei nimittäin ollut
minkäänlaista tietoa, että Petterson olisi ottanut
vastaan rahaa suuryrityksiltä. Tuolloin alkoi olla
ilmeistä, että Pettersonilla on ollut jotakin hämärää
tekeillä asian tiimoilta. Petterson pidätettiin ja asiaa
alettiin tutkia.

Epäselvyyksiä liittyi muunmuassa tähän alukseen, Gotlandiin. KUVA:
MIRAN HAMIDULLA
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Visbyn oikeus käsitteli lopulta asiaa vuonna 2003.
Hieman yllättäen Petterson tunnusti ottaneensa
vastaan lahjuksia kyseisiltä yrityksiltä, myös
Wärtsilältä. Juuri oikeudenkäyntiprosessin
loppupuoliskolla tekninen johtaja kuitenkin tappoi
itsensä sellissä hirttäytymällä. Tuolloin jutun tutkinta
kääntyi täysin päälaelleen. Ruotsissa hovioikeus
vapautti lopulta erään toisenkin moottoritoimittajan
syytteistä, joka oli epäiltynä samassa sotkussa. Asiasta

nostettiin syytteitä Suomessakin, muunmuassa
Wärtsilän suomalaista tytäryhtiötä ja yhtiön taholta
asiaa hoitanutta henkilöä vastaan, mutta kaikki
syytteet hylättiin. Syyksi ilmoitettiin se, että jutut
olivat jo vanhentuneita. Suomen lakiin lisättiin vasta
vuonna 1999 pykälä, jossa ulkomaisen virkamiehen
lahjonta on rikos, jolloin oikeus katsoi jutun olevan
vanhentunut, vaikka maksuja suoritettiinkin vuosina
20002001 jolloin laki oli jo ollut voimassa. Lisäksi
todisteita ei ollut riittävästi, ja oli epäselvyyksiä siitä,
oliko maksut lopulta lahjuksia, sillä esimerkiksi
Wärtsilän mukaan yhtiötä oli harhautettu
kuvittelemaan niitä varustamoalennuksiksi. Tämä
siitäkin huolimatta, että Petterson tunnusti ottaneensa
lahjuksia. Myös yleisesti sekä suomalaisessa että

ruotsalaisessa oikeusjärjestelmässä on hyvin vähän
kokemusta tämän tason lahjontajutuista, jolloin jutun
tutkinta ja lain tulkinta saattoi olla hankalaa.

Gotlannissa asuva toimittaja Åsa Sveds oli kiinnostunut
asiasta koko jupakan ajan, ja piti jatkuvasti ihmiset
ajan tasalla sanomalehtien välityksellä kirjoittamalla
asiasta. Lopuksi hän kirjoitti aiheesta kirjan "Pengar i
sjön: om män, makt och mutor". Talouselämän

artikkelin mukaan kirja leimaa pitkälti varustamoalalle
tyypilliseksi erilaiset hämärät maksut.

Tapaus päättyi siis kummallisesti. Toisesta
näkökulmasta tapaus päättyi niin, että yhtiöt eivät
saaneet ansionsa mukaan, kun oli melko ilmeistä
niiden antaneen lahjuksia. Pettersonhan kuitenkin
tunnusti ottaneensa lahjuksia ja teki lopulta
itsemurhan epäselvissä olosuhteissa. Toisaalta itse
yhtiöiden ja sekaantuneiden henkilöiden näkökulmasta
tapaus päättyi juuri niinkuin pitikin, sillä heitä oli
huijattu ja yhtiöt täysin kuvittelivat olevansa
tekemisissä konsulttiyhtiön kanssa. Tapauksen
todisteiden hankinnan voikin kuvitella olevan hankalaa.

Rederi AB Gotlandin mainetta koeteltiin lahjussotkun velloessa, vaikkakin itse varustamo lopulta paljastui
tietämättömäksi asiasta. KUVA: MIRAN HAMIDULLA
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Mitä niille rahoille lopulta tapahtui? Sitä ei mistään
itsekään tutkimistani lähteistä varsinaisesti selvinnyt.
Dokumentti kuitenkin paljasti, että löydettiin todisteita,
joiden mukaan Petterson olisi ollut periaatteessa täysin
tietoinen rahojen laittomuudesta. Hän oli myös
neuvonut rahojen perijöitä kätkemään ne, jotta
verottaja ei pääsisi niihin kiinni. Dokumentti osui siis
näköjään naulan kantaan: lahjus se on joka kannattaa.

FAKTA
Rederi AB Gotland, "Gotlandsbolaget"

Perustettu: 1865 nimellä Ångfartygsbolaget Gotland,
Ruotsin vanhin matkustajavarustamo

Kotipaikka: Visby, Gotlandi, Ruotsi

Omistaa viisi matkustajalaivaa, yhden roroaluksen ja
useita tankkialuksia, sekä on monissa aluksissa
osaomistajana. Lisäksi ydinjätelaiva M/S Sigynin
operaattori.

Tytäryhtiö Destination Gotland AB harjoittaa neljällä
matkustajalaivalla liikennettä Nynäshamnista ja
Oskarshamnista Visbyyn.

Lähteet:
YLE FST5 dokumentti "Dok: Lahjus se on joka kannattaa",
toim. Minna KnusGalán

http://www.talouselama.fi/uutiset/article161018.ece

http://www.talouselama.fi/kirjat/article169315.ece

http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2005/05/syyttaja_va
atii_wartsilalle_jattisakkoa_lahjuksista_180212.html?print=tr
ue

http://www.mtv3.fi/uutiset/talous.shtml/2003/09/187419/leh
tiwartsilanmoottorikaupoissaepaselvyyksia

Loppu hyvin, kaikki hyvin? KUVA: MIRAN HAMIDULLA



KOTIVESILLÄ

50 vuotta autojen tehokuljetusta

10

TEKSTI JUSSI LITTUNEN

Aika ennen autolauttoja

Vaikka säännöllistä matkustajaliikennettä Suomen ja
Ruotsin välillä on harjoitettu jo 1800luvun lopulta,
nykyisenkaltainen autolauttaliikenne on alkanut vasta
60luvun alussa. Syy autokuljetusten myöhäisen
alkamiseen oli erityisesti Suomen vähäinen
henkilöautomäärä: Ensimmäiset henkilöautot
rekisteröitiin vuonna 1900, ja ennen toista
maailmansotaa autoja oli vasta vajaa 30 000. Tämän
jälkeen sotavuodet pudottivat lukumäärää niin
dramaattisesti, että autojen kuljettaminen varsinaisilla
autolautoilla ei olisi tullut kyseeseen. Tästä huolimatta
laivojen keulakansille nostettuja henkilöautoja on
kuljetettu säännöllisen epäsäännöllisesti varmasti yhtä
kauan kuin Suomessa on ollut autoja. Keulakannella
kuljettamista ei kuitenkaan voida pitää
autolauttaliikenteenä, ja siihen liittyi useita riskejä.
Autoja nostettaessa niiden ikkunat ja pellit kärsivät
usein lieviä vaurioita, eikä auton huuhtoutuminen
mereenkään ollut mahdotonta. Esimerkiksi S/S
Ariadnella oli 30luvullä käynyt näin.

Varustamojohtajat suhtautuvat epäillen

Varustamot eivät kuitenkaan olleet juurikaan
kiinnostuneita kehittämään varsinaisia autolauttoja.
Yhteisliikennevarustamot, jotka tuolloin hallitsivat
Suomen ja Ruotsin välistä liikennettä, keskustelivat
autolautan hankkimisesta useampaan otteeseen.
Konservatiiviset varustamonjohtajat eivät kuitenkaan
uskoneet Suomen automäärien suureen kasvuun, ja
myös Suomen teiden ja motelliverkoston huonoa
kuntoa pidettiin esteenä varsinaiselle
autolauttaliikenteelle. Lisäksi
Yhteisliikennevarustamoiden toimitusjohtajat
suhtautuivat vakavasti autojen lentokuljetukseen
Suomen ja Ruotsin välillä, ja on myös väitetty, että he
eivät olleet itse innokkaita autoilijoita

Mutta myös autolauttojen turvallisuus puhutti: Suomen
Höyrylaivaosakeyhtiön silloinen toimitusjohtaja Birger

Krogius näki koko laivan pituisen autokannen
turvallisuusriskinä. Kaikesta huolimatta he
luonnostelivat vuonna 1955 suunnitelman 900
matkustajan ja 40 henkilöauton laivasta, jossa olisi
sivuportti laivan keskiosassa sijaitsevalle
autotallikannelle. Uutena ratkaisuna olisi ollut
konehuoneen sijoittaminen laivan perään, jolloin
autokanne
lle jäisi
enemmän
korkeutta.
Yhteisliikennevarustamoiden johtajat eivät kuitenkaan
päässeet yksimielisyyteen, ja hanke pantiin jäihin.

