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TEKSTI JA KUVAT LASSI LIIKANEN
PÄÄKIRJOITUS

PÄÄTOIMITTAJALTA terveisiä! Näin vuoden lopuksi,
menestyksekkään vuoden 2011 viimeisessä lehdessä
voinee hieman summata, mitä kaikkea kulunut vuosi
on meille mukanaan tuonut.

Vuoden alkupuoliskolla asetimme lopulta lehden teolle
muutamia konkreettisia tavoitteita, joita olemme
lähtenyt tavoittelemaan. Pari ensimmäistä vuotta kului
lähinnä sellaiseen toimintaan, jossa haimme omaa
paikkaamme merenkulkuaiheisena verkkolehtenä – ja
yhtenä ensimmäisistä ja ainoista, ainakin
suomenkielisenä. Lopulta kun lehti asettui aloilleen, oli
aika aloittaa määrätietoinen ohjelma, jota voitaneen
kutsua tutulla ”laadunkehitysohjelma”termillä.
Laadunkehitysohjelma tosin kalskahtaa päätoimittajan
korvaan omituiselta, sillä tavallaan meillä on jatkuvasti
päällä erilaisia projekteja laatumme ja tasomme
kehittämiseksi. Sovitaan nyt kuitenkin näin, sillä
ensimmäistä kertaa saimme sovittua yhteisiä asioita,
joiden kehittämiseen saatiin koko toimitus
määrätietoisesti sitoutumaan.

Tuloksiakin alkoi pikkuhiljaa syntyä. Nykyisellään, jos
vertaisin tätä ilmestyvää lehteä vaikkapa vuoden
takaiseen, voi huomata merkittävän eron. Graafinen
ilme on yhdenmukaisempi ja selkeämpi sekä toisaalta
hieman ammattimaisempi – mutta kuitenkin rento ja
riittävän nuorekas. Kehittäminen itse päätuotteen,
lehden, kanssa jatkuu ilman muuta. Seuraavassa
numerossa nähtäneen jälleen pieni muutos erääseen
lehden vakioosaan, mutta siitä pääsette tarkemmin
perille Ulkomatalan 1/2012numerossa. Jatkuvasti
teemme myös pieniä muutoksia siellä täällä, jotta
lehdestä tulisi aina vain suositumpi lukijoiden
keskuudessa.

Apropoo, hypätään nyt lukijoihimme. Erityisen
ilahduttavaa on huomata se, että lukijamme ovat
selkeästi aktivoituneet. Tämän vuoden joulukalenteria

seurattiin reilusti enemmän kuin vuoden takaistamme,
siitä suuret kiitokset kuuluu teille lukijoille. Samoin
yleiselläkin tasolla lehden lukijamäärät ovat olleet
vähintään kohtuulliset joka numerossa, ja välillä jopa
hyvän ja kiitettävän tasoiset. Lukijamäärien tutkinta
on sitä hommaa, jota tekee mielellään. Tutkimalla
lehden (erityisesti noussutta) suosiota ansaitsee juuri
sen palkan, jonka tästä työstä saa. Ja ilman muuta
myös positiivisesta ja kannustavasta palautteesta, jota
teiltä saamme. Nyt meille on viime aikoina taatusti
myös vakiintunut selkeä lukijakunta, joten
”räjähdysmaisen” nousun aika toistaiseksi on ohi
nykyisillä meiningeillä. Uskoakseni kuitenkin jatkuvasti
laajenemme kattamaan enemmän aiheita ja enemmän
merenkulusta kiinnostuneita piirejä, joten tuskin
lehteämme ainakaan laskukausi kohtaa.

Vuoden aikana saimme tiimiin mukaan Littusen Jussin.
Jussista on ollut lehden sisällöllisessä parantamisessa
merkittävä apu, joten tässä vaiheessa esitän
henkilökohtaisen ja yksilöidyn kiitoksen Jussille tästä
yhteistyön alkutaipaleesta. Yhteistyömme jatkuu
varmasti tulevissakin lehdissä! Jatkuva tavoitteemme
ja yksi konkreettinen sellainen tälle vuodelle on tietysti
lisätoimittajien ja freelancerien hankkiminen.

Summa summarum: pidän vuotta 2011 Ulkomatalan
kannalta loistokkaana ja menestyksekkäänä. Nyky
Ulkomatala on ehdottomasti upean toimittajatiimimme
ansiota, ilman teitä mitään tälläistä ei olisi syntynyt.
Kiitos kaikille, jotka ovat Ulkomatalaa aikojen saatossa
tukeneet ja työtämme kannustaneet ja kehuneet:
teidän ansiostamme olemme nyt tässä. Tässä on
teidän palkkanne.

Henkilökohtaiset kiitokset koko Ulkomatalan
toimitukselle ja lukijoille kuluneesta vuodesta ja
loistavaa uutta vuotta 2012. Palataan asiaan
seuraavana vuonna – ja aina vain pala palalta
parempina.
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EffJohnin nousu ja tuho, osa 2
Silja Linen omistajana parhaiten tunnetun EffJohnin varustamoimperiumi ulottui 1990luvun alussa Karibialta Kaukoitään,
mutta varustamon kärsittyä taloudellisia takaiskuja jäljelle jäi vain Itämeren liikenne. Kaksiosaisen artikkelin jälkimmäisessä
osassa tutustumme EffJohnin historiaan vuodesta 1990 eteenpäin ja sen tuhon syihin. — KOTIVESILLÄ, sivu 4

Talvimerenkulussa tulevat muutoksen vuodet
Päätöksiä Suomen uusittavista jäänmurtajista tehtäneen piakkoin. Sitä ennen joudumme turvautumaan ulkopuoliseen ja
ulkomaiseen apuun hoitaaksemme talvimerenkulkua. — KOTIVESILLÄ, sivu 10

Vaasa - Uumaja -reitin kivikkoinen historia
Vaasasta Uumajaan toukokuusta 2001 liikennöinyt RG Line on paininut taloudellisten ongelmien kanssa jo useamman vuoden
ajan. Kahden peräkkäisen tappiollisen liikennöintikauden jälkeen yhtiö jätti konkurssihakemuksensa Vaasan käräjäoikeudelle
29. marraskuuta, ja se asetettiin konkurssiin 2. joulukuuta. Tilanne ei ole Vaasan kaupungille uusi. — KOTIVESILLÄ, sivu 14

Merenkulun vuosi 2011
Jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan luomme näin vuoden viimeisessä numerossa pienen katsauksen kuluneeseen vuoteen
ja nostamme esiin vuoden kiinnostavimpia tapahtumia merenkulun maailmasta. — LOKIKIRJA, sivu 18
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Merenkulun tärkeimpiä tapahtumia marrasjoulukuulta 2011. — LOKIKIRJA, sivu 23

Loppusanat
Tietoa lehdestä ja toimituksesta. — LOPPUSANAT, sivu 28
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TEKSTI KALLE ID

EffJohnin nousu ja tuho, osa 2

EffJohn – Karibialta Kaukoitään

KUN Effoa ja Johnson Line yhdistyivät vuonna 1990
syntyi uusi varustamojätti, johon kuului lukuisia
tytärvarustamoita eri puolilla maailmaa. Yhtiön
ydinalueella Itämerellä liikennöivät Silja Line, Sally
Cruise, Ånedin Linjen ja Vaasanlaivat, joka samoihin
aikoihin uudelleenbrändättiin Wasa Lineksi.
Autolauttaliikennettä harjoitettiin myös Englannin
kanaalissa nimellä Sally Line UK. Risteilylaivoja
EffJohnilla oli puolestaan Karibialla Commodore Cruise

Linesin väreissä ja Euroopassa European Cruise Linen
nimellä, myöhemmin myös Kaukoidässä
perinteikkäällä Orient Line nimellä. Lisäksi EffJohn oli
osakkaana Yhdysvaltojen markkinoilla operoineessa
Admiral Cruises varustamossa – tämä tosin muuttui
vuonna 1990 8% osakkuudeksi Royal Caribbean Cruise
Linessa, kun molemmissa varustamoissa osakkaana
ollut GotaasLarsen yhtiö järjesti Admiralin ja Royal
Caribbeanin fuusion.

KOTIVESILLÄ
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Silja Serenade ja Silja Symphony ovat suosittuja aluksia, mutta niiden rakentaminen tuli EffJohnille kalliiksi ja
rasitti varustamon tulosta vielä pitkään. Kuvassa Silja Serenade Turussa heinäkuussa 1994 aluksen
liikennöidessä Silja Europan valmistumisen jälkeen TurkuTukholma linjalla. KUVA: KRZYSZTOF BRZOZA



1990luvun aikana EffJohn muutti nimeään useampaan
kertaan, ensin EffJohnista Siljaksi, sitten Siljasta
Neptun Maritimeksi ja lopulta takaisin Siljaksi.
Selkeyden vuoksi tässä artikkelissa käytetään
kuitenkin yhtiöstä ainoastaan nimeä EffJohn.

Karibianmeren risteilyliikenne

Rederi Ab Sallyn oston seurauksena EffJohniin kuului
Karibianmerellä risteillyt Commodore Cruise Line.
Pitkään varustamo liikennöi vain yhdellä aluksella,
iäkkäällä Caribe I:llä. 1980luvun lopussa
Commodorelle tilattiin kuitenkin kaksi uutta alusta
espanjalaiselta telakalta valmistuvaksi vuosina 1992 ja
1993. Commodoren ei kuitenkaan tarvinnut odottaa
niin kauaa saadakseen uusia aluksia, sillä jo kesällä

1990 EffJohn osti Bermuda Star Linen, jonka kaksi
alusta liitettiin Commodoren laivastoon nimillä
Enchanted Isle ja Enchanted Seas. Commodore Cruise
Linen laivaston koko siis kolminkertaistui, mutta kaikki
yhtiön alukset olivat pieniä 1950luvulla rakennettuja
entisiä linjalaivoja.

Vuonna 1991 EffJohn hankki omistukseensa myös
toisen Karibianmeren risteilyvarustamon, Crown Cruise
Linen ja sen ainoan aluksen Crown Monarchin. Crown
oli korkeatasoisempi brändi kuin halpavarustamon

maineessa ollut Commodore ja niinpä EffJohn päätti
siirtää Espanjassa rakenteilla olleet uudet risteilijät
Crown Cruise Linen laivastoon. Valmistuessaan alukset
saivat nimet Crown Jewel ja Crown Dynasty. Alukset
olivat Yhdysvaltojen risteilyliikenteen mittapuulla
pieniä, 20 000 bruttotonnia ja 820 matkustajaa, kun
esimerkiksi Princess Cruisesille ja Carnival Cruise
Linelle valmistui samaan aikaan yli kolme kertaa
suurempia aluksia. Sekä Crown että Commodore
Cruise Line olivat pahasti tappiollisia ja jo ennen Crown
Dynastyn valmistumista EffJohn alkoi suunnitella
risteilyliikenteestään luopumista.

Vuoden 1993 alusta EffJohn vuokrasi Crown Cruise
Linen alukset Cunard Linelle, joka perusti niitä varten
uuden tytäryhtiön Cunard Crown Cruise Linesin. Crown

Cruise Linesin laivat saivat ainakin
uuden yhtiön
markkinointimateriaaleissa
nimiinsä Cunardetuliitteet.
EffJohnilta rahdattujen alusten
lisäksi Cunard siirsi Cunard
Crownille omasta laivastostaan
Cunard Countessin ja Cunard
Princessin. Ironista kyllä, kun
EffJohn oli hankkinut Crown Cruise
Linen yläluokkaisemmaksi
risteilyvarustamoksi oli Cunard
Crown Cunardin uusi halvempi ja
heikkotasoisempi brändi. Samaan
aikaan myös Commodore Cruise
Linen laivastoa pienennettiin kun
Caribe I laitettiin myyntiin.

