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BORE  TEEMANUMERO

BOREN 115VUOTINEN HISTORIA ALKAEN
VUODESTA 1897 TÄHÄN PÄIVÄÄN ASTI

PÄÄKIRJOITUS

TEKSTI LASSI LIIKANEN

Onnea 115-vuotias Bore!

TÄNÄÄN

on

vapun

aatto,

ja

jälleen

nimenomaan ollut suomalaista työtä jo 115 vuoden

kerran

ajan – ja toivottavasti on sellaista myös tulevat 115

kuukauden viimeisenä päivänä perinteisesti ilmestyy

vuotta eteenpäin.

Ulkomatala. Niin se tekee myös tässä kuussa, tosin ei
aivan

tavallisena

numerona,

vaan

erikoisteemanumerona. Aiheenamme tämän vuoden

Voit tutustua Boren koottuun historiaan alla olevan

Borevarustamo.

tarkemmin

aikajanan

teemanumerossa on 115 vuotta tänä vuonna täyttävä

Bore

(suom.

Höyrylaiva

Sen

Boren

artikkeliemme seurassa.

Boren historia alkaa vuodesta 1897, kun Ångfartygs
Ab

avulla.

jälkeen

historiaan

tutustu

ihmeessä

asiantuntevien

Oy

Bore) merkitään kaupparekisteriin.
Tuolloin

aloitettiin

pitkäjänteistä

mielenkiintoista
seikkailuihin

kymmenien

ja

ja

tekemään

tänä

historiaa.

päivänä
Boren

vuosisatojen,

vuosien

varrella

liittyy esimerkiksi liikennettä Etelä
Amerikkaan,

aika

Yhteisliikennevarustamoissa
myöhemmin

Silja

Linessä)

paljon muuta mielenkiintoista.

(eli
ja

Toisaalta myös tämän päivän Bore
on kiintoisaa katseltavaa. Nykyisin
perheyrityksenä
yrityksessä

Rettigin

toimiva

keskittynyt

vain

vaikka

Bore

on

rahtilaivoihin,

aikaisemmin

ydinliiketoimintaa
nimenomaan

suvun

sen

olivat

matkustajalaivat

matkustajaliikenne.

Koska

ja

Boren

Boren Transgard. KUVA: PEKKA LAAKSO

historia on hyvin vaihteleva ja mutkikas, on tässä
Boren

Lopuksi esitän vielä henkilökohtaiset kiitokset kaikille

Bror Husellin ja Engshipin ostoon ja nykypäivän sekä

hyvää ja mukavaa vappua sekä mieluisaa kesän

numerossa

juttuja

esihistoriasta

alkaen

numeron tekoa avustaneille. Kaikille lukijoille oikein

kasvuvaiheeseen, irtautumiseen Silja Linesta aina

odotusta! Seuraavan kerran tapaamme Ulkomatalan

hieman tulevaisuuden Boreen.

merkeissä jo keskellä kesää.

Me Ulkomatalassa olemme ylpeitä siitä, että voimme
näin

vapun

työn

ja

korvalla

tarjota

teille

Onnittelut myös tänä vuonna 115 vuotta täyttävälle

Bore

Borelle!

erikoisnumeron. Huomenna on vappu, suomalaisen
työväen

juhla.

Borevarustamo

on
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YLEISKATSAUS

Aikajana Boren vaiheista
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YLEISKATSAUS

KUVAT: PEKKA LAAKSO
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Bore II (1906/1948). KUVA: POSTIKORTTI RAMI WIRRANKOSKEN KOKOELMISTA
TEKSTI KALLE ID

Boren matkustajaliikenne

Turunliikenteen vaikea alku

Bore

1800LUVUN

bruttorekisteritonnin

lopulla

matkustajalaivaliikenne

Suomesta ulkomaille oli pitkälti Suomen Höyrylaiva
Osakeyhtiön

eli

tuttavallisemmin

FÅA:n

käsissä.