Autolautta Oy  tuomittu epäonnistumaan

Sen sijaan autoilijajärjestöt olivat pettyneitä
varustamoiden konservatiiviseen kantaan ja halusivat
rakentaa laivan itse. Turun satamakapteeni Kari Riutta
kertoo tammikuussa 2005 Turun sanomissa
kirjoittamassaan artikkelissa, kuinka Linjaautoliitto,
Kuormaautoliitto ja Suomen Autoklubi perustivat
Autolautta Oy – nimisen yrityksen, joka alkoi etsiä
sopivaa laivaa. Heidän aikeenaan oli aloittaa Ruotsin
laivaliikenne itse. Autoilijoiden esikuvana oli vuonna
1937 valmistunut norjalainen ms Peter Wessel
(Aalborg Vaerft, 68,02 x 13,07 x 4,81m, 1415 brt),
johon mahtui 500 matkustajaa ja 60 autoa. Sekä
käytettyjä että uudisrakennuksia harkittiin, ja
ranskalainen Dubigeon Normandie – telakka tarjosi
Autolautta Oy:lle Peter Wesselin kaltaista lauttaa.
Autoilijat olivat uudesta mahdollisesta autolautasta
innoissaan, ymmärrettävästi: Aiemmin rekat joutuivat
kiertämään Tornion ja Haaparannan kautta
päästäkseen Tukholmaan, ja esimerkiksi EteläSaksaan
matkustettaessa Tukholma sijaitsi vasta matkan
puolivälissä. Mutta tästäkään hankkeesta ei tullut
mitään, ilmeisesti koska Yhteisliikennevarustamot
antoivat ymmärtää, että Autolautta Oy:n kilpailuuhan
vuoksi myös he olisivat harkitsemassa
autolauttakysymystä uudelleen, ja kilpailun pelossa
Autolautta Oy luopui hankkeesta.

"Varustamot eivät kuitenkaan olleet
juurikaan kiinnostuneita kehittämään
varsinaisia autolauttoja."
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Kömpelö kanaalilautta Englannista

Yhteisliikennevarustamoiden autolauttaa saatiin vielä
odottaa. Maarianhaminasta
kotoisin oleva merikapteeni
Gunnar Eklund oli alkanut
etsiä omaa autolauttaa
Suomen ja Ruotsin väliseen
liikenteeseen. Hän oli käynyt
neuvotteluita erään
englantilaisen meklariyhtiön
kanssa, ja hänen
mielenkiintonsa kohde oli
vuonna 1924 valmistunut
kanaalilautta T/S Dinard.
Laivaan mahtui 900
matkustajaa ja 85 autoa, eli
se oli kapasiteetiltaan hyvin
samanlainen
Yhteisliikennevarustamojen
suunnitteleman laivan
kanssa. Neuvottelujen
jälkeen omistaja British Transport Commision hyväksyi
30 000 punnan kauppahinnan, ja laiva tuotiin
Suomeen. Laivassa oli perässä kaksi autokantta:
Alemmalle kannelle ajettiin suoraan laiturilta, ja
ylemmälle, lyhyelle ulkokannelle johti melko jyrkkä
lastausramppi. Raskaille ajoneuvoille tämä oli
ainoastaan kompromissiratkaisu, sillä käytännössä
suuren rekan lastaaminen laivaan oli mahdotonta
autokannen pienen koon vuoksi, eikä laivassa ollut
muuta kuin peräportti, jolta laskettiin jyrkkä ramppi
laiturille. Henkilöautoille sen sijaan Vikingiksi nimetty
uudishankinta antoi mahdollisuuden matkustaa entistä
joustavammin Ruotsiin. Yhtä edistyksellisenä voidaan
pitää vuonna 1960 Oskarshamnin telakalta luovutettua
matkustajaalus S/S Borea, jonka sivuportti mahdollisti
autojen, muttei esimerkiksi linjaautojen kuljettamisen.
Bore ansaitsee kuitenkin maininnan ensimmäisten
autolauttojen joukossa, nimittäin Boren myötä Turun
satamassa sovellettiin ensimmäistä kertaa nosturitonta
lastausta.

Yhteisliikennevarustamojen vastaisku

Lopulta Yhteisliikennevarustamotkin alkoivat nähdä
tarpeen kunnollisille ja uudenaikaisille autolautoille, ja
joulukuussa 1959 he solmivat sopimuksen 3 594
bruttorekisteritonnin autolautan rakentamisesta
Wärtsiläyhtymän Helsingin telakan kanssa. Skandiaksi

kastettu laiva asetettiin liikennöimään päivisin Turusta
Norrtäljeen, ja öisin samaa reittiä takaisin. Toisin kuin
aiemmissa suunnitelmissa, laivaan päätettiin rakentaa

koko laivan pituinen autokansi, jossa olisi tilaa 175
autolle. Laiva mitoitettiin 1200 matkustajalle, mutta
sen 71 hytissä oli vain 136 hyttipaikkaa. Kesäaikaan
laivan autokannella oli kaksi autokaistaa yksi
rekkakaista, ja talviaikaan kaksi rekkakaistaa ja yksi
henkilöautokaista. Henkilöautokaistojen päälle voitiin
lisäksi laskea autohyllyt. Autokannen keskellä oli
nykyisiin laivoihin verrattuna erittäin kapea
keskicasing, johon ei mahtunut kuin suoraan
pääkannelle nouseva portaikko.

Matkustajien tilat oli sijoitettu autokannen ylä ja
alapuolelle. Autokannen alla laivan keulassa oli
matkustaja ja miehistöhyttejä sekä parturi
kampaamo, ja vesirajan alapuolella sauna, lähes 120
paikkainen elokuvateatteri ja joitain matkustajahyttejä
lisää. Laivan pääkannella keulassa sijaitsi suuri 162
paikkainen kahvila sekä sisääntuloaula, ja laivan
perässä oli ravintola, jonka yhteydessä oli myös
rekkakuljettajien oma kahvila. Kahvilaa ja ravintolaa
yhdistivät laivan laidoille sijoitetut istumaverannat,
joissa 129 matkustajaa saattoivat rentoutua
lentokonetuoleissa. Verantojen väliin oli sijoitettu lisää
hyttejä sekä matkatavaralokerot ja lasten leikkihuone.
Venekannella pääkannen yläpuolella oli keulassa 120
paikkainen tupakkasalonki ja perässä kahvila. Näiden
tilojen välissä oli joitain matkustajahyttejä, joista oli
näkymä venekannelle.

T/S Viking oli edistyksellinen alus Suomen ja Ruotsin välisessä autojen
kuljetuksessa. KUVA: RAMI WIRRANKOSKEN KOKOELMAT
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Tax Free – myymälää ei vielä tunnettu, mutta sen
sijasta laivalla oli kioski, jonka ansiosta myös
verovapaiden tuotteiden ostaminen onnistui, vaikka
joskus lyhyellä matkalla ostokset saattoivat jäädä
tekemättä liian pitkän jonon vuoksi. Komentosillan
yläpuolella oli vielä valekorsteeni, johon oli sijoitettu
48paikkainen maisemasalonki. Ja jo tuolloin
ymmärrettiin maisemaikkunoiden merkitys, sillä kaikki
matkustajatilat oli sijoitettu laivan ulkolaidoille
keittiöiden ja huoltotilojen ympärille.