Vuonna 1994 EffJohn päätti luopua
risteilylaivoista kokonaan. Crown
Monarch vuokrattiin kasinolaivaksi
kaukoitään. Vuonna 1995 Crown
Jewel puolestaan myytiin Star

Cruisesille ja Enchanted Seas yliopistolaivaksi. Samana
vuonna Commodore Cruise Line ja sen ainoa laiva
Enchanted Isle myytiin yhdysvaltalaiselle
sijoitusyhtiölle. Näin jäljellä olivat enää Cunardille
rahdattu Crown Dynasty, joka myytiin vuonna 1997
Norwegian Cruise Linelle, ja nimen Walrus saanut
Crown Monarch. Walrus jäi pitkäikäisimmäksi
muistoksi EffJohnin Karibianseikkailusta, sillä se löysi
ostajan vasta vuonna 2006.

KOTIVESILLÄ
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Crown Jewelistä ja sen sisaresta Crown Dynastystä piti tulla EffJohnin
risteilyliikenteen kruununjalokiviä, vaan toisin kävi. EffJohnin
talousvaikeuksista johtuen Crown Cruise Linen taru loppui ennenkuin se
ehti kunnolla alkaakaan. KUVA: PETER KNEGO



Englannin kanaalin liikenne ja Sally Line UK

Sally Line UK:n laivastoa oltiin uudistettu 1980luvun
lopulla ja 1990luvun alussa siihen kuuluivat
matkustajaautolautat Sally Star ja Sally
Sky linjalla RamsgateDunkerque sekä
Charles Schiaffino varustamon oston
yhteydessä saatu lastilautta Schiaffino
RamsgateOostende linjalla. Lisäksi EffJohn
omisti Ramsgaten lauttasataman, jonka
uudistamiseen oltiin panostettu vahvasti läpi
1980luvun – siitä huolimatta, että
satamaan johtava tieyhteys oli heikko, eikä
tähän onnistuttu saamaan parannusta.

Uudella vuosikymmenellä Sally Line UK
panosti erityisesti rahdin kuljettamiseen.
Schiaffinon rinnalle RamsgateOostende
linjalle rahdattiin vuonna 1991
romanialaisomisteiset Bazias 3 ja Bazias 4,
seuraavana vuonna vielä Sally Sun (eli
Rederi AB Gotlandin entinen ja nykyinen
Gute). Vuonna 1993 laivojen nimeämistä
yhdenmukaistettiin, jolloin Schiaffino, Bazias
3 ja Bazias 4 saivat uusiksi nimikseen Sally
Eurobridge, Sally Euroroute ja Sally
Eurolink.

Sally Line UK etsi myös kuumeisesti
yhteistyökumppaneita käytämään
Ramsgaten satamaa. Vuoden 1994 alusta
Ramsgatesta saatiin liikennöimään myös
Belgian valtion omistama Regie voor
Maritiem Transport (RMT,
markkinointinimeltään Oostende Lines).
Sally ja RMT solmivat samalla sopimuksen
yhteisliikenteestä RamsgateOostende
linjalla. Tämän osana molemmat yhtiöt
sitoutuivat uudistamaan Ramsgaten
satamaa – uudistukset olivatkin tarpeen,
sillä RMT:n lippulaiva Prins Filip ei aluksi
edes mahtunut satamaan Ramsgatessa.
Yhteistyösopimuksen avulla Sally Line uskoi
olevansa vahvoilla ostamaan RMT:n, jos ja
kun se joskus yksityistettäisiin.

KOTIVESILLÄ
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EffJohn osti vuonna 1989 Sea Containersilta entisen aluksensa
Orient Expressin (exBore Star, Silja Star) ja nimesi sen
Eurosuniksi Välimerellä ja Afrikan länsirannikolla tehtäviä
risteilyitä varten. Kuvassa Eurosun Al Ayonessa Länsisaharassa
v. 1991. Vuosiksi 19911992 alus siirtyi Kaukoitään EffJohnin
tytäryhtiö Orient Linen liikenteeseen nimellä Orient Sun ennen
paluuta Itämerelle Wasa Linen Wasa Queeninä. KUVA: JOHNNY
RIERT

Rakkaalla lapsella on monta nimeä ja varustamon brändien
muuttuessa niitä kertyy vielä lisää. Sally Sky tuli Sally Line UK:n
liikenteeseen vuonna 1986 nimellä Viking 2. 1988 Johnson Line
osti aluksen ja se uudelleennimettiin Sally Skyksi. Kaksi vuotta
myöhemmin alusta pidennettiin (kuvassa alus pidentämisen
jälkeen syyskyyssa 1990). Sally Line UK:n loppuaikoina alus
uudelleennimettiin vielä kerran, tällä kertaa Eurotravelleriksi.
KUVA: KRZYSZTOF BRZOZAN KOKOELMISTA
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Vuonna 1994 avattiin liikenteelle Englannin kanaalin
alittava rautatietunneli, mikä merkitsi vaikeuksia
lauttaoperaattoreille. Sally Line uskoi, että lauttamatka
– toisin kuin juna tai pikalaivamatka – olisi
matkustajille houkutteleva, rentouttava kokemus.
Todellisuus oli kuitenkin toista ja Sally joutuikin
laskemaan hintojaan kilpaillakseen tunnelin kanssa.

RMT:n siirtyminen Ramsgateen paljastui pahaksi
virheeksi ja yhtiön tulos romahti. Vuonna 1996 Belgian
hallitus päättikin luopua RMT:stä. Tällä aikaa Sally Line
UK:n johtoon oli astunut uusi mies, kokenut Englannin
kanaalin lauttayhtiöiden johtaja Bill Moses, joka uskoi
tulevaisuuden olevan pikalautoissa. Vuoden 1997
alussa RMT yksityistettiin ja sen osti australialaisen
Holymanyhtiön ja EffJohnin yhteenliittymä. Varustamo
sai nimekseen Holyman Sally Ferries – se ei kuitenkaan
liikennöinyt RMT:n vanhoilla aluksilla vaan Holymanin
hankkimilla nopeilla katamaraaneilla. Holyman Sallyn
perustamisen seurauksena Sally Line UK luopui
kokonaan matkustajaliikenteestä ja Ramsgate
Dunkerque linjasta, muuttaen nimensä Sally
Freightiksi. Samalla yhtiön alusten nimistä pudotettiin
Sallyetuliite ja Sally Sky uudelleennimettiin
Eurotravelleriksi. Sallyn pitkäaikainen lippulaiva Sally
Star siirrettiin kesäkaudeksi 1997 Silja Linen
Merenkurkun liikenteeseen, kunnes se palasi samana
syksynä omistajalleen Rederi AB Gotlandille.

Holyman Sally Ferries jäi lyhytikäiseksi, sillä jo vuoden
jälkeen Sea Containersin tytäryhtiö Hoverspeed osti
50% varustamosta (mukaanlukien Sallyn koko osuus),
joka uudelleennimettiin Hoverspeed Holymaniksi.
Hoverspeed Holyman myös vaihtoi Englannin
satamansa pois Ramsgatesta. Kenties tästä johtuen
Sally UK päätti palata matkustajavarustamoksi vuonna

1998 uudella Sally Direct
nimellä. Sally Directin
ainoaksi laivaksi tuli
uskollinen Eurotraveller (ex
Sally Sky, Viking 2). Vuoden
1998 lopulla EffJohn
kuitenkin luopui sekä
Englannin kanaalin
liikenteestä että Ramsgaten
satamasta. Ainoalle EffJohnin
omistamalle Sally UK:n
laivalle Eurotravellerille löytyi
ostaja vuonna 1999
TransEuropa Shippingistä.

Samaan aikaan
Itämerellä...

EffJohnin Itämerenliikenteen
historia lienee kaikille
tunnettu. Kalliiksi tulleet Silja
Serenade ja Silja Symphony

valmistuivat 1990 ja 1991. Vuonna 1992 valmistui
”uusi” Sally Albatross ja Turunlinjan Svea ja Wellamo
uudistettiin Silja Karnevaliksi ja Silja Festivaliksi.
Saman vuoden lopulla Wasa Line ja Sally Cruise
yhdistettiin Silja Lineen. Vuonna 1993 EffJohnin
ruotsalainen rahoittajapankki Nordbanken junaili
EffJohnin kilpailijan Rederi AB Sliten konkurssiin ja sitä
kautta Sliten rakenteilla olleen lippulaivan Europan
Siljan laivastoon. Nordbankenin ansiota oli myös Silja
Linen yhteistyö ruotsalaisen Eurowayvarustamon
kanssa vuosina 19931994 – Nordbanken kun rahoitti
EffJohnin lisäksi myös Eurowayn omistajaa Rederi AB
SeaLinkiä. Kuten EffJohnin muutkin brändit, myös
Silja oli talousvaikeuksissa. Yhtiön laivaston
uudistusohjelma oli tullut kalliiksi.

1990luvun loppupuolella EffJohn yritti vielä kerran
laajentumista, tällä kertaa tosin yhtiölle tutulla
Itämerellä.

Commodore Cruise Linen vahvistamiseksi EffJohn osti vuonna 1990 Bermuda
Star Linen ja sen kaksi alusta. Näistä tuli Commodore Cruise Linen laivastossa
Enchanted Isle ja Enchanted Seas. Enchanted Isle ehti risteilyiden lisäksi
viettää myös vuoden 1994 Pietarissa hotellilaivana osana EffJohnin ja Baltic
Linen lyhytkestoista yhteistyötä. KUVA: PETER KNEGO



Liikenne Gotlannin ja mannerRuotsin välillä
kilpailutettiin uudelleen vuoden 1998 alusta ja reitillä
aiemmat 10 vuotta liikennöinyt
Nordström & Thulin oli luopumassa
matkustajaliikenteestä. Perinteikäs
Rederi AB Gotland ja EffJohn
muodostivat uuden
yhteisyrityksen Destination
Gotlandin, joka onnistuikin
saamaan uuden sopimuksen
haltuunsa. EffJohn omisti uudesta
varustamosta 25% ja yhtiö käytti
Silja Linen varausjärjestelmää.
EffJohn kuitenkin vetäytyi
Destination Gotlandista jo
tammikuussa 1999.

Suurimmillaan Silja Linen
laivastoon kuului kesällä 1993
yksitoista alusta (jos mukaan
lasketaan Eurowayn Frans Suell).
Vuosikymmenen loppuun
mennessä Siljan laivasto oli
kutistunut kuuteen laivaan. Jos
verrataan koko EffJohnin vastaavia lukuja, vuonna 1993

EffJohnin laivasto kattoi 23
alusta (edelleen mukaanlukien
Frans Suell). 1999 vastaava
luku oli kymmenen.
Kannattamattomassa
bisneksessä kato oli ollut suurta,
ja nyt EffJohnin omistajat olivat
valmiit myymään yhtiön. Ostaja
löytyi tässäkin historiikissa jo
aiemmin esiintyneestä brittiläis
yhdysvaltalaisesta Sea
Containersista.