Tukholmaan

perustamisesta
keskuudessa.

ja

myös

omasta

ajatus

syntyi

Turun

oman

mukaan

Helsingørin

höyrylaivan,

nimekseen

Tukholmaan.

telakalta

Bore

820

joka

sai

ja

aloitti

muuttanut

suhtautumistaan

Turun

varten

–

Boren

tultua

liikenteeseen

FÅA

kuitenkin muutti suunnitelmiaan ja asetti Oihonnan

halusivat

TukholmanPietarin linjalle.

kaupungistaan

eturivin

varustamon

reittiä

haltuunsa keskitti yhtiö liikenteen PietariHelsinki
laivayhteyden

tilasi

Turusta

liikenteeseen ja rakennutti Skotlannissa Oihonnaa

FÅA:n saatua matkustajaliikenteen Suomesta pääosin
Turkulaiset

Varustamo

välillä

välillä oli alkanut linjalla TurkuTukholma, mutta

linjalle.

liikennettä

liikenteen tammikuussa 1898. FÅA oli puolestaan

Vuonna 1837 höyrylaivaliikenne Suomen ja Ruotsin

HankoTukholma

hoitamaan

varustamon

Uudenvuodenaattona 1899 Borea kuitenkin kohtasi

liikemiesten

onnettomuus: alus ajoi karille ja upposi Kapellskärin
edustalla.

Varustamo

tilasi

Borelle

sisaraluksen

Helsingörin telakalta, mutta ennen sen valmistumista

Toukokuussa 1897 perustettiin Höyrylaivaosakeyhtiö

Borevarustamo oli laivaa vailla.
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Venäjän laivastolle ja Skiftet ajoi miinaan. Kun Delet

Väliajaksi haluttiin rahdata FÅA:lta Oihonna, mutta

myytiin 1917, jäi Bore ilman matkustajaaluksia.

FÅA aloittikin itse liikenteen Turusta Tukholmaan.

Boren uusi Bore II valmistui syyskuussa 1900 ja
kilpailu

FÅA:n

varustamo

osti

kanssa

alkoi.

Seuraavana

Borelaivan

vuonna

hylyn

takaisin omistukseensa ja hinautti
sen Burmeister & Wainin telakalle
Kööpenhaminaan, jossa se korjattiin
takaisin

Joulukuussa

1901

liikennekuntoon.
alus

palasi

liikenteeseen Turun ja Tukholman
välillä, nyt nimellä Bore I.

Hintakilpailu ja yhteispurjehdus
Kilpailu

Boren

kiristyi,

ja

FÅA:n

vuonna

1903:

kun

valmistui

rantarata

välillä

Turkuun

eivät

kilpailleen enää vain Boren ja FÅA:n

Borevarustamon ensimmäinen laiva Bore I liikennöi yhtiön väreissä

Turunlinjan laivat, vaan myös Boren

vielä

Turunlaivat ja FÅA:n Hangonlinjan

lopullisessa

Boren, mutta Boren omistajat eivät
sijaan

Bore

aloittamista
Tallinnaan
vuonna

sopimukseen
suunnitteli

ja

–

1905

Pietariin.

syntyi

KOKOELMISTA

sen

liikenteen

Tukholmasta

Hankoon,

Tämä

jäi

vain

ensimmäinen

asussaan.

myös

valtiovalta

yhteispurjehdussopimukseen,
oli

ollut

jonka

mukana.

laatimisessa
Nyt

maailmansodan

ja

kynnyksellä

POSTIKORTTI

RAMI

WIRRANKOSKEN

yhteispurjehduksena.

Nyt

siihen

liittyi

Lyypekkiin ja Helsinkiin

uuteen

Vuonna

kaikki

1920

verkostoaan

Bore

ensi

laajensi

kertaa

matkustajaliikenteen

hankkimalla

Rederi

Ab

Transiton TurkuLyypekki linjan ja sillä liikennöineen
1884 valmistuneen Hallandlaivan.

linjansa.