Toinen autolautta  uuden aikakauden alku

Skandia oli paitsi Suomen ensimmäinen varsinainen
autolautta, myös edistysaskel matkustajaalusten
kehityksessä: Skandiassa matkustajatilat oli
rakennettu yhteen luokkaan, toisin kuin aiemmilla
höyrylaivoilla, joilla oli perinteinen 1. luokka ja
turistiluokka sekä lisäksi vielä kansipaikkoja. Laiva oli
alusta alkaen menestys, ja se merkitsi rekka
autonkuljettajille Tornion kautta kiertämisen
loppumista. Itse asiassa kuljetusliikkeet olivat niin

tyytyväisiä Skandiaan, että he protestoivat talvella
1962 suunniteltua takuutelakointia vastaan. Reittiä
vahvistettiin toukokuussa 1962, kun Skandian
sisaralus Nordia luovutettiin samaiselta Wärtsilän
Helsingin telakalta. Muuten Skandian kaltaisessa
Nordiassa oli pienennetty hyttien määrää neljällä
hytillä, joka laski kokonaishyttikapasiteettia 12
matkustajalla.

Kahdella aluksella voitiin nyt tarjota kaksi lähtöä
päivässä kumpaankin suuntaan, ja tämä oli
lähtölaukaus nykyisen kaltaiselle autolauttaliikenteelle
Suomen ja Ruotsin välillä. Jälkeenpäin katsottuna
onkin melko huvittavaa, että aiemmin
konservatiivisesti ja epäileväisesti autolauttoihin
suhtautuneet Yhteisliikennevarustamoiden johtajat
ottivat ensimmäisenä todellisen edistysaskeleen: He
muodostivat Skandialla ja Nordialla sen peruskonseptin
VarsinaisSuomen ja Ruotsin väliselle
autolauttaliikenteelle, jota yhä nykyisin käytetään,
vaikkakin laivat ovat niin kapasiteetiltaan kuin
palvelutarjonnaltaan jatkuvasti kehittyneet.

Skandia oli uranuurtaja ja suunnannäyttäjä nykyisenkaltaisellekin autolauttaliikenteelle. KUVA: RAMI
WIRRANKOSKEN KOKOELMAT
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Lähteet

http://www.stat.fi/tup/suomi90/lokakuu.html

Riutta, Kari: Skandia käynnisti Turun
kehityksen lauttasatamaksi (Turun sanomat,
20.1.2005)

Malmberg, Thure: Siljan viisi vuosikymmentä

Sjöström, PärHenrik: Tie meren yli

Konseptina autolautta on levinnyt käyttökelpoisiksi kaikenlaisiin ja
kokoisiin aluksiin. Tässä yhteysalus Eivorin autokansi. KUVA: LASSI
LIIKANEN

Artikkeli on toteutettu yhteistyössä
Laivagalleriasivuston kanssa.

http://www.laivagalleria.net



Grimaldien jalanjäl j i l lä, osa 1 : Matka
eurooppalaiseksi suurvarustamoksi

TEKSTI OLLI TUOMINEN

MAAILMAN MERILLÄ

Grimaldikonsernin ytimen muodostaa Napolissa
pääkonttoriaan pitävä Grimaldi Compagnia di
Navigazione S.p.A yhdessä Atlantica di Navigazionen
kanssa. Yhtiön hallituksen muodostavat perustajan
Guido Grimaldin pojat ja vävy Diego Pacella. Guido
Grimaldi kuoli 92vuotiaana viime syksynä, johon asti
hän toimi Grimaldi Compagnia di Navigazionen
hallituksen puheenjohtajana. Grimaldi Group omistaa
varustamoiden lisäksi useita satamaterminaaleja

Euroopassa ja muutamissa Euroopan ulkopuolisissa
kaupungeissa. Lisäksi yhtiöllä on logistiikkayhtiöitä
Italian lisäksi Irlannissa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa.

Veljekset ostavat Libertyn

Nykyisen Grimaldi Groupin katsotaan syntyneen
vuonna 1947, kun Guido Grimaldi yhdessä veljiensä
Luigin, Marion, Aldon ja Ugon perusti oman yhtiön,
jolle he ostivat Yhdysvaltoja toisessa maailmansodassa

palvelleen rahtilaiva Libertyn. Aluksi uusi yhtiö kuljetti
vain rahtia, mutta pian laivoilla alettiin kuljettaa myös
matkustajia. Alkuvaiheessa liikenne suuntautui
pääasiassa Italiasta KeskiAmerikkaan. Liikenne
PohjoisAmerikkaan alkoi myöhemmin.

Risteilyliikenteen valtakausi

1950luvun lopulla perustettiin GrimaldiSiosa Lines
kehittämään yhtiön
matkustajaliiketoimintaa.
Yhtiön lippulaivoja olivat
muun muassa Venezuela
ja Ausonia. Ausonia
muutettiin risteilijäksi
Arsenale Triestinon
telakalla vuonna 1978,
jonka jälkeen Ausonia
palveli GrimaldiSiosan
risteilyliikenteessä
vuodesta 1983 vuoteen
1996. Grimaldi remontoi
alusta uudelleen vuonna
1984, jolloin aluksen
matkustajakapasiteettia
kohotettiin 750
matkustajaan. Vuonna
1998 Ausonia myytiin

kyproslaiselle Louis Cruise Linesille, jonka liikenteessä
alus palveli nimillä The Ausonia, Ivory, ja Aegean Two
vuoteen 2008, jolloin alus myytiin Intiaan
romutettavaksi.

Vuonna 1956 yhteisyritykselle hankittiin Canadian
Pacificyhtiöltä 1924 valmistunut Empress of Australia,
joka sai nimen Venezuela aluksen reitin mukaan.

Grimaldin viimeinen risteilijä Ausonia risteili Välimerellä aina vuoteen 2008 asti.
KUVA: JUKKA KOSKIMIES
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Liki 1500 matkustajaa kuljettanut alus palveli Italiasta
LänsiIntian kautta Venezuelaan kulkevalla reitillä.
Venezuela tuhoutui haaksirikossa Cannesin edustalla
1962. Venezuelan tilalle hankittiin vuonna 1965
Caribia, joka menetettiin jo vuonna 1972 jälleen
Cannesin edustalla.

Katse rahtimarkkinoille

Yhtiössä
päätettiin
1960

luvulla keskittyä yhä enemmän rahtitoimintojen
kasvattamiseen, kun yhtiölle hankittiin ensimmäiset
bulkkerit ja tankkerit. Vuonna 1969 yhtiö lähti mukaan
autojen kuljetukseen, kun se avasi reitin Italiasta
IsoonBritanniaan. Aluksi reitillä kuljetettiin pääasiassa
Fiateja IsonBritannian markkinoille, mutta
myöhemmin linjastoa laajennettiin yhä kattavammaksi
verkostoksi Välimeren ja PohjoisEuroopan välille.
Vähitellen Grimaldin kuljetettavaksi tuli myös muiden
suurien autonvalmistajien autoja.

Vähitellen yhtiö luopui muista rahtitoiminnoista, kuten
tankkereista, ja keskitti kaikki voimansa roro
liikenteeseen. Autojen kuljetukseen hankittiin modernia
laivastoa 1980luvun alkupuolella, kun liikenteeseen

saatiin neljän sisaraluksen sarja Repubblica di
Veneziasta Repubblica di Amalfiin. Alukset ovat
monikäyttöisiä, sillä niillä voidaan autojen lisäksi
kuljettaa myös kumipyörärahtia. Myöhemmin 1990
luvulla sarjaa täydennettiin vielä kolmella aluksella.
Samaan aikaan myös reittiverkostoa laajennettiin
kattamaan myös liikennettä PohjoisEuroopasta Etelä
Amerikkaan ja EteläAfrikkaan.