Mikä meni vikaan?

Miksi EffJohn sitten epäonnistui?
Yksi syy on ilmeinen jos
katsotaan niitä eri varustamoita,
joista EffJohn muodostoi.

KOTIVESILLÄ
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Lisääntyvistä taloudellisista vaikeuksista huolimatta EffJohn sijoitti vielä
vuoden 1992 alussa Wellamon ja Svean muuttamiseen Silja Festivaliksi ja
Silja Karnevaliksi. Jälkimmäisen ura Siljan laivastossa jäi lyhyeksi, sillä jo
keväällä 1994 se myytiin Color Linelle. Tilalle rahdattiin Silja Scandinavia,
joka puolestaan menetettiin kolme vuotta myöhemmin Viking Linelle, kun
EffJohnilla ei ollut varaa ostaa alusta. KUVA: KRZYSZTOF BRZOZA

Destination Gotland liikennöi aluksi kahdella vanhemmalla aluksella. Visby
(kuvassa) oli valmistunut Rederi AB Gotlandin liikenteeseen vuonna 1980,
Thjelvar oli puolestaan aiemmin tässäkin artikkelissa esiintynyt Sally Line
UK:n Sally Star. Molemmat alukset korvattiin vuonna 2003 uusilla suurilla
pikalautoilla, muttä tässä vaiheessa Destination Gotland oli jo yksin Rederi
AB Gotlandin omistama. KUVA: BRUCE PETER



Commodore Cruise Line, Sally Line UK, Sally Cruise ja
Vaasanlaivat tulivat kaikki Rederi Ab Sallyn raunioilta
ja näistä neljästä erityisesti Commodore ja Sally UK
olivat olleet syitä Rederi Ab Sallyn tuhoon. EffJohn olisi
kuitenkin todennäköisesti kyennyt pitkäjänteisellä
työllä nostamaan eri osaalueensa voitollisiksi,
varsinkin jos yhtiön keskeisin osa Silja Line olisi
pysynyt taloudellisesti vahvana.

Ongelmana oli myös koordinaation puute EffJohnin
laajan varustamoimperiumin piirissä. Lähdeaineiston
perusteella vaikuttaa siltä, että Sally Like UK ja
Commodore/Crown Cruise Line toimivat pitkälti
itsenäisesti EffJohnin keskusorganisaatiosta, mikä
epäilemättä vaikeutti varustamoryppään sisäistä
yhteistyötä. Erityisesti eri risteilyvarustamoiden välillä
laajempi yhteistyö olisi voinut tuottaa hyötyjä, mutta
todellisuudessa synergiaetuja saatiin vain kierättämällä
muiden varustamoiden vanhoja aluksia Vaasanlaivojen
laivastoon – mihin siihenkin epäilemättä vaikutti
läheinen suhde Silja Linen ja Vaasanlaivojen
organisaatioiden välillä.

Crown Cruise Line olisi voinut nousta kannattavaksi
risteilyvarustamoksi, jos sen laivaston kehittämiseen
oltaisiin sijoitettu enemmän ja varustamo oli saanut
Crown Dynastyn ja Crown Jewelin sijaan isomman (tai
isompia) aluksia. Silja Serenaden ja Silja Symphonyn
odotettua kalliimmat rakennuskustannukset sekä Sally
Albatrossin kallis uudisrakennus kuitenkin estivät
EffJohnia tekemästä laajempia sijoituksia Itämeren
ulkopuolelle. Varaa pitkäjänteisiin sijoituksiin ei
yksinkertaisesti ollut. Tilannetta huononsivat
entisestään Sally Albatrossin ja Estonian
onnettomuudet vuonna 1994, joiden seurauksena
Itämeren autolauttaliikenne kääntyi kaikilta osa
alueiltaan tappiolliseksi. Tämän seurauksena EffJohn
luopui vähitellen omistuksistaan maailmalla Itämeren
toimintojensa ylläpitämiseksi, kunnes jäljellä oli enää
Silja Line ja sen tytäryhtiö SeaWind Line. Tämä paketti
päätyi sitten Sea Containersin omistukseen, mutta
jälleen omistajan taloudelliset vaikeudet estivät yhtiön
kehittämisen.

KOTIVESILLÄ
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Effoan ja Johnson Linen, EffJohnin, Siljan ja
Neptun Maritimen omistamat varustamot

Silja Line 19821999
Commodore Cruise Line 19871995
Sally Cruise 19871992*
Sally Line UK 19871998
Vaasanlaivat 19871992*
Ånedin Linjen 19871995
SeaWind Line 19891999
Europe Cruise Line 19891991
Orient Line 19911992
Crown Cruise Line 19911993
* = Fuusioitiin osaksi Silja Linea

Osakkuudet
Sundance Cruises 19841987
Admiral Cruises 19871990
Royal Caribbean Cruise Line 1990199?
Holyman Sally Ferries 19971998
Destination Gotland 19981999

Lähteet

Sjöhistoriska Institutet vid Åbo Akademi: Effoan ja
EffJohnin arkistot

Kirjoittajan oma arkisto

Breeze, Geoffrey; Cowsill, Miles; Hendy, John: Sally
Line – the complete story

Dumell, Mats: Meritie Ruotsiin

faktaomfartyg.nu

Malmberg, Thure ja Stampehl, Marko: Siljan viisi
vuosikymmentä

Middlemiss, Norman L: World Cruise Ships – The
History & Development of Cruising

Miller, William H. Jr: Pictorial Encyclopedia of Ocean
Liners, 18601994

simplonpc.co.uk

Sjöström, PärHenrik ja Brzoza, Krzysztof: Tie meren
yli – uranuurtajasta markkinointijohtajaksi

Kiitokset: Krzysztof Brzoza, Martin Cox, Peter Knego, Bruce
Peter, Johnny Riert
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TEKSTI LASSI LIIKANEN

Talvimerenkulussa tulevat muutoksen vuodet

Uusi murtaja vuoteen 2015 mennessä

SUOMEN jäänmurtajakalusto alkaa olemaan melko
iäkästä. Kolme murtajaa – Voima, Urho ja Sisu ovat jo
suhteellisen vanhoja. Vain Otso, Kontio, Fennica,
Nordica ja Botnica ovat melko uusia ja käyttökelpoisia
vielä muutaman vuosikymmenen. Jo pitkään on
kuulutettu päätöksiä Voiman korvaajasta. Viimeinkin
huutelu on alkanut tuottamaan tulosta, kun uusi
liikenneministeri antoi lausuntonsa HS:lle joulukuussa.

Vasemmistolainen, tällä hetkellä istuvan Kataisen
hallituksen liikenneministeri Merja Kyllönen kertoi
Helsingin Sanomille joulukuussa, että tavoitteena on
saada aikaiseksi päätöksiä uudesta
jäänmurtajasta vuoden 2012
aikana. Vanhin jäänmurtaja, Voima,
on tämän hetken suunnitelmien
mukaan tarkoitus poistaa käytöstä
vuoteen 2015 mennessä.
Luonnollisesti tuohon aikarajaan
mennessä on myös uuden murtajan
oltava käytössä, joten aikataulusta
on suuria huolia. Nopeimmillaan
jäänmurtajan rakennusprosessin
saa suoritettua parissa vuodessa,
joten päätöksiä on saatava
viimeistään vuosina 20122013.
Muissa tapauksissa Voimalle on
mitä luultavimmin tiedossa
”pakkojatkoaikaa”.

Jäänmurtajatilausta hidastaa
osittain myös valtion viraston ja
valtion osakeyhtiön väliset näkemyserot, niin
paradoksaalista kuin se onkin. Vuonna 2004
Merenkulkulaitoksesta eristettiin erilleen
varustamoliikelaitos Finstaship, jonne siirtyi
jäänmurtajakalusto sekä valtion saariston
yhteysalusliikenne. Vuonna 2010 Finstaship kävi läpi
prosessin liikelaitoksesta osakeyhtiöksi, jonka omistaa
tänä päivänä 100prosenttisesti Suomen valtio. Niin

ikään vuoden 2010 alussa syntyi jäänmurron nykyinen
tilaajataho, Liikennevirasto, joka yhdistettiin entisistä
Merenkulkulaitoksen, Tiehallinnon ja
Ratahallintokeskuksen rippeistä. Liikennevirasto on siis
valtion virastoja jäänmurron tilaaja – ja toistaiseksi
valtion osakeyhtiö Arctia Shipping tarjoaa
Liikennevirastolle jäänmurtopalveluja.

Liikenneviraston intresseissä olisi tietysti, että
operointi olisi mahdollisimman luotettavaa, tehokasta
ja kustannuksiltaan edullista. Nykyisin Suomen
jäänmurto kilpailutetaan, mutta lähinnä Arctia
Shipping (ml. entisillä organisaatioillaan) on ollut
”kiinnostunut” toimimaan tällä liiketoimintaalueella,

mikä ei ole yllättävää, kun kyseessä on kuitenkin
valtion entisen viraston toiminnot uudessa paketissa.
Liikennevirasto siis luonnollisesti haluaa kilpailua
alueelle, kun sillä saattaisi saada nykyistä hintatasoa
hilattua alaspäin. Arctia Shippingillä riittää tahtoa
rakentaa uusi murtaja, mutta ei ilman ehtoja. Yhtiö
odottaa Liikennevirastolta pitkiä, jopa 20 vuoden
sopimuksia jäänmurrosta.

Suomen vanhin jäänmurtaja on vuonna 1954 valmistunut (ja vuonna
1979 täysin remontoitu) Voima. KUVA: JUKKA KOSKIMIES



Näin pitkiin sopimuskausiin voi kuvitella viraston
olevan vaikea myöntyä, jos katuuskottavaa
kilpailutusta halutaan vielä jatkaa. Samoin Arctia
painottaa yhtä ominaisuutta ylitse muiden:
monitoimisuus, monitoimisuus ja monitoimisuus.
Liikennevirasto vastaa tähän pyyntöön haluamalla
enemmän perinteisyyttä hieman modernisoituna,
esimerkiksi öljyntorjuntalaitteistoilla varustettuina.

Palvelun tilaajan ja (toistaiseksi ainoan kiinnostuneen)
tuottajan välillä on nähtävissä jonkinasteisia
erimielisyyksiä. Molempia houkuttaa uusi murtaja –
virasto haluaa turvata jäänmurtokaluston riittävyyden
ja Arctia Shipping taas odottaa bisneksen kasvua
uudelta (monitoimi)murtajalta. Toinen haluaa
monitoimista ja toinen taas enemmän perinteistä
jäänmurtajaa. Helsingin Sanomille Liikenneviraston
talvimerenkulun johtava asiantuntija Ilmari Aro taas
väläytti uuden mahdollisuuden. Koska Suomen valtio
saa lainarahaa halvalla, uusi jäänmurtaja
rakennettaisiin valtion omistukseen edullisesti. Sitten
valtioomisteisen jäänmurtajan operoiminen
kilpailutettaisiin. Tätä ehdotusta voi lähinnä ihmetellä:
miksi nyt rakennettaisiin Suomen valtion omistukseen
jotakin, kun viime aikojen trendi on pääasiassa ollut
se, että valtio on siirtänyt omistuksiaan ja
operointejaan erillisiin yhtiöihin? Alkaako

Liikennevirastossa vanha suola janottaa?

Kävi miten kävi, päätöksiä uudesta murtajasta
oletetaan syntyvän pian. Jos niitä ei synny, Voiman
aktiivikäyttö jatkuu edelleen.