Ensimmäisen

se

rakennetun Nordstjernanaluksen.

päivittäin ja FÅA lopetti suoran HankoTukholma

varustamon yhteispurjehdus

ja

varustamo hankki Rederi Ab Transitolta vuonna 1871

jaettiin Boren sekä FÅA:n kesken. Turusta liikennöitiin

maailmansota

kolmesti

AB Svea. Uudelleenaloitettua liikennettä varten Bore

ulkomaanposti Suomesta kuljetettiin Turunlinjalla ja

Ensimmäinen

upota

mukaan kolmaskin varustamo, tukholmalainen Rederi

ajautuivat uuteen hintasotaan. Se päättyi vuoden
tulleeseen

KUVA:

uudelleen

sopimus

Yhteispurjehdussopimus päättyi 1909 ja osapuolet
voimaan

ehti

päätyttyä aloitettiin linjaliikenne Turusta Tukholmaan

paperille:

linjalla.

alusta

Laiva

Vuonna 1918 Suomen itsenäistyttyä ja sisällissodan

Helsinkiin,

yhteispurjehduksesta FÅA:n ja Boren välillä Turun

1912

1961.

uudelleenrakennettiin viidesti pitkän uransa aikana – kuvassa Bore I

laivat. 1904 FÅA tarjoutui ostamaan
suostuneet

vuonna

Vuosikymmenen lopulla Bore halusi mukaan myös

HelsinkiTukholma liikenteeseen. Tätä varten vuonna

kolmen

1927 FÅA:lta ostettiin Hebealus, alkujaan Boren
ensimmäinen alus Bore I. Nyt laiva sai uudistusten

jälkeen vanhen nimensä takaisin ja palasi Turku

Bore

Tukholma

varustamolla oli neljä matkustajaalusta: Bore I, Bore

tieltä

II ja Skiftet, sekä käytettynä hankittu Delet, joka

liikenteeseen.

Lyypenkinlinjalle,

Nordsternan
Halland

siirtyi

sen

puolestaan

uudistettiin ja asetettiin HelsinkiTukholma linjalle

liikennöi Turusta Maarianhaminaan. Sotaaika kohteli

1928 nimellä Bore II.

huonosti Boren laivastoa: Bore II paloi Helsingissä
1915, seuraavana vuonna Bore I pakkoostettiin
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Lyypekinlinja

ei

kuitenkaan

ollut

kannattava

ja

Turun ja Tukholman väliseen liikenteeseen.

vuonna 1930 Nordstjernan korvattiin rahtilaiva Bore
V:llä. Nordstjernan palasi Suomen ja Ruotsin väliseen

Jälleenrakennus

suuromistaja

Sotien

liikenteeseen,

kun

Hans

taas

von

nimellä Seagull.
Ensimmäinen

Bore

II

Rettigin

myytiin

yksityisjahdiksi

Suomessa

suomalaisen

1938

Borevarustamolle

laivanrakennuksen

asemassa

rakennetun

virstanpylväs:

liikenteeseen,

vaan

Neuvostoliittoon 1945.

koskaan

luovutettiin

palannut

joukossa

laivoineen.

ollut

lapsipuolen
Toisen

Drottning

Maud

aluksen,

josta

tuli

uudistusten jälkeen Borevarustamon neljäs Bore II.

Bore II asetettiin Helsingin ja Tukholman väliselle
linjalle. Aluksessa oli alkujaan vain yksi korsteeni,
mutta se sai toisen vuonna 1953 kun Boren alusten

samana syksynä alus makuutettiin Turussa öljypulan
enää

vanhoine

oli

1947 Bore osti Tanskasta DFDS:tä käytetyn, jo 1906

luovutettiin

liikenteeseen Turun ja Tukholman välillä, mutta jo
ei

Borevarustamo

laivojaan sotakorvauksena tilanne oli muuttumassa.

alus Bore II. Tammikuussa 1939 alus asetettiin

Se

aikana

maailmansodan jälkeen FÅA:n menetettyä uusimpia

Ensimmäinen Suomessa rakennettu suuri matkustaja

takia.

välisenä

Yhteisliikennevarustamoiden

rakennettu

matkustajalaiva ja 2. maailmansota
Joulukuussa

Boren

ulkonäköä

Boren

yhdenmukaistettiin

Bore

III:n

tultua

liikenteeseen. Bore III oli yksi kolmesta laivasta,

sotakorvauksena

jotka Yhteisliikennevarustamot tilasivat Helsingin ja
Tukholman

väliseen

liikenteeseen

kesäolympialaisia varten.