Yhtiö jaetaan kahtia

Kun tultiin 1990luvun alkuun, Grimaldin veljekset
päättivät jakaa yhtiön kahtia. Mario ja Aldo saivat
johdettavakseen Grimaldi Genovan, joka tunnetaan
tänä päivänä parhaiten Grandi Navi Velocinimellä
operoivista lautoista. Guido otti puolestaan haltuunsa
Grimaldin Napolin toiminnot, jonka perustalle nykyinen
Grimaldi Group on rakennettu. 2000luvun
ensimmäisellä vuosikymmenellä Grimaldi hankki
omistukseensa kolme merkittävää varustamoa. Niinpä
Grimaldi Groupin käytössä oleva laivasto kasvoi
kymmenessä vuodessa liki kolminkertaiseksi, ja
vuonna 2008 yhtiön laivastoon kuului jo 85 laivaa.
Samaan aikaan yhtiö on myös panostanut satoja
miljoonia euroja logistiikkaan ja omistamiensa
satamaterminaalien kehittämiseen.

”1990-luvun alussa Grimaldit
päättivät jakaa yhtiön kahtia.”

Repubblica di Amalfi on yksi 1980luvun alkupuolella rakennetuista uuden sukupolven rahtilaivoista. KUVA:
ALEKSI LINDSTRÖM
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Kasvua yritysostoilla

Grimaldi ei ole kasvanut nykyisen kokoiseksi
pelkästään orgaanisella kasvulla. Yrityskaupoilla yhtiö
on saanut jalansijaa alueilla, joille sen olisi ollut
muuten vaikea päästä. 2000
luvulla Grimaldi Group on
laajentunut aggressiivisesti
lukuisilla yritysostoilla.
Ensimmäisen suuremman
ostoksen yhtiö teki vuonna 2000,
kun se hankki 44 prosentin
osuuden Oslon pörssiin listatusta
Atlantic Container Linestä (ACL).
Vuonna 2001 Grimaldi Group
kasvatti omistusosuutensa 45
prosenttiin ja teki ostotarjouksen
yhtiön lopusta osakkeista.
Vuoden loppuun mennessä
Grimaldilla oli hallussaan jo 91
prosenttia osakkeista. Viimein
vuonna 2007 loputkin osakkeet
siirtyivät Grimaldille ja Atlantic
Container Linestä tuli Grimaldin
tytäryhtiö.

Itämerelle yhtiö laajentui vuonna 2006, kun se hankki
enemmistöosuuden Suomen suurimmasta
rahtivarustamosta Finnlinesistä. Ensimmäisen kerran
osakkeita tosin ostettiin jo kesäkuussa 2005, kun
Grimaldikonseriin kuuluivat yhtiöt hankkivat yhteensä
11,6 prosentin osuuden Finnlinesin osakkeista. Juuri
ennen vuodenvaihdetta 2007 Finnlines ilmoitti
Grimaldikonsernin omistusosuuden nousseen yi 50
prosenttiin. Tätä kirjoitettaessa Grimaldin hallussa on
liki 66 prosenttia Finnlinesistä. Toiseksi suurimpana
omistajana sinnittelee eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
jonka osuus Finnlinesistä on pysytellyt hieman yli 10
prosentissa.

Laajentumista Välimerellä

Välimeren alueella Grimaldi laajensi reviiriään
hankkimalla enemmistöosuuden Ateenan pörssissä
noteeratusta Minoan Linesistä. Yhtiöt olivat tehneet
aiemmin yhteistyötä, mutta yhteistyö oli päättynyt jo
2000luvun alussa. Grimaldi alkoi hankkia Minoan
Linesin osakkeita vuonna 2008, kun se osti ANEK
Linesin omistajalta Sea Star Capitalilta liki 27 prosentin
osuuden yhtiöstä. Lokakuussa Grimaldit nostivat

osuutensa yhtiön äänistä yli kolmasosaan, minkä
vuoksi lopusta osakkeista tehtiin julkinen ostotarjous,
joka päättyi marraskuussa 2008. Kuukaudessa
Grimaldit hankkivat osakkeita 48 prosentin edestä ja
nostivat näin omistusosuutensa lähelle 85 prosenttia.

Lisäksi Grimaldit omistavat vuonna 2005 perustetun
Malta Motorways of the Seavarustamon, jonka
liikenteessä kulkee seitsemän alusta. Yhtiön reitit
suuntautuvat Maltalta Italiaan ja Libyaan. Varustamo
perustettiin Maltan valtiollisen Sea Maltavarustamon
raunioille takaamaan merikuljetusten jatkuminen
Maltalta, kun Sea Maltan ajautui taloudellisiin
vaikeuksiin.

Tänään
Grimaldi
konserni työllistää tytäryhtiöineen yli 8000 ihmistä
maalla ja merellä. Konsernin laivoilla matkustaa
vuosittain yli 2,7 miljoonaa matkustajaa. Grimaldi
panostaa voimakkaasti uuteen laivastoon, joten
tulevien vuosien aikana yhtiön laivastoon saadaan noin
20 uutta alusta.

Lähteet
Company Brochure, Grimaldi Group 2009
Grimaldi News 52, Grimaldi Group 2010
http://www.simplonpc.co.uk
http://www.aclcargo.com
http://www.grimaldi.napoli.it/en/
http://en.wikipedia.org/wiki/
http://www.transportweekly.com

ACL:n liikenteessä on viisi tällaista kumipyörärahtia, kontteja ja autoja
kuljettavaa alusta. KUVA: JUKKA KOSKIMIES

”Ensimmäisen suuremman ostoksen
yhtiö teki vuonna 2000.”
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TEKSTI KALLE ID

Majoittuminen ja liikkuminen

Maltan suurin hotellikeskittymä on saaren
luoteisosassa Quawran, St. Paul's Bayn ja Melliehan
alueella, jotka ovat erityisesti brittimatkailijoiden
suosiossa. Muusta kuin rantalomasta kiinnostuneiden
kannattaa kuitenkin välttää näitä alueita ja majoittua
sen sijaan pääkaupunki Vallettaan tai sen lähistölle,
sillä pääosa saarten mielenkiintoisimmista
nähtävyyksistä sijatsee Vallettan ympäristössä. Lisäksi
Valletta on Maltan joukkoliikenneverkon solmukohta,
josta liikkuminen saaren muihin osiin on helpointa.
Lähes kaikki Maltan bussilinjat lähtevät Vallettan varsin
kaoottiselta keskusasemalta, mistä johtuen
matkustaminen mistä tahansa muualta saarelta
muualle kuin Vallettaan vaatii vaihtoa Vallettassa,

mistä johtuen matkustamiseen voi tuhrautua helposti
useita tunteja päivässä. Kesällä 2011 Maltan bussilinjat
tullaan kuitenkin uudelleenjärjestelemään ja uudessa
järjestelmässä poikittaisliikenteen pitäisi helpottua.

Saarten bussiliikenne on nähtävyys jo itsessään, sillä
valtaosa busseista on vanhoja 195070 luvuilta
peräisin olevia brittiläisiä linjaautoja, jotka
ulkokuoriensa puolesta voisivat olla peräisin Pimp My
Ride ohjelmasta. Valitettavasti autojen sisustukseen
ei ole kiinnitetty vastaavaa huomiota ja vanhoihin
korkealattiaisiin autoihin nouseminen voi
huonojalkaiselle olla hankalaa. Myös auton
vuokraaminen on saarilla mahdollista, mutta en itse
suosittelisi sitä.
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Paikallisen liikennekulttuurin mukaan kaikki
liikennesäännöt–myös
käytössä oleva
vasemmanpuoleinen
liikenne–ovat
vapaaehtoisia. Lisäksi
Maltalla on enemmän
autoja asukasta
kohden kuin missään
muualla maailmassa,
joten liikenne voi olla
hyvinkin tukkoista.

Maltan historiaa

Ensimmäiset asukkaat
saapuivat Maltalle
ilmeisesti Sisiliasta
noin 5200 e.a.a.
Saarten vanhimmat säilyneet rakennukset, 3500
luvulta ennen ajanlaskumme alkua peräisin olevat
monoliittiset temppelit ovat maailman vanhimpien
joukossa. 700luvulla e.a.a. kreikkalaiset kolonisoivat
saaren, mutta foinikialaisten kauppiaiden vaikutus oli
suurempi ja vuosisatojen ajan saaret olivat osa
Foinikiaa ja myöhemmin siitä irrottautunutta
Karthagoa. Puunilaissotien seurauksena Maltasta tuli
osa Roomaa vuonna 218 e.a.a.