Pakkaa sekoittaakseen Suomi ja Liikennevirasto
tarvitsee uuden jäänmurtajaoperaattorin Suomen
vesille. Sekään ei välttämättä ole mahdoton ajatus –
muttei toistaiseksi ajankohtainenkaan. Uusi toimija
joka tapauksessa löysentäisi Liikenneviraston käsistä
sitä narua, jota Arctia Shipping tällä hetkellä pitää
tiukasti kireällä. Viraston toimintaa sitoo tällä hetkellä
nykyisten sopimuksien puitteissa se, millaisia siirtoja
Arctia tekee.

Liikenneministeri Merja Kyllönen aikoo joka
tapauksessa käydä keskusteluja ”koko toimijajoukon
kanssa”. Luultavasti samaan pöytään siis istunevat
pian ainakin palvelun tuottaja(t) Arctia Shipping ja
muut mahdolliset ehdokkaat, palvelun tilaaja
Liikennevirasto ja niiden takana istuva intressi, eli
Suomen valtio sekä liikenne ja viestintäministeriö.
Mielenkiinnolla jäämme odottamaan, millaisia
lopputuloksia kabineteissa syntyy ja mitä niistä
loppujen lopuksi seuraa.

KOTIVESILLÄ
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Vastakkainasettelu perinteisen ja monitoimisen välillä jatkuu. Kuvassa perinteinen jäänmurtaja Urho sekä
monitoiminen Ruotsin käytössä oleva Vidar Viking Katajanokalla helmikuussa 2011. KUVA: LASSI LIIKANEN



Liikennevirasto hankkii ulkoista apua – Zeus ja
Frej mukaan

Pari edellistä talvea ovat kuitenkin olleet MKL:lle ja
Liikennevirastolle suoranaisia farsseja. Jäänmurtaja
apua ei ole ollut tarpeeksi, ja sen vuoksi laivat ovat
jumitelleet päiväkausia odottamassa väylän avausta.
Suomi haluaa pitää ympärivuotiset talvisatamat auki
samaan aikaan, kun esimerkiksi Botnica seisoi talvella
2009 – 2010 toimettomana Välimerellä. Jotakin on
mennyt selvästi pieleen palvelun tuottajan ja tilaajan
välisissä sopimuksissa.

Ulkopuolista apua on kuitenkin luvassa helpottamaan
tilannetta. Uudesta pitkäaikaisesta

jäänmurtosopimuksesta viime syksynä jätettiin
ulkopuolelle monitoimimurtajat, kun tehtiin
viisivuotinen sopimus viidestä perinteisestä Arctia
Shippingin murtajasta. Tänä syksynä taas tehtiin
sopimus Arctia Shippingin kanssa niin ikään viiden
vuoden ajaksi Fennicasta ja Nordicasta jäänmurtoon.
Toistaiseksi siis vain Botnica on valtion omistamista
jäänmurtajista ulkona jäänmurtosopimuksista. Tänä
talvena Liikennevirasto varautuukin talvimerenkulkuun
erityisen huolella, sillä seitsemän valtion jäänmurtajan
lisäksi on syksyllä solmittu viisivuotiset sopimukset
Alfons Håkansyhtiön kanssa hinaaja Zeusista sekä

Ruotsin Sjöfartsverketin jäänmurtaja Frej'stä.

Zeusin pitkäaikainen jäänmurtosopimus on
osaltaan historiallinen, sillä nyt
yksityisomisteinen liiketoimintaa harjoittava
yritys vuokraa aluksiaan Liikenneviraston
talvimerenkulun käyttöön. Ruotsissa Frej
murtajan vuokrasi Ruotsin valtion
Sjöfartsverket eli merenkulkulaitos. Zeusia on
käytetty jäänmurtajien apuna jo parina
jäätalvena, ja mitä ilmeisimmin se on
osoittautunut kelvoksi lisäavuksi muiden
joukkoon. Frej taas kuuluu samaan luokkaan
Suomen Urhomurtajien kanssa, joten se onkin
järeä vahvistus nykyiseen murtajalaivastoon.

Ruotsissa Frej'n vuokraaminen nähdään
pikemminkin Ruotsin ja Suomen jäänmurron
yhteistyön vahvistuksena, vaikkakin siitä lienee
käyty keskustelua yhteiskunnallisesti. Svenska
Dagbladetlehden mielipidepalstalla kirjoitettu
teksti muun muassa infrastruktuuriministerin
taholta Frej'n vuokrauksesta kielii enemmän
yhteistyöhenkeä kuin sitä, että Ruotsi luopuisi
viideksi vuodeksi yhdestä vahvimmista
murtajistaan. Eipä kuitenkaan toisaalta ole
epäilystä siitä, etteikö Suomi ja Ruotsi jatkaisi
menestyksekästä yhteistyötään jäänmurrossa,
joten kyseessä lienee vain se, miten asiat
muotoilee.

Ruotsissa jäänmurtajat ovat kuluneena vuonna
herättäneet muutenkin keskustelua.
Ruotsalaisia on tiettävästi suututtanut Odenin
paikallaolo Etelämantereella Yhdysvaltain

käytössä, kun maassa on ollut kovia jäätalvia ja
parhaalle sekä suurimmalle murtajalle olisi tarvetta.

KOTIVESILLÄ
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Ulkopuoliset vahvistukset Zeus ja Frej. KUVAT:
ZEUS / JUKKA KOSKIMIES

FREJ / WIKIMEDIA COMMONS: MARCUS BENGTSSON
(lisenssiehdot
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Icebreaker_Frej_2004.jp
g?uselang=fi)



13

Toisaalta tutkijat ovat olleet raivona siitä, että alus
vedetään pois Etelämantereelta. Tänä talvena
Sjöfartsverket onkin kuitenkin päättänyt pitää Odenin
kotiRuotsissa, vaikka peräti ulkoministeri Hillary
Clinton vetosi Ruotsiin, jotta Yhdysvallat voisi
jatkossakin hyödyntää Odenia talvikausina McMurdo
aseman ylläpidossa. Tällä hetkellä Oden makaakin
Luulajassa odottamassa talvea. Alun perin jopa Oden
murtajaa veikkailtiin Suomelle avuksi, mutta ilmeisesti
lopulta päädyttiin murtaja Frej'hin.

Nykyisillä resursseilla pärjättäneen helposti tämä talvi,
joka näyttää olevan erittäin leuto. Myös kovempia
talvia pärjättäneen, kun jäänmurtajareserviä on
kasvatettu ylimääräisellä avulla. Pidemmällä
tähtäimellä jäänmurtajalaivaston uusiminen on
kuitenkin tavoite ylitse muiden, koska Suomi on
saareke, josta tulee olla aina avoinna olevat
kulkuyhteydet maailmalle – ympäri vuoden.

KOTIVESILLÄ
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http://www.dn.se/nyheter/odenstannarhemma

http://svtplay.se/v/2404561/rapport/alla_vill_ha_isbrytaren
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http://yle.fi/alueet/teksti/turku/2011/10/valtio_vuokraa_jaa
nmurtajan_alfons_hakansilta_2985381.html

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darforhyrviut

isbrytarenfrej_6625572.svd
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1/suomenjaanmurtoonlisakapasiteettiaruotsista

Helsingin Sanomat 16.12.2011 – Talous  ”Päätös
uudesta jäänmurtajasta ensi vuoden aikana” sekä
”Jäänmurtajan hankintaan liittyy periaateratkaisuja”
Helsingin Sanomat 11.12.2011 – Talous  ”Murhe
murtajista”
Helsingin Sanomat 29.10.2011 – Kotimaa 
”Talvimerenkulun avuksi tulossa neljä jäänmurtajaa lisää”

Oden on palannut jo kotoRuotsiin näistä maisemista. KUVA: WIKIMEDIA COMMONS: ELI DUKE  lisenssiehdot
http://creativecommons.org/licenses/bysa/2.0/deed.fi
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TEKSTI JUSSI LITTUNEN

Vaasa-Uumaja -reitin kivikkoinen historia

VAASASTA Uumajaan toukokuusta 2001 liikennöinyt
RG Line on paininut taloudellisten ongelmien kanssa jo
useamman vuoden ajan. Kahden peräkkäisen
tappiollisen liikennöintikauden jälkeen yhtiö jätti
konkurssihakemuksensa Vaasan käräjäoikeudelle 29.
marraskuuta, ja se asetettiin konkurssiin 2. joulukuuta.
Laivayhtiön mukaan Vaasan kaupunki on saanut sen
ansiosta tuloja noin 5,4 miljoonaa euroa kymmenen
vuoden aikana, ja tästä syystä olisi
nyt halunnut vastapalveluksena
taloudellista tukea.

Tilanne ei ole Vaasan kaupungille
uusi. Vuonna 2002 niin ikään
VaasaUumaja liikennettä
ylläpitänyt Botnia Link – varustamo
oli konkurssin partaalla, ja olisi
halunnut päästä
velkasaneeraukseen.
Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt
ehdotusta, koska sillä oli yli 200
000 euron saatavat yhtiöltä. Botnia
Linkin rahtipainotteinen liikenne
päättyi, mutta vaasalaiset eivät
joutuneet luopumaan
meriyhteydestään Uumajaan.

RG Linen monet edeltäjät

VaasaUumajalinjaa on liikennöity
jo 1940luvun lopulla, jolloin Rederi Ab VasaUmeå
aloitti liikenteen höyrylaiva Turistenilla. Rederi Ab Sally
osti varustamon vuonna 1982, ja oli samoihin aikoihin
laajentamassa toimintaansa voimakkaasti niin
Englannin kanaalissa, Itämerellä kuin Karibian
risteilymarkkinoillakin. Sally oli myös yksi niistä
kolmesta varustamosta, jotka harjoittivat liikennettä
Suomen ja Ruotsin välillä yhteisellä markkinanimellä
Viking Line.

Sallyn suuret kasvusuunnitelmat johtivat vielä

suurempiin maksuvaikeuksiin, ja tämän seurauksena
varustamo joutui suurimman velkojan, Yhdyspankin,
haltuun. Viking Linen kaksi muuta omistajaa, Rederi
Ab Slite sekä SF Line, ostivat Sallyn sen osan, joka
liikennöi laivoja Vikingin reiteillä, ja loput
varustamosta kaupattiin Silja Linen omistajalle,
Effjohnkonsernille. Kaksi vuotta myöhemmin myös
toinen merenkurkun varustamo, Jakob Lines, liitettiin

tähän ryhmittymään, ja vuodesta 1993 eteenpäin koko
liikenne siirtyi Silja Linen hoidettavaksi.

Siljan lipun alla hoidettu liikenne oli kannattavaa niin
kauan kuin laivoilla voitiin myydä verovapaita
tuotteita. Kun Suomesta vuonna 1995 tuli osa
Euroopan unionia, verovapaa myynti loppui vuonna
1999, ja viisi vuotta myöhemmin koko Merenkurkun
liikenne lakkautettiin. Tämä tarjosi mahdollisuuden
uudelle yrittäjälle.