Boren muut matkustajalaivat sen sijaan selvisivät

1952

sodasta ja myös sotakorvauksista – jälkimmäisissä

1950luvulla

kelpasivat vain uusimmat ja parhaimmat alukset.

hankittiin Kastelholmalus, joka asetettiin Turusta

auttoi

laivojen

korkeä

ikä,

sillä

Neuvostoliitolle

Borevarustamo

vuoden

kiinnostui

risteilyliikenteestä Itämeren piirissä. Vuonna 1954

Bore I sai toimia liittoutuneiden valvontakomission

Itämeren satamiin tehtävään risteilyliikenteeseen.

asuinlaivana Helsingissä 1945, jonka jälkeen se palasi

Olympialaiva Bore III:n etummaisessa korsteenissa oli alkujaan varustaja Hans von Rettigin yksityishytti. 1973

76 alus kulki Boren risteilyliikenteessä Itämerellä, kunnes se myytiin Yhdysvaltoihin risteilylaivaksi. Alus paloi
Monrealissa 1977 ja romutettiin 1982. KUVA: BRUCE PETERIN KOKOELMISTA
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1929 valmistunut Kastelholm oli alkujaan liikennöinyt

Uuden

Linjenin

Siljavarustamolle

Tukholmasta Turkuun ja Helsinkiin Svenska Amerika
väreissä

kilpailijana.

1955

Yhteisliikennevarustamoiden

pitkän

laivan

valmistuttua

työttömäksi.

Boreuran

Kesäkausina

vanha

se

Bore

II

jäi

rahdattiin

TukholmaHelsinkiLeningrad

tehnyt Nordstjernan puolestaan myytiin
romuksi.

Autolauttaliikenne alkaa
1950luvulla käytiin laajaa keskustelua
autolauttaliikenteen
Suomen

ja

aloittamisesta

Ruotsin

välillä.

Boren

johtaja Hans von Rettig oli erittäin
kiinnostunut

liikennemuodosta,
Svean

epäillen.

johtajat
1956

suunnitelmia

uudesta

mutta

FÅA:n

suhtautuivat

varustamot

yhteisen

ja

siihen

tekivät

tytäryhtiön

perustamisesta ja kahden autolautan
tilaamisesta.

Varovaisuus

kuitenkin

voitti ja päädyttiin kompromissiin: uusi
tytärvarustamo

perustettiin

1957,

mutta autolautan sijaan se sai tyytyä
1915 rakennettuun Heimdallalukseen,

joka sai nimen Silja. Varustamosta
puolestaan tuli Siljavarustamo, jonka
pääkonttori

oli

Turussa

Boren

pääkonttorin yhteydessä.
Kumppaneidensa

varovaisuudesta

suivaantuneena Borevarustamon johto

päätti ottaa asiat omiin käsiinsä ja tilasi
Oskarshamnin
aluksen,

joka

telakalta

perustui

Ruotsista

Yhteisliikennevarustamoiden

pitkälti

ensimmäisiin autolauttasuunnitelmiin ja
siinä oli pienehkö sivusta lastattava
autokansi.

voimanlähteenä

Toisaalta
olivat

laivan

höyrykoneet,

matkustajat jaettiin luokkiin ja kaksine
korsteeneineen
perinteiseltä

Valmistuessaan

laiva

vuonna

näytti

linjalaivalta.