Vuonna 60 jälkeen ajanlaskumme alun apostoli Paavali
haaksirikkoutui
saarelle ja saaren
asukkaat kääntyivät
kristinuskoon.
Raamatun mukaan
maltalaiset
vakuuttuivat Paavalin
saarnaaman uskon
oikeudesta kun
apostoli selvisi
hengissä myrkyllisen
käärmeen puremasta.
Tämän ihmeteon
selittää kuitenkin se,
ettei Maltalla elä
lainkaan myrkyllisiä
käärmelajeja. Rooman
jaon seurauksena
vuonna 395 Maltasta tuli osa ItäRoomaa. Vuonna 870
Bysantti menetti saaret arabeille ja seuraavien

vuosisatojen aikana Maltan hallinnasta kamppailivat
Bysantti, arabit,
normannit, saksalaiset,
ranskalaiset ja
aragonialaiset.
Arabialainen vaikutus
saarilla oli voimakasta
ja maltan kieli
pohjautuukin arabiaan,
vaikkakin sitä
kirjoitetaan
latinalaisilla aakkosilla.
Saarten
valtauskontona on
kuitenkin säilynyt
katolisuus.

Saksalaisroomalaisen
keisarikunnan keisari

Kaarle V luovutti vuonna 1530 saaret Johanniittain
ritarikunnalle, jotka tunnetaankin paremmin Maltan
ritareina. Johanniittojen alkuperä oli ristiretkien aikaan
Jerusalemiin perustetussa sairaalassa, mutta
ritarikunnalla oli myös oma sotajoukkonsa. Muslimien
vallattua pyhän maan Johanniitat siirtyivät ensin
Kyprokselle ja myöhemmin Rhodokselle mutta
menettivät vuonna 1523 Rhodoksen Ottomaaneille.
Voidakseen jatkaa taistelua vääräuskoisia vastaan
Johanniitat pyysivät Kaarle V:ltä uutta aluetta
itselleen, ja keisari (joka oli myös Espanjan kuningas)

luovutti ritareille
Espanjaan kuuluneen
Maltan ja sen
naapurisaari Gozon
vuosittaista kahden
maltan haukan
maksua vastaan
(maltan haukka on
sittemmin metsästetty
sukupuuttoon).

Maltalta käsin
Johanniittojen laivasto
aiheutti tuhoa Pohjois
Afrikan
muslimivaltioiden
keskuudessa, mutta
ritarit ylläpitivät

Maltalla myös sairaalaa joka oli aikansa suurin ja
edistyksellisin. Ritarikunta ei sääntöjensä mukaan

Paikallinen bussi Vallettan keskuasemalla. Useimmat
maltalaiset bussit ovat kuljettajiensa omistamia ja huolella
koristeltuja. KUVA: KALLE ID

Mjandran noin 5000 vuotta vanha megaliittinen temppeli
saattaa olla maailman vanhin säilynyt rakennus. Temppeli on
suojattu eroosiolta vuonna 2009 rakennetulla
aerodynaamisella teltalla. KUVA: KALLE ID
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voinut taistella kristittyjä vastaan, joten kun Napoleon
päätti ottaa Maltan haltuunsa osana Egyptin
sotaretkeään vuonna 1798 ei Johanniitoilla ollut muuta
vaihtoehtoa kuin vetäytyä. Napoleonin sotien päätyttä
Johanniittojen ei enää annettu palata Maltalle, vaan
saarten asukkaiden pyynnöstä saarista tuli osa Iso
Britanniaa. Maltan ritarikunta on kuitenkin edelleen
olemassa ja monet valtiot pitävät sitä itsenäiseen
valtioon rinnastettavana suvereeninä järjestönä.
Ritarikunta myöntää mm. omia passejaan ja sillä on
diplomaattisuhteet 104 valtion kanssa (Suomi on yksi
viidestä valtiosta, jotka eivät tunnusta ritarikunnan
suvereenia asemaa millään tasolla). Humanitaarista
työtä tekevällä Maltan ritarikunnalla on mm. oma
armeija ja ilmavoimat.

Vuonna 1964 Malta itsenäistyi IsoBritanniasta, mutta
Elisabeth II säilyi Maltan kuningattarena vuoteen 1974
asti, jolloin maasta tuli tasavalta. Malta liittyi Euroopan
Unioniin vuonna 2004 ja euroon vuonna 2008.

Laivaharrastajan Malta: Vittoriosan merimuseo

Laivaharrastajalle ehdoton ykköskohde Maltalla on
Vittoriosan (Birgun) kaupungissa sijaitseva merimuseo.
Museon kokoelmiin kuuluu useita mielenkiintoisia
esineitä, kuten roomalaisen laivan ankkuri ja Andrian
aluksen höyrykoneet. Museossa on kolme pääasiallista
näyttelykokonaisuutta. Yksi käsittelee kauppalaivaston
kehitystä, luonnollisesti erityisesti Maltaan liittyen.
Tähän kokoelmaan kuuluu suuri määrä maalauksia ja
laivojen pienoimalleja. jää nähtäväksi liittyykö
kokoelmaan tulevaisuudessa myös Maltan lipun alla
kulkeva St. Peter Linen Princess Maria.

Toinen Maltan merimuseon kokoelmakokonaisuus
käsittelee Malta ritarikunnan laivastoa ja sen toimintaa
Välimerellä. 1800luvulle asti Välimeren kaupankäyntiä
haittasi PohjoisAfrikan berberivaltioiden ja myös
muiden muslimivaltioiden harjoittama järjestelmällinen
merirosvous. Johanniittojen laivasto auttoi omalta
osaltaan suojelemaan kauppalaivoja Välimerellä.
Ritareiden alkujaan Ottomaaneilta kaapattu lippulaiva
oli oman aikansa Oasis of the Seas, sillä laivalla oli
mm. oma leipomo ja puutarha. Tämän
näyttelykokonaisuuden esineistöön kuuluu mm.
pienoismalleja, maalauksia, tykkejä ja univormuja.

Kolmas merimuseon kokonaisuus käsittelee Iso
Britannian laivastotukikohtaa Maltalla. Erityisesti Toisen

maailmansodan aikana Maltalla oli suuri strateginen
merkitys, sillä saaren strateginen sijainti mahdollisti
akselivaltojen merikuljetusten häiritsemisen ja Maltan
laivastotukikohta tuhosikin sodan aikana peräti 3/4
Italian laivaston kuljetusaluksista. Akselivallat
piirittivät Maltaa vuosina 19401942, mutta suurista
tappiosta huolimatta saaret pitivät pintansa.
Maltalaisten toiminnasta vaikuttuneena kuningas Yrjö
VI myönsi saarelle Britannian korkeimman
kunniamerkin George Crossin, joka esiintyy nykyään
Maltan lipussa. Britannian laivastotukikohtaa
käsittelevä näyttelykokonaisuus sisältää pienoismallien
ja maalausten lisäksi paljon muuta
sotilasmerenkulkuun liittyvää esineistöä sekä tarjoaa
runsaasti tietoa sekä merimiesten että siviilien
elämästä tukikohtaan ja sen toimintaan liittyen.
Sotilasmerenkulustu kiinnostuneiden kannattaa
vierailla myös Vallettan Fort St. Elmossa sijaitsevassa
sotamuseossa, jossa on runsaasti materiaalia
erityisesti Maltan piiritykseen liittyen.