Useamman eri varustamon väreissä kulki alunperin Silja Linelle
valmistunut Fennia, joka viimeisenä työnään ajoi Merenkurkussa RG
Linellä nimellä Casino Express. KUVA: KRZYSZTOF BRZOZA
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Pitsaa ja kasinopelejä

Haasteeseen tarttui Kotipizzaravintoloistaan tunnettu
Rabbe Grönblom, joka maaliskuussa 2001 osti Siljalta
VaasaUumajareitillä liikennöineen Fennian. Laiva
uusittiin kevään aikana Vaasassa, ja sen
palvelutarjonta muuttui merkittävästi: Laivalla
rakennettiin kasino ja pitseria, jotta kahden

pikkukaupungin välinen liikenne saataisiin
kannattamaan.

Fennian muuttaminen kasinopitseriaksi herätti
laivaharrastajien keskuudessa ristiriitaisia tunteita –
olihan Fennia ensimmäinen sellainen laiva Suomen ja
Ruotsin välisessä liikenteessä, joka pystyi
tyylikkyydellään kilpailemaan perinteikkäiden
höyrylaivojen kanssa. Laiva sai toukokuun 2001 alussa
uudeksi nimekseen Casino Express. Tällä nimellä laiva
alkoi liikennöidä viidesti viikossa, ja kesällä lähtöjen
määrä nostettiin seitsemään.

RG Line ei edeltäjiensä tapaan saanut reitistä itselleen
kultakaivosta, vaan luotti lähinnä siihen, että
Suomessa siirryttäisiin vastaavaan merenkulun
tukipolitiikkaan kuin Ruotsissa. Näin ei kuitenkaan
käynyt, ja alkoi näyttää siltä, että Suomen lippu oli

ollut väärä valinta. Grönblom kertoi Turun sanomien
haastattelussa 23.5.2001, että liikennöiminen Ruotsin
lipun alla tulisi 100 000 markkaa halvemmaksi kuin
Suomen lipulla. Syyskuussa 2002 laiva rekisteröitiin
Uumajaan Ruotsin lipulle.

Vuonna 1966 rakennetun Casino Expressin ikä alkoi
pikku hiljaa aiheuttaa harmeja. Tammikuussa 2003

laivan visiiriä ei saatu
suljettua, ja laiva joutui
palaamaan muutaman
merimailin jälkeen takaisin
Vaasan satamaan – vain
viikko Virossa suoritetun
telakoinnin jälkeen! Heti
seuraavana päivänä laiva
pysäytettiin
asbestiongelmien vuoksi
satamaan. Ja kun
asbestisaneeraus saatiin
valmiiksi, jäätilanne
keskeytti liikenteen.
Liikennekatkosta käytettiin
kuitenkin hyödyksi, sillä
jäiden aiheuttamia
peltivaurioita voitiin tänä
aikana korjata Turussa.

Uusi laiva, uusia asiakkaita

Kesällä 2004 RG Line alkoi suunnitella uuden laivan
hankkimista, ja pyysi taloudellista apua Vaasan
kaupungilta. Kaupunki suostuikin myöntämään 2,7
miljoonan euron arvoisen, omavelkaisen
lainatakauksen yhtiölle. Varustamo suunnitteli
ottavansa kahdeksan miljoonan euron arvoisen lainan,
jonka muut takaajat olisivat Uumajan kaupunki ja
Finnvera.

Korvaava laiva löytyi saksalaiselta Euroseabridge
varustamolta. M/S Kahleberg, joka oli rakennettu Itä
Saksassa VEB Mathias Thesen Werft – telakalla vuonna
1983, oli ollut vailla omaa reittiä jo jonkin aikaa, ja oli
liikennöinyt yli puolitoista vuotta puolalaisen
Polferriesin YstadSwinoujscielinjalla. Kaupat tehtiin
23.11.2004.

Casino Expressillä yritettiin uudenlaista palvelukonseptia  muttei se juurikaan
parantanut tilannetta. KUVA: SAMI KOSKI
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Seuraavana päivänä Casino Express ajoi karille
Hillskärin lähellä oltuaan matkalla Uumajaan. Alus ei
ollut uppoamisvaarassa, mutta se sai tankkeihinsa
reikiä. Vahinkojen laajuudesta kertoo jotain se, että
laiva oli poissa liikenteestä seuraavan vuoden
toukokuuhun asti. Tänä aikana reitillä liikennöi Eckerö
Linen Alandia, joka sekin kävi karilla Uumajan
edustalla joulukuussa 2004. Casino Expressin
korjaukset suoritettiin Tallinnassa, ja Fennia
päätti 39vuotisen uransa liikennöimällä
elokuuhun 2005 saakka Vaasan ja Uumajan
välillä. Tämän jälkeen liikenteestä huolehti
Kahleberg, joka tunnettiin nykyään nimellä
RG 1. Se oli liikennöinyt heinäkuun alusta
asti Sundsvalliin ruotsalaisilta
teollisuusyrityksiltä tullen kysynnän vuoksi.

Lisää tukea kaupungilta ja valtioilta

Uudesta ja merkittävästä asiakkaasta
huolimatta RG Line joutui jälleen hakemaan
apua Vaasan kaupungilta. Jo marraskuussa
2005 yhtiö sai 1,1 miljoonan euron
lainatakauksen, jonka takuina olivat miljoona
Kotipizza Oyj:n osaketta, aluskiinnitys RG 1
–alukseen ja yrityskiinnitys holdingyhtiö Ab
R. Grönblom Internationaliin. Kaksi vuotta
myöhemmin, syyskuussa 2007, Vaasan
kaupunki esitti 1,4 miljoonan euron pääomalainaa ja

3,3 miljoonan euron lainatakauksia yhtiölle. Huonoa
taloudellista tilannetta paikkailivat myös Sampopankki
3 miljoonan euron lainalla ja Finnvera 2,1 miljoonan
euron takauksilla. Tavoitteena oli taata liikenteen
jatkuminen ja korjata Casino Express –laivan
myynnistä aiheutuneet taloudelliset ongelmat. Laiva oli
jouduttu myymään tasearvoaan pienempään hintaan.

Itäsaksalaista laivaa Merenkurkkuun! RG 1 korvasi Casino Expressin. KUVA: ARIJUKKA PERKIÖMÄKI

Alandia meni korvaamaan karille ajanutta Casino Expressiä 
mutta karauttikin heti alkuun myös itse kivelle. KUVA: SAMI
KOSKI
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Lopullinen ratkaisu liikenteen turvaamiseen näytti
syntyneen joulukuussa 2007. Tuolloin Ruotsi ja Suomi
sitoutuivat tukemaan reittiä molemmat 500 000 eurolla
kahden seuraavan vuoden aikana. Samalla siirryttiin
käytäntöön, jonka mukaan reitin liikenne
kilpailutettaisiin eurooppalaisilla varustamoilla kahden
vuoden välein. Tämä ei ollut uhka RG Linelle, sillä se
on ollut ainoa varustamo, jota reitti kiinnostaa.
Ensimmäiset hyvät uutiset pitkään aikaan kuultiin
kesällä 2009. Kauppalehti uutisoi 6.7.2009, että RG
Linen liiketulos oli ollut vuonna 2008 1,3 miljoonaa
euroa voittoa, kun se edellisenä vuonna oli ollut 1,1
miljoonaa tappiolla. Saman vuoden joulukuussa
kerrottiin, että liikennesopimusta oli kilpailutuksen
jälkeen jatkettu vuoden loppuun 2012 asti. RG Line oli
jälleen ollut ainoa reitistä kiinnostunut.

Kohti konkurssia

Vuoden 2008 hyvästä tuloksesta huolimatta reitti ei
muuttunut kokonaan kannattavaksi. Viime syksynä
yhtiön taloudellinen tila alkoi heiketä niin paljon, että
RG Line olisi halunnut miljoonan euron helpotuksen
satamamaksuihin voidakseen kerätä rahaa RG 1:n
uusiin moottoreihin. Tämä ei kelvannut Uumajan
kaupungille, ja myöskään Vaasan kaupunki ei yhtiön
mukaan halunnut tukea sitä millään tavalla.
RG Linelle ei jäänyt muuta mahdollisuutta kuin
konkurssi. Joulukuun alussa yhtiön henkilökunta
irtisanottiin ja siirrettiin konkurssipesän palvelukseen,
sillä tämä päätti jatkaa liikennettä. RG Line taas muutti

mieltään ja halusi perua konkurssihakemuksensa,
mihin konkurssipesä ja käräjäoikeus eivät suostuneet.

Onko Merenkurkun lauttaliikenteellä
tulevaisuutta?

Vaasan ja Uumajan välistä meriyhteyttä pidetään
meren kummallakin puolella välttämättömyytenä.
Tästä kertoo hyvin paljon esimerkiksi se, että Vaasan
kaupunki on vuosien varrella suhtautunut melko
suopeasti varustamon tukemiseen. Laivayhtiöiden
kannalta reittiä ei kuitenkaan voida pitää kovinkaan
hyvänä, sillä sitä ei 90luvun lopun jälkeen ole pystytty
liikennöimään kannattavasti muutamia harvoja kausia
lukuun ottamatta.

Toivoton tilanne ei silti ole, sillä mahdollisiksi
ratkaisuiksi on ehdotettu esimerkiksi uutta yrittäjää tai
linja sosialisoimista. Reitin tulevaisuuden ennustamista
vaikeuttaa myös RG Linen halukkuus jatkaa liikennettä
konkurssista huolimatta. Oli varustamo mikä hyvänsä,
liikenteen jatkaminen nykyisellä kalustolla tulee
kuitenkin edellyttämään investointeja, sillä laivan
itäsaksalaiset moottorit alkavat olla elinkaarensa
loppupuolella. Toisin sanoen, vaikka liikenteen
hoitamiseen löytyisi uusi ja vakaa omistusratkaisu, ei
tämä vielä takaa reitille hyvää tulevaisuutta.
Lähitulevaisuudessa edessä ovat joko RG 1:n
perusteellinen uusiminen tai uusi laiva. Kokonaisuuden
pitää olla kaikin puolin kunnossa, jotta vältytään
viimeisten 10 vuoden aikana tehdyiltä virheiltä.

Nyt kiistaa on mm. Vaasan terminaalista, joten liikenteen
jatkuminen on vaakalaudalla. KUVA: SAMI KOSKI
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Merenkulkuklusterinkin kannalta tärkeät
eduskuntavaalit pidettiin huhtikuussa. Ikuisuuden
kestäneiden hallitusneuvotteluiden jälkeen Suomeen
saatiin viimein muodostettua hallitus kesäkuun 22.
päivä. Ulkomatalan 2/2011 pääkirjoituksessa arvioitiin
heti eduskuntavaalien jälkeen puolueiden vaaliohjelmia
merenkulun näkökulmasta. Tulos oli kaikkea muuta
kuin mairitteleva, jos ajattelee merenkulkualan ja
erityisesti suomalaisten varustamojen
toimintaedellytyksiä.

Itämeren suojelusta kaikki puolueet olivat varsin

yksimielisiä, joskin Perussuomalaiset haluaisi poistaa
pari vuoden päästä Itämerelle tulevat tiukat
päästörajat. Jos poistaminen ei onnistu, siirtymäaikaa
pitäisi saada reilusti lisää. Ainoa puolue, joka
vaaliohjelmassaan kiinnitti erityistä huomiota
meriklusteriin, oli Keskusta. Keskustan mielestä
suomalaisesta arktisesta osaamisesta tulee pitää

huolta, sillä ilmaston lämpenemisen myötä sille on
odotettavissa enenevässä määrin kysyntää.