1960

Bore

Ylempi kuva: 1900 valmistunut ensimmäinen Bore II menetettiin

tulipalossa 1915. FÅA osti laivan kunnostaakseen sen, mutta se
päätyi

sotaaikana

Venäjän

laivastolle

ja

teki

pitkän

uran

Neuvostoliiton lipun alla. Alus romutettiin vasta vuonna 1963. KUVA:
RAMI WIRRANKOSKEN KOKOELMISTA

Alempi kuva: 1973 valmistunut viimeinen Bore I tilattiin alkujaan
Siljavarustamon
Borelle

kun

liikenteeseen,

Siljan

ja

mutta

se

siirtyi

rakennusaikana

Yhdysliikennevarustamoiden

liikenne

uudelleenjärjestettiin 1970. Boren luovuttua matkustajaliikenteestä

se siirtyi Effoalle nimellä Skandia ja pysyi Silja Linen liikenteessä.
Nykyään

alus

liikennöi

Välimerellä

nimellä

Rigel.

Aluksen

myöhemmistä vaiheista voit lukea sivulta XX. KUVA: HANNU LAAKSO,
PEKKA K. LAAKSON KOKOELMISTA

laiva oli kuitenkin jo ajastaan jäljessä: Vikinglinjenin

liikenteeseen, kunnes

1961

Silja II. Pitkäikäisen Bore I:n ura päätyi puolestaan

kilpailun pakottamana Siljavarustamolle oltiin tilattu
valmistuvaksi

Skandia.

Muutk

autolautta,

sitten myytiin FÅA:lle Saksanliikenteeseen nimellä

käänteentekevä

Yhteisliikennevarustamot

1965 se ensin rahdattiin ja

ottivat

vuonna 1961. Seuraavana vuonna se sai seuraajan,

lopulta Boresta mallia: 1962 valmistunut Svea Jarl ja

kun varustamo osti käytettynä pienen tanskalaisen

1964 valmistunut Ilmatar perustuivat Borelaivan

dieselkäyttöisen autolautan.

rakenteeseen.
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Lautta

sai

nimekseen

Bore

I

ja

se

asetettiin

kylkiinsä Silja Line merkinnät.

Tukholman ja Maarianhaminen väliseen liikenteeseen,
jossa vanha Bore I oli viettänyt viimeiset vuotensa.

Olympialaivat Borelle risteilyliikenteeseen

matkustajalaivaston muodostivat Bore III (1952),

1970luvun

”Uusi”

Bore

I

myytiin

jo

1968

ja

Boren

Bore (1960) ja Kastelholm (1927).

alussa

aiemmin

Yhteisliikennevarustamoiden edelläkävijänä tunnettu
Borevarustamo

vaikutti

tekevän

täyskäännöksen toiminnassaan: kun
FÅA

ja

Svea

hankkiuivat

eroon

olympialaivoistaan, Bore ja siihen

sidoksissa ollut Jakob Lines ostivat
ne. FÅA:n Aallottaresta tuli 1971
viides

Bore

II.

rahdattuna

liikenteessä,

Se

kulki

Jakob

mutta

ensin

Linesin

korvasi

Kastelholmin sekä vuosina 197172
rahdatun

Achilleuksen

risteilyliikenteessä

1972.

Bore

II

kuitenkin paloi talvella 1973 ja Bore
III asetettiin sen tilalle.

Viimeinen olympialaiva Birger Jarl

RuotsinAmerikanlinjan Itämerensyöttöliikenteenteeseen rakennetusta

puolestaan

Kastelholmista tuli Boren ensimmäinen risteilylaiva. Laiva vedettiin

omistukseen

liikenteestä 1972, koska se ei täyttänyt uusia SOLASmääräyksiä. KUVA:

Yhteisliikennevarustamoista Silja Lineksi

liikenteen

tulevaisuus

olisi

luonnonvara.

periaatteella,
autolauttoja,

jossa

Jos

vain

joutuisivat

jatkettaisiin

kolme

varustamoa

oli

se

rahdattiin

FÅA:n

kanssa

ja

moderneja

valmiita.

Siljavarustamolle,

hyväksi. Tähän yhteisliikennevarustamot eivät olleet

epäilemättä

Lineksi.

markkinointi
Seuraavien

ja

koordinointiyhtiö

vuosien

aikana

1967

otti

yhteistyö

hoitaakseen

Borevarustamolle

valmistui

yhtiön

mutta

perinteen

siirtyi

vuoden

1970

Borelle.

mukaan

Bore

kaksi

I:ssä

oli

peräkkäistä

korsteenia. Uusi laiva asetettiin Silja Linen Turku
Tukholma liikenteeseen.