Maltan ritarikunnan suurmestari La Valletten
vaakuna seinävaatteessa Johanniittojen
entisessä sairaalassa Sacra Infirmeriassa.
Maltan pääkaunki Valletta on nimetty La
Valletten mukaan. KUVA: KALLE ID
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Laivaharrastan Malta: Valletta Grand Harbour ja
Malta Freeport

Maltan saaren suurin satama Valletta Grand Harbour
rajautuu itseasiassa peräti kahdeksaan eri
kaupunkiin–tämä tosin johtuu enemmänkin siitä, että
maltalaiset kaupungit vastaavat
kooltaan enemmän suomalaisia
kaupunginosia kuin sataman
suuruudesta. Talviaikaan satamaa
dominoivat rahtilaivat, sillä
Maltalle on suhteellisen vähän
matkustajaliikennettä: sekä
Grandi Navi Veloci että Grimaldi
Lines liikennöivät matkustaja
autolautoilla eri Italian satamiin
(Grandi Navi Veloci myös
Tunisiaan), mutta lähtöjä on vain
muutama viikossa. Lisäksi Virtu
Ferries liikennöi katamaraaneilla
Sisiliaan, mutta tämä liikenne on
keskeytyksissä talvisin.
Kansainvälisen lauttaliikenteen
lisäksi Maltalla on myös valtion
sisäistä lauttaliikennettä. Pieni
lautta liikennöi Maltan pohjoisosasta Ċirkewwan
satamasta Gozon Mġarrin satamaan. Kesäkaudella
lautta poikkeaa myös Cominon saarella.

Maltan suurin rahtisatama on etelärannalla
Marsaxlokkissa sijatseva konttiliikenteeseen
erikoistunut Malta Freeport. Maltan yhä jatkuvasta
merkityksestä merenkulun solmukohtana kertonee se,
että Marsaxlokkin satama on kuljetutettujen konttien
määrässä Euroopan 11. suurin. Muut kuin konttialukset
sen sijaan käyttävät Vallettan satamaa, jossa onkin
mahdollista nähdä mitä erilaisimpia rahtilaivoja.
Valletta Grand Harbourissa on myös kuivatelakka.

Vallettan satamassa on rahtilaivojen ja lauttaliikenteen
lisäksi mahdollista varsinkin kesäaikaan bongata
risteilyaluksia. Laivakuvaajille Valletta Grand Harbour
tarjoaakin lukemattomia hyviä kuvausmahdollisuuksia.
Sataman kaakkoisrannalla Senglean (LIslan),
Vittoriosan (Birgun) ja Kalkaran omilla niemillään
sijaitsevat kaupungit tarjoavat mitä mainoimpia
mahdollisuuksia ohikulkevien alusten kuvaamiseen.
Lahden toiselta puolelta Florianasta ja itsestään
Vallettasta on jos mahdollista vielä paremmat
kuvausmahdollisuudet. Erityisesti Vallettan suuret

korkeuserot ja lukemattomat muurit tarjoavat
vaihtelevia mahdollisuuksia laivakuvaamiseen. Kenties
paras yksittäinen kuvauspaikka on omasta mielestäni
korkealla kukkulalla sijaitseva Maltan kauneimpana
puistona pidetty Barrakkan puutarha, josta on
mahdollista nähdä käytännössä koko satama. •

Rahtialus Tuna Lady Valletta Grand Harbourissa kuvattuna Barrakkan
puutarhasta. Taustalla Senglean kaupunki. KUVA: KALLE ID

FAKTA
Maltan tasavalta

Pääkaupunki: Valletta
Viralliset kielet: malta, englanti
Rahayksikkö: euro
Keskilämpötila talvisin: +13°C
Keskilämpötila kesäisin: +25°C
Pintaala: 316 km2
Asukasluku: n. 413 000
Asutut saaret: Malta, Gozo, Comino

Lähteet:
Lonely Planet Guide to Malta
www.visitmalta.com
Department of Information  Government of Malta
www.cemar.it/dest/ferries_malta.htm
Wikipedia
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Kuusi roroa Kiinasta

Itämeren suurimpiin varustamoihin kuuluva Finnlines
tilasi vuonna 2007 yhteensä kuusi roroalusta.
Yllättävää sinänsä oli,
että Grimaldi päätti
tuolloin tilata alukset
Jinling Shipyardilta
Kiinasta. On nimittäin
ollut ilmeistä, että
kyseisen telakan
aiemmat tuotokset,
erityisesti Masterluokan
osalta, ovat
osoittautuneet melko
epävarmoiksi ja
heikoiksi aluksiksi.
Toisaalta taas
kuulopuheiden mukaan
Pulpluokan aluksien
laatu ja
toimintavarmuus on olleet paremmalla tasolla. Lisäksi
samaa alusluokkaa on Finnlinesin lisäksi tilannut
ainakin DFDS Tor Line, luultavimmin kohtalaisella
menestyksellä.

Laatu ei huoleta

Vuonna 2007 Finnlines totesi Turun Sanomien
artikkelissa, että tilauksen Kiinaan vei ennenkaikkea
edullinen hinta ja nopea toimitusaika. Hinnan
edullisuudesta ei olekaan kiistämistä: kuuden aluksen
paketti maksoi yhteensä 240 miljoonaa euroa, jolloin
yhden aluksen hinnaksi tulee 40 miljoonaa euroa.
Pelkkä hinta ei kuitenkaan ratkaissut, sillä ex
toimitusjohtaja Christer Antson sanoi, että
toimitusaikataulu Kiinasta oli nopein mahdollinen.
Eurooppalaisilta ja korealaisilta telakoilta ei vastaavaa
suorituskykyä olisi saatu tuolloin irti. Maailmassa
vallitsi tuolloin kova laivanrakennusbuumi, joka täytti

telakoiden tilauskirjoja. Samassa haastattelussa
todettiin myös, ettei varustamoa huoleta enää telakan
laatu. Ilmeisesti rakennusvalvojat hoitavat työnsä tällä
kertaa täsmällisemmin, sillä Emanuel Sparring kertoo,

että aluksen koeajot sujuivat juuri kuin oli suunniteltu.
Lisäksi tekniikka on päivitettyä alussarjan
vanhemmista sisarista, joten alusten laadussa ei
toistaiseksi ole valittamisen varaa. Aika näyttää,
kuinka alukset pärjäävät lopulta tositoimissa.

Ensi alkuun huhuttiin kahden ensimmäisen sinikylkisen
kiinattaren menevän Ruotsin lipulle. Nyt kuitenkin on
oletettavaa, että kaksi ensimmäistä alusta, Finnbreeze
sekä Finnsea ovat näillä näkymin tulossa Suomen lipun
alle liikennöimään sekamiehityksellä. Finnbreeze
luovutettaneen huhtikuussa 2011, ja se tulee
korvaamaan Birka Traderin reitillä Kotka/Helsinki 
Zeebrügge  Bilbao. Näiden lisäksi Finnsky ja Finnsun
tullaan luovuttamaan vuoden 2011 aikana ja viimeiset
kaksi, Finntide sekä Finnwave vuonna 2012. Alukset
ovat hieman myöhässä alunperin tilauksen yhteydessä
julkistetusta aikataulusta, jonka mukaan alussarja
luovutettaisiin vuosina 20102011.

Finnlinesin alukset ovat samaa luokkaa mm. kuvassa olevan Finnpulpin kanssa. KUVA:
LASSI LIIKANEN



Finnbreeze on teknisiltä ominaisuuksiltaan suunnilleen vastaava kuin
edeltäjänsä Finnmill ja Finnpulpkin ovat. Suurin ero on kuitenkin
lastimetreissä: sarjan aiemmat alukset omaavat 2681 lastimetriä, kun
Finnbreezellä niiden määrä on hilattu 3245 metriin.

Kaksi uutta ropaxia

Finnlines ei suinkaan ole ainoa Itämeren varustamo, joka tulee saamaan
uusia aluksia käyttöönsä. Myös ruotsalainen Stena Line vastaanotti uuden
ropaxaluksen. Stena Transporternimeä kantava laiva luovutettiin
18.01.2011 Samsung Heavy Industriesin telakalta EteläKoreasta. Se on
ensimmäinen kahdesta aluksesta, jotka Stena tilasi korealaiselta telakalta
suurin piirtein samoihin aikoihin vuonna 2007, kun Finnlines tilasi omat ro
ronsa. Toinen Stena Seabridger IIluokan aluksista valmistunee myös
kuluvan vuoden aikana.