HALLITUSOHJELMASSA OIKEITA ASIOITA
Hallitusohjelmassa merenkulusta oli ennakkoasetelmiin
nähden ehkä yllättävänkin paljon asiaa. Monet
tavoitteet ovat toki kauniita, mutta aika näyttää,
muuttuvatko sanat myös teoiksi. Paradoksaalista
hallitusohjelmassa on, että siinä korostetaan
merenkulun kilpailuedellytysten turvaamisen tärkeyttä,
mutta samalla hallitus esitetään merenkulun tukien
leikkaamista liki 20 miljoonalla eurolla.

Innovaatiotuen maksamista uusille
ympäristöystävällisille aluksille on
tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa.
Hallitusohjelman mukaan suorien
tukien lisäksi tarvitaan muitakin
toimia, kuten ”valtion tilauksia
suomalaisilta telakoilta.”
Konkreettinen osoitus valtion
tilauksista tuli lokakuussa, kun STX
Finland ja Rajavartiolaitos kertoivat
päässeensä yksimielisyyteen uuden
ulkovartiolaivan tilauksen keskeisistä
ehdoista (ks. Ulkomatala 5/2011).
Jäänmurtajien uusimistakin ryhdytään
suunnittelemaan, mikä saattaa
aikanaan tuoda töitä
suomalaistelakoille.

MERENKURKUN LIIKENNE ONGELMISSA
Marraskuun alussa Vaasan ja Uumajan välillä operoiva
RG Line ilmoitti, että liikenne loppuu, mikäli alueen
kunnat tai valtiot eivät tule apuun. Kaksi kovaa
jäätalvea eivät ole ainakaan helpottaneet yhtiön
vuodesta 2009 jatkunutta tappiokierrettä.
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Valtio on myöntänyt ympäristötuen tähän mennessä mm. Viking
Linen uudisrakenteelle. KUVA: STX FINLAND / VIKING LINE ABP



Tosin vuodesta 2006 saatavilla olleiden
tilinpäätöstietojen mukaan yhtiö on tehnyt tappiota
myös vuosina 2006 ja 2007, joten 2008 näyttää olleen
pikemminkin positiivinen poikkeus vuosien
tappiokierteessä.

Varustamo jätti lopulta konkurssihakemuksen
Pohjanmaan käräjäoikeuteen 29.11.
Konkurssihakemus jätettiin, koska niin alueen kunnat
kuin valtiotkaan eivät halunneet antaa yhtiölle suoraa
tukea. RG Line anoi Vaasan kaupungilta alennusta
satamamaksuihin, mutta sekään tie ei tuottanut
tulosta.

Onkin mielenkiintoista nähdä, miten
tilanne kehittyy, sillä hallitusohjelman
mukaan hallitus on sitoutunut
Merenkurkun liikenteen jatkumiseen.
Hallitusohjelmaan asia kirjattiin
seuraavasti: ”Hallitus tukee
Merenkurkunliikenteen jatkamista ja
laatii yhdessä Ruotsin ja Merenkurkun
alueen edustajien kanssa yhteisen
pitkäjänteisen strategian, jolla
turvataan ympärivuotinen henkilö ja
tavaraliikenne Merenkurkussa.” Lue
lisää RG Linestä tämän lehden
sivuilta 1417.

SEAFRANCE AJAUTUI
KONKURSSIIN
RG Linen sinnitellessä kohti ensi
vuotta, ajautui Ranskan valtionrautateiden SNCF:n
omistama Seafrance konkurssiin. Kova kilpailu
Englannin kanaalissa, epäonnistunut alusinvestointi ja
korkeat miehityskustannukset kaatoivat lopulta
varustamon. Tuomioistuin antoi yhtiölle
mahdollisuuden jatkaa liikennettä tammikuun 2012
loppuun, mutta varustamo päätti keskeyttää
liikennöinnin heti.

Päätöksessään tuomioistuin hylkäsi yhtiöstä tehdyt
ostotarjoukset (ks. Ulkomatala 4/2011), mutta antoi
halukkaille mahdollisuuden jättää uuden tarjouksen
12.12.2011 mennessä. Mikäli uusiakaan tajouksia ei
hyväksytä, joudutaan Seafrancen omaisuus
huutokauppaamaan. Seafrancella on neljä alusta;
Seafrance Nord PasDeCalais, Suomessa rakennettu
Seafrance Rodin, Seafrance Berlioz sekä entinen

Superfastlautta Seafrance Molière. Mikäli alukset
joudutaan huutokauppaamaan, tulee markkinoille
harvinaisen monta modernia matkustajalauttaa.

HAPPY CRUISESIN TARU PÄÄTTYI
Toinen merkittävä konkurssi tuli Espanjasta, jossa
risteilyvarustamo Happy Cruises ajautui yllättäen
konkurssiin. Kolmella risteilijällä liikennöineen
varustamon konkurssi tuli yllätyksenä kaikille, eikä
vähiten laivoilla konkurssihetkellä matkustaneille
turisteille. Yhtiön liikenteessä kulkeneet Gemini, Ocean
Pearl ja Happy Dolphin olivat kaikki vuokrattuja, joten
vuokramarkkinoille tuli kerralla kolme pätevää

risteilijää. Tätä artikkelia kirjoitettaessa kaikki kolme
ovat ilman rahtaussopimusta.

ST PETER LINE LAAJENTAA REVIIRIÄÄN
Venäläisomisteisen St Peter Linen rynnistys Pohjois
Itämeren risteilymarkkinoille jatkui menestyksekkään
ensimmäisen vuoden myötä myös vuonna 2011. Hyvät
kokemukset ja matkustajamäärät HelsinkiPietari
linjasta saivat yhtiön avaamaan toisen linjan
huhtikuussa, kun Princess Anastasia aloitti huhtikuussa
liikenteen Pietarin ja Tukholman välillä.

Aluksi linjaa liikennöitiin kahdesti viikossa ja toisella
kierroksella pysähdyttiin myös Tukholmasta tultaessa
Tallinnassa. Elokuun alusta Princess Anastasia on
pysähtynyt joka perjantai Helsingissä.
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Seafrancen Suomessa rakennettu Seafrance Rodin näyttää joutuvan
myyntilistalle. KUVA: RAY GOODFELLOW



Näin suomalaisille tarjotaan mahdollisuutta tehdä
aluksella HelsinkiTukholmaTallinnaristeily
perinteisen HelsinkiTukholmaristeilyn sijaan. St Peter
Linestä voi lukea lisää Ulkomatalan numerosta 5/2011.

Myös Princess Marian reittiä viilattiin lokakuussa. Joka
toisen maanantain lähdöllä Helsingistä alus jatkaa
yöksi Tallinnaan, josta jatketaan Pietariin tiistaiiltana,
eli matkustajille jää kokonainen päivä Tallinnassa.
Aikataulua kuitenkin muutettiin yllättäen
marraskuussa. Jatkossa Tallinnassa ollaan maanantai
iltana reilut pari tuntia, jonka jälkeen matkaa jatketaan
Pietariin. Mahdollisuus Tallinnaan tutustumiseen jää
siis näin ollen pois. Onko kyseessä pysyvä muutos, vai
varautuminen hiljaisempaan talvikauteen, jää
nähtäväksi.

UUSIA RAHTILAIVOJA SUOMEN LIPULLE
Suomen lipulle saatiin kuluneena vuonna suhteellisen
monta uutta rahtialusta. Finnlinesille luovutettiin kaksi
Kiinassa rakennettua rorolaivaa, ja ensi vuoden
puolella samanlaisia tulee vielä neljä lisää. Alukset
pohjautuvat 2000luvun alkupuolella valmistuneisiin
Finnmill ja Finnpulpaluksiin, mutta uudisrakenteissa
kuljetuskapasiteettia on lisätty. Lisäksi

ympäristöystävällisyyteen on kiinnitetty vielä
enemmän huomiota. Ainakin kaksi ensimmäistä,
Finnbreeze ja Finnsea, saivat peräänsä Suomen lipun.
Miten käy seuraavien kanssa, selviää ensi vuonna.

Rettigsuvun omistama Bore vastaanotti pitkän tauon
jälkeen kaksi uutta alusta, kun Bore Sea ja Bore Song
valmistuivat saksalaiselta Flensburgin telakalta. Borella
ei edelleenkään ole omia reittejä, vaan alukset on
rahdattu pitkillä sopimuksilla muiden varustamojen
liikenteeseen. Bore Sea on rahdattu hollantilais
suomalaiselle Transfennicalle BilbaoZeebrugge
linjalle. Hieman Bore Sean jälkeen valmistunut Bore
Song on rahdattu P&O Ferriesille vilkkaalle Teesportin
ja Zeebruggen väliselle linjalle.

ESL SAI VIIMEIN ALPPILAN INTIASTA
ESL Shipping sai vihdoin syksyllä kauan odotetun
Alppilan intialaiselta ABG Shipyardin telakalta. Laivan
valmistumisaikataulu venyi kuin pullataikina ja alun
perin kahden aluksen tilaus typistyi yhteen alukseen.
Alppila saapui viimein Suomeen marraskuun alussa.
Ennen liikenteen aloittamista alusta kuitenkin
huollettiin kolmisen viikkoa ensin Hanasaaren
hiililaiturissa ja sen jälkeen Arctech Helsinki Shipyardin
laiturissa Hietalahdessa.
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Princess Anastasia lähdössä Helsingistä ensimmäistä kertaa liki 18 vuoteen. KUVA: OLLI TUOMINEN



Ilmeisesti intialaisessa työn jäljessä on ollut hieman
toivomisen varaa, sillä harvemmin vasta telakalta
valmistuneita laivoja joudutaan huoltamaan
viikkokausia ennen kuin ne voidaan asettaa
liikenteeseen.

SEKAMIEHITYS TUO UUSIA LAIVOJA SUOMEN
LIPULLE
Uusien laivojen liputtamista Suomen lipulle on
helpottanut merenkulkualan työntekijä ja
työnantajajärjestöjen pari vuotta sitten tekemä
sopimus, joka sallii sekamiehityksen
suomalaisilla rahtialuksilla.
Matkustajalaivoilla sekamiehitys ei ole
edelleenkään mahdollista. Suomi oli
Euroopan viimeinen maa, jossa
sekamiehitys ei ollut mahdollinen missään
alusryhmässä.

Sopimus koskee vain uusia Suomen
lipulle tulevia aluksia ja joissain
tapauksissa myös huonosti kannattavia
aluksia, joita ollaan liputtamassa
ulkomaille. Ulkomaalaisia voi olla
miehistössä korkeintaan kolmasosa, ja he
voivat työskennellä kaikissa
henkilöstöryhmissä. Uudistus on laskenut
suomalaisten lastialusten keskiikää 20
vuodesta 16,5 vuoteen. Myös uusia

työpaikkoja on tullut 300, joista kaksi kolmasosaa
suomalaisille.

RISTEILIJÄTILAUKSET VALUVAT EDELLEEN
ULKOMAILLE

Vaikka Suomeen saatiin
pitkän tauon jälkeen
risteilijätilaus, ei tilanne anna
silti aihetta kovinkaan suureen
juhlaan. Vuoden aikana
merkittäviä risteilijätilauksia
tuli kymmenen, joten Turun
tuosta kakusta haukkaama
pala on loppujen lopuksi aika
vaatimaton. Etenkin, kun
ottaa huomioon, että
risteilijöiden rakentamisessa
melko kokematon Mitsubishi
sai kaksi tilausta ja yksi
Suomen telakoiden
pahimmista kilpailijoista,
Fincantieri, peräti kolme.