Silja
sen

Kaksi vuotta myöhemmin valmistui Borevarustamon
vihoviimeinen matkustajaalus, Bore Star. Silja Linen

ollutta – jaettiin Boren, FÅA:n ja Svean kesken. Näin

omistajat

Borevarustamo sai 1970 ensimmäisen keula ja
varustetun

1973

varustamon

olemassaolevat alukset – sekä kolme rakenteilla

peräportilla

liikenteen

uudelleenjärjestelyssä

toimintansa aloittanut Viking Line: Siljavarustamo
muuttui

aloitettiin

kolmas ja viimeinen Bore I. Alus oli tilattu 1969

1970 tehtiin päätös varustamoiden yhteisen liikenteen
toimi

risteilyliikenteeseen

Viimeiset uudet matkustajalaivat
Vuonna

Mallina

Borelle

risteilykäyttöön uudistettu FÅA:n Ilmatar.

luopumaan liikenteestä tytäryhtiönsä Siljavarustamon

uudistamisesta.

sai

autolautaksi, mutta jo seuraavana

Itämerenristeilyliikenteessä

autolautoissa.

liikennettä

Siljalla

Se

että Bore Nord poistuivat Boren liikenteestä. Boren

FÅA:n, Svean ja Boren perinteiset linjalaivat olivat
katoava

1973.

Linesin

Turusta ja Tukholmasta. Vuonna 1976 sekä Bore III

1960luvun lopulla oli selvää, että Suomen ja Ruotsin
välisen

Jakob

nimekseen Bore Nord ja uudistettiin

RAMI WIRRANKOSKEN KOKOELMISTA

vuonna

siirtyi

olivat

päättäneet

tilata

Helsingin

ja

Tukholman väliselle linjalle kolme identtistä alusta.

matkustajaautolauttansa,

Bore Star oli näistä viimeinen ja se valmistui vuoden

1967 valmistuneen Botnian. Samaan aikaan Boren

1975 lopulla.

Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteen laivat saivat
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Bore Star oli Siljan ”ranskattarista” viimeinen eikä sille aluksi meinannut löytyä paikkaa Siljan laivastossa. Vaikka

sen ura Boren laivastossa jäi lyhyeksi, oli laiva lopulta sisaristaan pitkäikäisin Siljan laivastossa: kolmella eri

nimellä se kulki Siljan laivana yhteensä 24 vuotta. Aluksen myöhemmistä vaiheista voit lukea sivulta 2529.
KUVA: POSTIKORTTI RAMI WIRRANKOSKEN KOKOELMISTA

Helsinginlinjalla

oli

kuitenkin

tarvetta

kolmelle

Vuonna 1979 Höyrylaivaosakeyhtiö Boresta tuli Bore

risteilyliikenteeseen

rahtiliikenteeseen ja sen pitkäaikaisen johtajan Hans

laivalle vain kesäisin ja Silja Line rahtasi Bore Starin
Finnlinesille

kansainväliseen

Line.

talvikausiksi 197576 ja 7677. Vuodesta 1977 lähtien

johdossa

vanhempi sisar Svea Corona siirtyi Turunlinjalle Bore

Boren
uusia

luopuminen

varustamon

toimitusjohtajaksi

varatoimitusjohtaja

Harry

tuli

järkeistää.

Österbergin

Bore

vuonna.