Stena Seabridger IIluokan alukset pohjautuvat samoihin ratkaisuihin, kuin
venäläisnorjalaisrakenteiset Stena Trader ja Stena Traveller. On tosin
oletettavaa, että näiden alusten rakentamisessa ei ole ilmennyt yhtä
suurta hämminkiä, kuin edeltäjänsä aiheuttivat. Pietarilaisella telakalla
rakennetut rungot olivat huonolaatuisia, jolloin varustelija Fosen
Mekaniske Verksted joutui korjaamaan molempia runkoja suurella rahalla.
Tämä taas aiheutti kyseiselle telakalle suuria taloudellisia vaikeuksia.
Samsungin työ kuitenkin vaikuttaa ensi alkuun kohtalaisen mutkattomalta,
kun ottaa huomioon, että pohjana on käytetty jo olemassaolevia aluksia.

Stenan korealaiset uudisrakenteet taas pohjautuvat muunmuassa Stena Travelleriin. KUVA: Quistnix/WIKIMEDIA
COMMONS — LISENSSIEHDOT http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/deed.fi

Tällä kertaa Ruotsin lippu ei
houkuttanut. KUVA: LASSI
LIIKANEN
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Stena Transporter tulee liikenteeseen maaliskuun
puolivälissä. Sen työnkuvana tulee olemaan liikennöinti
Hoek van Hollandin sekä Killingholmen välillä. Reitillä
aiemmin kulkeneet, kyseisen aluksen äsken mainitut
"isosiskot" rahdattiin kanadalaiselle Marine Atlantic
varustamolle. Alus on liputettu Hollantiin,
kotisatamakseen reitin toinen satama Hoek van
Holland. Alussarjan hinta on noin 2 miljardia Ruotsin
kruunua eli reilut 200 miljoonaa euroa. Stena
Transporterissa on 4000 lastimetriä ja matkustajia se
kuljettaa 300 kappaletta. Pituutta aluksella on 212
metriä, leveyttä 26,7 metriä ja syväys on 6,3 metriä.

Ilmeisesti molemmat varustamot uskovat siihen, että
Aasian telakoilta saa tänä päivänä jo kohtalaisen
toimivaa ja luotettavaa laatua, johon tilaaja voi olla
tyytyväinen. Tässä valossa siis täytyy myös toivoa
samaa, joten toivotaan, että Finnlinesin ja Stena Linen
uudet alukset tulevat tekemään pitkän uran ja
kantamaan hedelmää molempien laivastoissa.

Kuvia Stena Transporterista:
http://blog.samsungshi.com/63

Kuvia Finnbreezestä:
http://www.ferryvolution.com/newbuilding
database/bycompany/finnlines/

Lähteet

http://www.ts.fi/talous/?ts=1,3:1004:0:0,4:4:0:1:200708
25,104:4:481050,1:0:0:0:0:0:

Finnlines News 1/2011

Fakta om Fartyg

Landgangen

FCBS Forum

Kuvassa oleva Tor Corona on samaa alussarjaa, kuin mitä Finnlines alkaa vastaanottamaan huhtikuussa. KUVA:
Kim Hansen/WIKIMEDIA COMMONS — LISENSSIEHDOT http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/deed.fi
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TEKSTI OLLI TUOMINEN KALLE ID

KOTIVESILTÄ
SUOMALAISELLE RISTEILYLLE KARIBIALLE
Kristina Cruisesin talviristeilyt 2011–2012 suuntaavat
Karibialle. Tämä on ensimmäinen kerta varustamon
historiassa, kun sen aluksella ylitetään Atlantti. Atlantin
ylitykset alkavat ja päättyvät Euroopan päässä Kap
Verdelle. Ne kestävät kaksi viikkoa ja peräkkäisiä
meripäiviä kertyy kuusi. Karibialla tehdään neljä
kahden viikon kierrosta, jotka alkavat ja päättyvät
Barbadoksen pääkaupunkiin Bridgetowniin. Kierroksella
vieraillaan muun muassa Martiniquella ja
Dominikaanisessa tasavallassa. Risteilyille on Finnairin
suorat lennot Helsingistä.

SPIRIT OF BRITAIN LUOVUTETTIIN RAUMALLA
Rauman telakka luovutti tammikuun alussa
ensimmäisen kahdesta brittiläisen P&O Ferriesin
Englannin kanaalin liikenteeseen tilaamasta lautasta.
Kanaalin suurin lautta Spirit of Britain saapui Raumalta
Doverin satamaan aamupäivällä 9.1. Liikenne uudella
lautalla alkoi
koeajojen
jälkeen Calais’n
ja Doverin välillä
viikolla kaksi.
Aluksessa on
lastimetrejä yli
3700 ja
matkustajia
mahtuu kyytiin
2000. Sisaralus
Spirit of France
jättää Rauman
telakan
syyskuussa.

ELYKESKUS
TILASI KAKSI
UUTTA LOSSIA
Uudenkaupungin Työvene on voittanut Varsinais
Suomen ELYkeskuksen järjestämän tarjouskilpailun
kahden uuden maantielossin rakentamisesta. Uusien

lossien pituus on 47, leveys 17 ja syväys 1,5 metriä.
Lossien rakentaminen alkaa Uudessakaupungissa
keväällä ja valmiita ne ovat vuoden 2012 lopussa.
Lautat sijoitetaan Iniön Skagenin ja Puumalan
Kietävälän lauttapaikoille. Lauttojen rakentaminen tuo
töitä 50 laivanrakentajalle.

RAUMAN TELAKALLE TILAUS NAMIBIASTA
STX Finlandin Rauman telakka ja Namibian Kalastus
ja Meriministeriö ovat allekirjoittaneet sopimuksen
kalastustutkimusaluksen rakentamisesta. 35 miljoonaa
euroa maksava laiva on tarkoitus luovuttaa tilaajalleen
keväällä 2012. 62 metriä pitkään alukseen tulee tilat
45 hengen miehistölle. Suomen ulkoministeriö tukee
aluksen rakentamista 19 miljoonan euron korkotuella.

RAHTIALUS AJOI KARILLE RAUMAN EDUSTALLA
Hollannin lipun alla purjehtiva rahtialus Stadiongracht
ajoi karille Rauman edustalla 29.12. Alus oli matkalla
Rauman syväväylää pitkin kohti Raumaa, kun se
ajautui syväväylän päässä liian pitkälle ja juuttui

karille. Alus saatiin
irti 2.1, mutta se
pääsi lähtemään
kohti Naantalin
korjaustelakkaa
vasta 14.1. Alus
saapui
korjaustelakalle 17.1,
josta sen on määrä
lähteä kohti Raumaa
28.2.

ESL MODERNISOI
PUSKUPROOMUYH
DISTELMÄNSÄ
ESL Shipping
modernisoi
käytössään olevan

puskuproomulaivaston kesällä 2011. Modernisointi
liittyy Rautaruukin kanssa tehtyyn monivuotiseen
sopimukseen terästeollisuuden raakaaineiden
kuljettamisesta Itämerellä.

Englannin kanaalin suurin lautta Spirit of Britain valmistui Rauman
telakalta. KUVA: STX EUROPE
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MARTIN LANDTMAN CARNIVALILLE
STX Finlandin johtajana viimeksi toiminut Martin
Landtman on nimitetty Carnival Cruise Linen Marine
Operationstoimintojen johtajaksi. Landtman aloitti
tehtävässään helmikuun alussa. Hän sai potkut STX
Finlandin toimitusjohtajan paikalta viime heinäkuussa.

BORE ALOITTAA LIIKENTEEN SUOMEN JA
RUOTSIN VÄLILLÄ
Rettigkonserniin kuuluva Bore aloitti roroliikenteen
Helsingin ja Oxelösundin välillä tammikuun lopussa.
Linjaa markkinoidaan HelOx Linenimellä ja alkuun
linjalla kulkee Turussa aiemmin makuutettuna ollut
Borden. Uutta linjaa liikennöidään molemmista
suunnista kolme kertaa viikossa. Toukokuussa linjalle
on tarkoitus laittaa toinen alus.