Toki, jos Turun telakan
saaman tilauksen optio
aikanaan käytetään, tuo tilaus

Turkuun jo hieman toivoa paremmasta. Huhujen
mukaan Turun telakan saamaa tilausta taisi tosin
avittaa aika paljon se, ettei mikään muu perinteinen
risteilijätelakka pystynyt tarjoamaan yhtä nopeaa
toimitusta. Turun risteilijätilauksesta voi lukea lisää
Ulkomatalan numerosta 5/2011.
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Kolme vuotta myöhässä aikataulustaan valmistunut Alppila saapui viimein
marraskuussa Helsingin Hanasaareen  ja ryntäsi suoraa päätä Helsingin
telakalle. KUVA: OLLI TUOMINEN

Tältä näyttää uusi viiden tähden luksusristeilijä telakan
havainnekuvassa. Europa 2 valmistuu STX:n Ranskan telakalta
2013. KUVA: HAPAGLLOYD CRUISES



AIDALLE JAPANILAISIA RISTEILIJÖITÄ
Kylmää kyytiä eurooppalaisille risteilijätelakoille tuli
Saksasta, kun AIDA Cruises ilmoitti tilaavansa kaksi
uutta risteilijää Japanista Mitsubishin telakalta. Tilaus
oli sikäli yllättävä, että kaikki Aidan viimeaikaiset
uudisrakennukset ovat valmistuneet saksalaisen Meyer
Werftin telakalta. Saksalaisvarustamon tilauksia
saksalaistelakalta on pidetty varustamon kannalta
hyvänä markkinointivalttina, mutta ilmeisesti edullinen
hinta sai saksalaisvarustamon johdon mielen
muuttumaan.

Cruise Business Review’n mukaan Mitsubishi rakentaisi
alukset noin 10 prosenttia edullisemmin kuin
eurooppalaiset telakat. Japanissa ei ole aiemmin juuri
risteilijöitä rakennettu, viimeinen merkittävämpi tilaus
on 2000luvun puolivälistä, jolloin Princess Cruisesille
valmistui kaksi alusta juurikin Mitsubishin telakalta.

RCCL JÄTTI SUOMEN
Suomalaiselle telakkateollisuudelle Aidan päätöstä
suurempi takaisku oli kuitenkin sen pitkäaikaisen
hovihankkijan Royal Caribbeanin päätös tilata
seuraavan sukupolven risteilijäalukset saksalaiselta
Meyerin telakalta. Royal Caribbeanin alukset on jo pari
vuosikymmentä rakennettu nimenomaan Suomessa,
joten kyseessä on epäilemättä pieni näpäytys suurelta
amerikkalaiselta. Sunshineluokaksi nimetty alussarja
valmistuu Meyerin telakalta vuosina 2014 ja 2015.
Uudet alukset eivät kuitenkaan uhkaa Oasis ja Allure
of the Seasin titteliä maailman suurimpina
risteilyaluksina, sillä Sunshineluokan aluksissa on tilaa
”vain” 4100 matkustajalle.
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AIDAsol tilattiin vielä saksalaiselta Meyer Werftin telakalta, josta se valmistui keväällä. KUVA: LASSI LIIKANEN

Oikaisu

Edellisen Ulkomatalanumeron artikkelissa "Eckerö Line
hakee Nordlandialle korvaajaa" esiintyi muutamia
virheitä. Artikkelissa oli asiavirhe, kun siinä todettiin, että
pienempi jääluokka kuin 1A tai 1B riittäisi Itämeren
liikenteeseen. Pääsääntöisesti pohjoisella Itämerellä ei
voi liikennöidä säännöllisesti ja ympärivuotisesti muilla
kuin 1A (Super) tai 1Bluokan aluksilla.

Seafrance Moliéren ilmoitettu hyttipaikkamäärä oli väärä.
Oikea määrä nykyisellään on 122 hyttipaikkaa.
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KOTIVESILTÄ
RG LINE JÄTTI KONKURSSIHAKEMUKSEN
Lue lisää Merenkulun vuosi 2011koosteesta sivulta 18.

ARCHTECHILLE TILAUS VENÄJÄLTÄ
Arctech Helsinki Shipyard on saanut tilauksen
monitoimisesta jäätämurtavasta pelastusaluksesta
Venäjän liikenneministeriöltä. Tilaus tosin sisältää vain
varustelun ja viimeistelyn, sillä aluksen runko tehdään
Venäjällä Shipyard Yantar JSC:n
telakalla, josta se hinataan Helsinkiin.
Sopimuksen arvo on noin 76 miljoonaa
euroa. Alus perustuu Aker Arcticin
kehittämään ARC 100malliin, jonka
erikoisuutena on epäsymmetrinen
runko, joka mahdollistaa aluksen
liikkumisen sivuttain.

Monitoimialus pystyy murtamaan noin
50 metriä leveää väylää 60 sentin
paksuiseen jäähän. Alus on varustettu
öljynkeräyslaitteistolla, joka
mahdollistaa öljyn keräämisen jopa
kovassa aallokossa. Aluksen pituus on
76,4 metriä ja leveys 20,5 ja se
luovutetaan tilaajalleen joulukuussa
2013. Tilaus antaa yhtiölle hyvän
työkuorman vuosille 2012 ja 2013.

RAJAVARTIOLAITOS TILASI UUDEN LAIVAN
Rajavartiolaitos tilaa edellisessä numerossa esitellyn
uuden ulkovartiolaivan STX Finlandin Rauman
telakalta. Osapuolet ilmoittivat allekirjoittaneensa
sopimuksen laivan rakentamisesta 21.12. Tilauksen
arvo on noin 90 miljoonaa euroa ja se tuo Raumalle
töitä 400 henkilötyövuoden verran. Laivan
kotimaisuusaste on telakan tiedotteen mukaan noin 90
prosenttia. Aluksen pituus on 96 metriä ja leveys 17
metriä. Tarkemmin uutta ulkovartiolaivaa esiteltiin
edellisessä numerossa (5/2011).

ZEUS MURTAA JÄITÄ SEURAAVAT 5 VUOTTA
Liikennevirasto ja turkulainen hinaajavarustamo Alfons
Håkans ovat tehneet viisivuotisen sopimuksen
jäänmurtoon sopivan offshorehinaaja Zeuksen
vuokraamisesta jäänmurtoon. Sopimus on
ensimmäinen yksityisen varustamon kanssa tehty ja
Alfons Håkansin toimitusjohtaja Joakim Håkans
toivookin sopimuksen olevan päänavaus yksityisten
yritysten määrän kasvulle julkisten palveluiden
tuottajana. Turun Sanomien haastattelussa Håkans

totesi myös, että nyt päästään ensimmäistä kertaa
todellisuudessa vertaamaan yksityisen ja julkisen
palveluntarjoajan kustannustasoa. Håkansin Zeus
mursi jäätä myös ankarana jäätalvena 2009–2010.

EU HYVÄKSYI YMPÄRISTÖTUKIOHJELMAN
Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen
ympäristötukiohjelman uusille laivoille. Komission
mukaan tuki täyttää ”ympäristönsuojelutuen
suuntaviivoissa esitetyt edellytykset”.
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Nostaako uudet tilaukset Helsingin telakan uuteen nousuun? Kuvassa
telakka keväällä 2008. KUVA: LASSI LIIKANEN



Liikenne ja viestintäministeriö myönsi viime
joulukuussa yhteensä 30 miljoonan euron edestä
ympäristötukia Viking Linen ja Meriauran
uudisrakennuksiin. Viking Linen saama 28 miljoonan
euron tuki joutuu suuruutensa takia vielä erikseen
hyväksyttäväksi komissioon. Lopullinen päätös pitäisi
tulla keväällä 2012.

ST PETER LINE LISÄÄ LÄHTÖJÄ HELSINGISTÄ
HelsinkiPietarilinjalla keväästä 2010 liikennöineelle
Princess Marialle lisätään lähtöjä 4.2. alkavalla uudella
aikataulukaudella. Uudella aikataululla Helsingistä
lähdetään parillisina viikkoina maanantaina,
keskiviikkona, perjantaina ja sunnuntaina. Vastaavasti
parittomina viikkoina lähdöt ovat samoina päivinä kuin
nykyisin eli tiistaina, torstaina ja lauantaina.
Maanantain ja tiistain lähdöillä kierretään Tallinnan
kautta. Uusi aikataulu mahdollistaa suomalaisille
viikonlopun kestävät risteilyt Pietariin, kun matkalle voi
lähteä perjantaina ja takaisin Helsingissä ollaan

sunnuntaina. Yhtiön pääjohtajan mukaan syynä
lähtöjen lisäämiseen on kasvanut kysyntä Suomen
markkinoilla.

Yhtiön toinen alus, Princess Anastasia, lähtee
helmikuun alusta kaksi kertaa Helsingistä. Jatkossa
laiva tekee yksinomaan PietariHelsinkiTukholma
TallinnaPietarikierrosta. Tällä hetkellä toinen kierros
on tehty ilman Helsinginvierailua, eli laiva on kulkenut
Pietarista suoraan Tukholmaan. Risteilyn pituus on
neljä päivää, joten jatkossa lähtöpäivät Helsingistä
vaihtelevat viikon mukaan siten, että Helsingistä on
lähtö joka neljäs päivä. Linjaa liikennöidään nykyisillä
aikatauluilla, eli lähtö ja saapumisajat satamiin
pysyvät samoina. Helsingistä lähdetään siis aina
16.00. Uuden aikataulumallin lisäksi myös
suomalaisille aletaan tarjota mahdollisuutta tehdä koko
kierros. Tähän asti on ollut mahdollista tehdä vain
HelsinkiTukholmaTallinnaristeily.

FINFERRIES UUDISTAA LISÄÄ LOSSEJA
Teijossa toimiva APXMetalli uudistaa valtion
omistamalle Finferriesille kolme lossia. Muutokset ovat
samat kuin aiemmilla losseilla. Losseihin lisätään
välipala, jolloin niiden pituus kasvaa yhdeksän metriä.
Samalla kantavuus nousee 44 tonnista 60 tonniin, joka
on sama kuin maantieverkolla. Vanhasta lossista ei jää
jäljelle juuri muuta kuin runko, sillä samassa
yhteydessä uudistetaan myös päämoottorit,
ruoripotkurit sekä ohjausjärjestelmä. Työt telakalla
alkavat heti, ja ensimmäinen uusvanha lossi on
valmiina lokakuussa 2012.

KOTKAAN TULLEESTA LAIVASTA LÖYTYI
RÄJÄHDELASTI
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi pysäytti 19.12
Kotkassa Thor Libertyaluksen, jonka lastista löytyi
räjähdysainelavoja. Räjähdysaine olisi pitänyt lastata
kontteihin, mutta Saksassa ne oli lastattu kyytiin
pelkissä pakkauksissaan. Väärin lastattu lasti lastataan
uudelleen määräysten mukaisesti. Räjähdysvaaran
vuoksi lastia siirretään vain yöllä ja siirron aikana
turvaetäisyys laivaan on kilometri.

Seuraavana päivänä viranomaiset avasivat kontin,
josta paljastui ilotulitteiden sijaan sotilaskäyttöön
tarkoitettua räjähdemateriaalia. Koska lastin
kuljettamiseen Suomen kautta ei ole lupaa
viranomaisilta, tulli ja poliisi ovat aloittaneet asiassa
tutkinnan.
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Suomen ympäristötukiohjelma meni läpi Euroopan
unionissa. KUVA: WIKIMEDIA COMMONS: XAVIER HÄPE 
lisenssiehdot
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.fi



21.12 KRP tiedotti, että lastista paljastui 69 kappaletta
Patriotohjuksia, joissa oli räjähdysaine ja ajopanos
valmiina. Poliisi on kuulustellut aluksen kapteenia ja
perämiestä rikoksesta epäiltynä. Tiettävästi ohjukset
on lastattu laivaan Saksassa ja ne olivat matkalla
Aasiaan.

VIKINGIN UUDISRAKENNUKSELLE OMAT
NETTISIVUT
Viking Linen tilaama uusi Turunlinjan alus on saanut
omat nettisivut. Pääosin
englanninkielisillä sivuilla on tietoa ja
kuvia rakennustöiden edistymisestä.
Lisäksi sivuilla pitävät blogia muun
muassa aluksen tuleva kapteeni ja
rakennusvalvoja Henrik Grönvik sekä
sisustuksen pääsuunnittelija Vertti
Kivi dSign Vertti Kivi
suunnittelutoimistosta. Sivuilla on
käynnissä myös laivan nimikilpailu.
Sivut löytyvät osoitteesta
www.nb1376.com.

MÄNTYLUODON SATAMAN
LAAJENNUS VALMISTUI
Mäntyluodon Kallonlahden satama on
valmistunut. 31 miljoonaa euroa
maksaneessa hankkeessa
rakennettiin uutta laituria 250 metriä
ja uutta satamakenttää syntyi toistakymmentä
hehtaaria. Urakkaan kuului myös meriväylän
syventäminen 10 metristä 12 metriin. Samalla
uudistettiin myös väylän turvalaitteet. Urakan
maksumiehiä olivat valtio ja Porin kaupunki.

HALLITUS KOROTTAA VÄYLÄMAKSUJA
TUNTUVASTI
Hallitus on päättänyt korottaa ensi vuoden
väylämaksuja 9,5 prosentilla vastaamaan paremmin
kustannuksia. Korotukset on tarkoitus kohdistaa
tasaisesti kaikkiin maksuluokkiin. Korotuksella valtio
kerää rahaa 8,8 miljoonaa euroa, minkä jälkeen
väylämaksut kattavat kustannuksista hieman yli 88
prosenttia.

MAAILMAN MERILTÄ
VIKING RIVER CRUISES TILASI KAKSI
RISTEILIJÄÄ
Euroopan joilla liikennöivä Viking River Cruises

laajentaa liikennettä merille. Viking Ocean Cruises on
tilannut STX Francen telakalta kaksi 230metristä
risteilijää. Juuri ennen joulua julkistetun tilauksen
arvoa ei julkistettu. Uusiin risteilijöihin tulee 444
hyttiä, joissa majoitetaan 888 matkustajaa.
Miehistöksi on mitoitettu 444 henkilöä. Ensimmäisen
aluksen tuotanto alkaa syyskuussa 2012 ja valmista
pitäisi olla keväällä 2014. Sisaralus valmistuu keväällä
2015. Uudet alukset tulevat liikennöimään pääasiassa
Välimerellä

SEAFRANCE AJAUTUI KONKURSSIIN
Lue lisää Merenkulun vuosi 2011koosteesta sivulta
19. Katso myös artikkeli Seafrancesta Ulkomatalan
numerosta 4/2011.

ESL:N UUDESTA LAIVASTA ARKADIA
Ensimmäinen ESL Shippingin Hyundailta tilaamista
bulkkereista on kastettu ja laskettu vesille Vietnamissa
Hyundai Vinashinin telakalla. Alus sai kasteessa
perinteikkään nimen Arkadia. Alus luovutetaan ESL
Shippingille vuodenvaihteessa. “Maailman
ensimmäinen tämän kokoluokan 1Ajääluokkaan
rakennettu kuivarahtialus on optimaalinen ratkaisu
Itämeren lisääntyneeseen rahtiliikenteeseen. Uusi
Arkadia vahvistaa edelleen asemaamme Suomen ja
Itämeren alueen johtavana kuivarahtivarustamona”,
sanoo toimitusjohtaja Markku Karjalainen yhtiön
tiedotteessa.
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Vikingin uudisrakenteen nettisivuihin pääsee nyt tutustumaan. KUVA:
KUVANKAAPPAUS OSOITTEESTA NB1379.COM
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ESL SHIPPINGIN TOISEN UUDEN LAIVAN KÖLI
LASKETTIIN
Samalla kun Arkadia on jo lähes valmiina
luovutettavaksi, laskettiin sisaraluksen köli 11.11.2011
Hyundai Vinashinin telakalla Vietnamissa. Arkadian
sisaralus valmistuu vuoden 2012 ensimmäisen
puoliskon aikana.

FASTNET LINE TALOUSVAIKEUKSISSA
Stella Linesin konkurssipesältä matkustajalautta Julian
ostanut Fastnet Line keikkuu konkurssin partaalla.
Velkaa yhtiölle on kertynyt jo 10,3 miljoonaa euroa,

mutta irlantilainen tuomioistuin myönsi yhtiölle suojan
velkojiaan vastaan, mikäli yhtiön pääomistaja West
Cork Tourism Cooperative Society sijoittaa yhtiöön
lisää rahaa. Liikenteen aloitus perustui
ylioptimistisiin arvioihin matkustajamääristä
ja laivamyynnistä, joten tilanne oli hieman
sama kuin Stella Linesillä aikanaan. Ennen
oikeuden päätöstä yhtiö oli jo vähentänyt
viikoittaisia vuorojaan. Oikeuden päätöksen
seurauksena Fastnet Line keskeytti liikenteen
talven ajaksi. Liikenne alkaa jälleen 6.
Huhtikuuta ensi vuonna ja liikenteen pitäisi
myös nousta voitolle.

MSC JA CMA CGM HAASTAVAT MAERSKIN
Sveitsiläisitalialainen Mediterranean Shipping
Company (MSC) ja ranskalainen CMA CGM
allekirjoittivat joulukuun ensimmäinen päivä
yhteistyösopimuksen, jonka mukaan yhtiöt

aloittavat yhteistyön keskeisillä linjoilla, kuten Pohjois
Euroopan ja Aasian välillä. Yhteistyöllä varustamot
yrittävät pistää kapuloita maailman suurimman
konttivarustamon, tanskalaisen Maersk Linen,
rattaisiin.

LE DIAMANT MYYTIIN BAHAMALLE
Bahamalaisyhtiö on ostanut ranskalaiselta Le Ponant
Cruisesilta sen vanhimman aluksen Le Diamantin. Alun
perin rahtialukseksi valmistunut alus muutettiin
risteilijäksi vuonna 1986 ja se on siitä lähtien kulkenut
Ponantin liikenteessä. Le Diamant on luovutettu

uudelle omistajalleen joulukuun
puolivälissä. Käytännössä aluksesta
vastaa kuitenkin yhdysvaltalainen ISP,
joka myös järjesteli aluksen myynnin.

ROYAL PRINCESSIN KÖLINLASKU
FINCANTERILLA
Princess Cruisesin tilaaman uuden
risteilijän köli laskettiin Italiassa
Fincantierin telakalla lokakuun 22.
päivä. 141 000 bruttotonnin risteilijään
tulee tilat 3600 matkustajalle. Uusi alus
on tavallista merkittävämpi tapaus, sillä
se ei perustu mihinkään olemassa
olevaan alussarjaan, vaan se toimii
prototyyppinä uudelle alussarjalle.
Carnivalkonserniin Princess Cruisesin
tavoin kuuluva P&O Cruises on jo
tilannut oman versionsa tästä uudesta

prototyypistä. Princess Cruises saa aluksen
liikenteeseen keväällä 2013.

Julia päätyi tappiollisesta varustamosta toiseen. KUVA: OLLI
TUOMINEN

MSC:n konttilaiva MSC Maria lähdössä Vuosaaresta kesäkuussa
2011. KUVA: OLLI TUOMINEN
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COSTA VOYAGER LIIKENTEESEEN
Costa Voyager on lähtenyt ensimmäiselle risteilylleen
Costan laivastossa. Alus lähti marraskuun 20. päivä
Savonasta kohti Punaistamerta, jossa se risteilee
tulevana vuonna. Laivalla on 416 hyttiä, ja
matkustajakapasiteetti on 927. Costan laivaston
pienimpänä aluksena se pystyy tarjoamaan uusia
kohteita, joihin Costan laivoilla ei ole aiemmin voinut
risteillä. Aiemmin Costa Voyager kulki espanjalaisen
Iberocrucerosin liikenteessä Grand Voyagernimellä.
Sekä Costa Cruises että Iberocruceros kuuluvat
Carnivalkonserniin.

COSTA MARINALLE UUSI OMISTAJA
Costa on saanut kaupaksi 1979 valmistuneen Costa
Marinan. Aluksen ostaja on korealainen Polaris
Shipping, joka on nimennyt aluksen uudelleen
Harmony Princessiksi. Costa Marina poistui Costan
liikenteestä marraskuussa.

FJORD LINEN UUSILLE ALUKSILLE NIMET
Fjord Linen maakaasulla kulkevat uudisrakennukset on
nimetty. Alusten nimet ovat ehkä hieman
yllätyksettömästi Stavangerfjord ja Bergenfjord. Näistä
ensimmäinen aloittaa liikenteen 1.10.2012 ja
jälkimmäinen noin puoli vuotta myöhemmin.

BLOHM + VOSS VAIHTAA OMISTAJAA
Korjaustelakastaan ja luksusjahdeistaan tunnettu
Blohm + Voss vaihtaa omistajaa. Saksalainen Thyssen
Grupp myy Marine Servicesyksikköön kuuluvat Blohm
+ Voss Shipyards, Blohm + Voss Repair ja Blohm +
Voss Industriesyksiköt brittiläiselle sijoitusyhtiölle
Star Capital Partnesille. Kaupan ulkopuolelle jää sota
aluksia valmistava yksikkö. Kauppa on määrä saattaa
loppuun vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.

Ulkomatala seuraa merenkulun ajankohtaisia
tapahtumia myös Toimituksen blogissa.

Vielä viime kesänä Grand Voyager kulki Itämerellä Iberocrucerosin väreissä. KUVA: LASSI LIIKANEN



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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Ulkomatala-verkkolehden toimitus

FREELANCERIKSI?
Ulkomatala tarvitsee aina osaavia freelancereita.
Täysin valmiiden juttujen lisäksi otetaan vastaan
myös muunmuassa juttu ja lähdevinkkejä, tai
vaikka vain ranskalaisilla viivoilla kootun
jutturungon, jonka lähteiden avulla kirjoitamme
puhtaaksi.

Myös kuvia otetaan mielellään vastaan.

Toistaiseksi freelancerasiat hoituu sähköpostin
välityksellä: toimitus [at] ulkomatala.net

Parhaillaan yritämme kuitenkin parantaa freelancer
materiaalien välitystä ja sen näkyvyyttä.
Uudistuksista ilmoitetaan aina Ulkomatalan etusivulla.

Mihinkään ei tarvitse sitoutua. Voit tehdä vain yhden
jutun, tai halutessasi myös säännöllisemmin.

Ryhdy freelanceriksi jo tänään!
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