BORE MYI BRAVADENIN
Bore on myynyt vuonna 1979 valmistuneen rahtilaiva
Bravadenin turkulaiselle Vidar Shippingille. Alus siirtyi
uudelle omistajalleen tammikuun lopussa, jolloin se sai
uudeksi nimekseen Jollas. Alus jatkaa edelleen Suomen
lipun alla.

TURUN RETKEILYMAJA BORELLE
Turun kaupunginhallitus näytti kokouksessaan 31.1
vihreää valoa laivahostellille. Turun hosteltoimintaa
pyörittävä Turku Touring vuokraa Oy S/S Borea Ab:ltä
yhteensä 58 matkustaja ja miehistöhyttiä. Lisäksi
kesäaikaan voidaan vuokrata lisätiloiksi 80
matkustajahyttiä. Kaupunki maksaa hyteistä vuokraa
24 000 euroa kuussa. Sopimus on voimassa vuoden
2021 loppuun.

FINTERPUU OSTI MOPRON
Kajaanilainen FinTerpuu on ostanut sisävesivarustamo
Mopron osakekannan. Kaupassa FinTerpuu saa
käyttöönsä kuivalastialus Vekaran ja Vorokkiproomun.
Ennen kauppaa FinTerpuun laivaston kuuluivat
Parkkohinaaja sekä proomuja.

LINDA LINE AVAA REITIN SAARENMAALLE
Linda Line liikennöi tulevana kesänä Helsingistä
Saarenmaan Kuivastuun. Reittiä ajetaan tulevana
kesänä joka keskiviikko 25.5–29.6 yhtiön suuremmalla
Merilinaluksella. Lähdöt ovat Helsingistä kahdelta
iltapäivällä ja paluumatkalle lähdetään Kuivastusta
iltaseitsemältä. Matkaan kuluu aikaa neljä tuntia.

Spliethoffvarustamon Stadiongracht ajoi karille Rauman edustalla. KUVA: RAJAVARTIOLAITOS



LOKIKIRJA

26

MAAILMAN MERILTÄ
RCCL TILAA UUDEN RISTEILIJÄN SAKSASTA
Royal Caribbean Cruise Line ja saksalainen Meyer Werft
ovat tehneet aiesopimuksen uuden sukupolven
risteilijän rakentamisesta Royal Caribbean
Internationalille. Aiesopimus sisältää option
sisaraluksesta. Projektinimellä Sunshine kulkeva alus
tarjoaa tilat 4100 matkustajalle. Aluksen tarkkoja
mittoja ei ole vielä julkistettu, mutta
bruttovetoisuudeksi kerrotaan 158 000. Alus
luovutetaan syksyllä 2014 ja option mahdollistama
sisaralus keväällä 2015.

HAPAGLLOYD CRUISES HANKKII UUSIA
LAIVOJA
Saksalaisen TUIyhtiön omistama HapagLloyd Cruises
ilmoitti tammikuussa laajentavansa laivastoaan
kahdella aluksella. Keväällä 2013 valmistuu STX
Francen telakalta uusi 516 matkustajan Europa 2, joka

tulee luksusmarkkinasegmenttiin nykyisen Europan
rinnalle. Uusi Europa 2 tulee olemaan nykyistä
Europaa suurempi ja HapagLloydin mukaan se tulee
tarjoamaan vähemmän muodollisen vaihtoehdon 5
tähden risteilyjen markkinoilla. Europa 2:n tulee
omistamaan TUIryhmän ulkopuolinen varustamo, joka
rahtaa aluksen HapagLloys Cruisesille 12 vuodeksi.
Europa 2:n rakennuttamisen lisäksi HapagLloyd
Cruises ilmoitti samassa yhteydessä rahtaavansa
nykyisen Oceania Cruisesin Insignian nimellä
Columbus 2 vuosiksi 20122014. Columbus 2 tulee
risteilymään premiummarkkinoille suunnattuna
nykyisen C. Columbuksen rinnalla. Tämän hankinnan
tekee mielenkiintoiseksi se, että TUI on omistajana
myös toisessa Saksan premiumristeilymarkkinoille
suunnatussa tuotteessa, yhdessä Royal Caribbean
Cruises Ltd:in kanssa toteutetussa TUI Cruisesissa.
Europa 2 ei näillä näkymin tule lähiaikoina
vierailemaan Itämerellä. Columbus 2 sen sijaan
tultaneen näkemään Helsingissä laivaharrastajien
riemuksi.

Insignia tullaan seuraavina vuosina näkemään HapagLloydin kuosissa. KUVA: OLLI TUOMINEN

KRISTINA KATARINA LÄHTI
PUNAISELTAMERELTÄ
Egyptin levottomuudet johtivat myös Kristina
Cruisesilla muutoksiin. Punaisen meren risteilysarja
keskeytettiin ja alus siirtyi Välimerelle, jossa talvisarjan
loput seitsemän risteilyä tehdään. Risteilyreitti vie
Kyprokselle, Turkkiin ja Kreikan eteläisimmille saarille.
Näiden risteilyjen jälkeen risteilyohjelma jatkuu
normaalisti Välimeren risteilyillä.

EU:N MONITOIMIMURTAJAHANKE
VASTATUULESSA
EU:n hanke yhteisen monitoimimurtajan
rakentamisesta uhkaa kaatua, sillä aluksen suurin

rahoittajamaa Saksa saattaa vetäytyä hankkeesta.
Tämä uhkaa estää aluksen rakentamisen. Aluksen
rakentamisen on suunniteltu alkavan 2012 ja aluksen
pitäisi olla tositoimissa 2014. Tällä hetkellä aluksen
arvioidaan maksavan jopa 850 miljoonaa euroa ja
vuosikäytön 36 miljoonaa, kun vuonna 2006 luvut
olivat 355 ja 17,5 miljoonaa. Arktisten alueiden
merentutkijoille suunnitellun aluksen on tarkoitus
vahvistaa EU:n asemaa arktisten alueiden
tutkimuksessa. Hankkeeseen ovat osallistuneet
Suomesta Merenkulkulaitos ja Aker Arctic, joka on
huolehtinut aluksen runkomuodon testauksesta.
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RUOTSILLE UUSI YDINJÄTELAIVA
Ruotisn ydinjätteistä vastaava Svensk
Karnbranslehantering AB (SKB) aikoo
hankkia uuden aluksen korvaamaan
nykyisin käytössä olevan Sigynin, joka on
valmistunut vuonna 1982. Alusta
käytetään ydinjätteen kuljettamiseen
Ruotsin ydinvoimaloista Oskarshamnin
lähellä sijaitseviin ydinjätteen
säilytystiloihin. Sopimus uuden aluksen
rakentamisesta on tehty hollantilaisen
Damen Shipyards Groupin kanssa ja se
luovutetaan SKB:lle 2013.

Ulkomatala seuraa merenkulun ajankohtaisia
tapahtumia myös Toimituksen blogissa.

Eurooppalainen monitoimimurtaja Aurora Borealis olisi
valmistuessaan liki 200 metriä pitkä. KUVA: AWI/SCHIFFKO PRV 200

Raumalla rakennettava kalastustutkimusalus tuo työtä 250 henkilötyövuoden verran. KUVA: STX EUROPE
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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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Lisää tietoa: http://www.ulkomatala.net/

Oikaisuja

Ulkomatalan joulukuunnumerossa artikkelissa "Kristina
Katarinan lyhyt historia" ilmeni virheitä. Artikkelissa
väitettiin Konstatin Simonovin myydyn Venezuelaan
Columbia Ship Managementyhtiölle. Todellisuudessa
yhtiön nimi oli Columbia Shipmanagement Ltd ja se oli
rekisteröity Kyprokselle. Myös jutussa mainitut
Mustanmerenristeilyt jäivät pois ohjelmasta Egyptin
levottomuuksien takia.

Artikkelissa "Entinen Ruotsinlaiva palaa" oli virheelllinen
maininta. Tekstissä kerrottiin, että "Alus asetettiin
liikennöimään Portsmouthista käsin Bilbaoon, ja myös
muita ranskalaisia satamia kokeiltiin." Todellisuudessa
Bilbao sijaitsee Espanjassa, ja ranskalaisten satamien
sijaan myös muita espanjalaisia satamia kokeiltiin.
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