1977

päättyi

matkustajaliikenteestä

tullut

tilata

uusi

alus

Silja

Linen

Futurumlauttoja

(jotka

valmistuivat

1981

uuden

lautan

tilaamista

Turunlinjaa

jatkavan Siljan osakkaana ilman uutta laivaa, mutta
tämä jäi vain välivaiheeksi. 11. heinäkuuta 1980 Bore

yhtiön

Line

myi

osuutensa

Ajan vaatimuksista jäänyt Botnia myytiin Espanjaan
samana

luopua

varten, mutta suunnitelma haudattiin. Boren sovittiin

uudistamiseen: vanhat linjat ja laivat saivat lähteä.
jo

halusivat

olisi

suunnitteli

Österbeg.

ryhdyttiin

enemmän

nimillä Finlandia ja Silvia Regina). Alkujaan Bore

Öljykriisi riepotteli merenkulkua ja Siljan toimintoja
piti

yhä

liikenteeseen, koska Effoa ja Svea olivat tilaamassa

Viimeinen höyrylaiva ja matkustajaliikenteestä

Linen

keskittynyt

kokonaan. Silja Linen toimintaperiaatteen mukaan

I:n pariksi.

Silja

oli

von Rettigin kuoltua uudet voimat perheyrityksen

Bore Star kulki pysyvästi Helsinginlinjalla, kun sen

1975

Yhtiö

viimeisten

(hetkellisesti)

matkustajaaluksensa
Effoalle

ja

Svealle.

matkustajaalusten

vaiheista sivulta 2529.

höyrylaivojen aika Suomen ja Ruotsin välillä, kun

Effoalle
Lue

ja

lisää

Silja

Boren

myöhemmistä

Borelaiva lopetti Turun ja Tukholman Skeppsbronin

Bore Linen vetäytyminen Silja Linesta kuvataan usein

nimen Borea. Laivan vaiheista tarkemmin sivulta 20

risteilylauttakauden kynnyksellä.

välisen liikenteen. Bore myytiin Jakob Linesille ja sai

vakavaksi virheeksi, sillä Bore jätti yhteistyön juuri

24 alkavassa artikellissa.
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Kuitenkin jos vertaa Boren kohtaloa Effoan ja Svean

Lähteet

oikean

Haavikko, Paavo: Vuosisadan merikirja – Effoan sata

myöhempiin vaiheisiin, on selvää että Bore teki
jäljiltä

ratkaisun:
Effoa

varustamokartalta,
korkeiden

perheyhtiö

Fuusioiden

ja

nimenmuutosten

autolautta

ja

risteilyliikenteen

ja

Svea

kustannusten
Bore

sen

ovat

kadonneet

tuhoamina.

suomalaisomisteisena varustamona.

ensimmäistä vuotta

Rettigien

sijaan

Id, Kalle: Napapiiriltä päiväntasaajalle –

jatkaa

Suomalaisvarustamot kansainvälisessä risteilyliikenteessä
vuosina 19651980

Suunnitelmat paluusta matkustajavarustamoksi

Kaukiainen, Yrjö: Ulos maailmaan! Suomalaisen merenkulun
historia

Boren vetäytyminen pysyvästi matkustajaliikenteestä

ei kuitenkaan ollut 1980luvulla selviö. Vuosina 1982

Malmberg, Thure ja Neumann, Arnold: Valkeat laivat

uudelleenaloittamisesta järjestelyllä, jossa kesäisin

Malmberg, Thure; Sjöström, PärHenrik ja Pietikäinen, Matti:

83 tehtiin laajoja suunnitelmia matkustajaliikenteen
oltaisiin

liikennöity

Norrköpingiin,
Marokkoon.

puutteeseen.

Helsingistä

talvisin

Projekti

Vaasanlaivatvarustamon
Sallyltä.

Sallyn

kautta

sopivan

laivan

puolestaan

Marseillesta

vuosina

neuvoteltiin

kaatui

Seuraavina

Gotlannin

ostamisesta

toimitusjohtaja

Rederi

kuitenkin

Bore 18971997 – Vuosisata suomalaista merenkulkua
Malmberg, Thure ja Stampehl, Marko: Siljan viisi
vuosikymmentä

Ab

vaihtui

Pietikäinen, Matti: The Ships of Our First Century – The

kesken neuvotteluiden ja kauppa jäi toteutumatta.

Effoa Fleet 18831983

Tämän loppukaneetin jälkeen päätyi lopullisesti Bore
varustamon osuus matkustajaliikenteessä.

Matti Pietikäisen luento Suomen sotakorvauksena
luovuttamista laivoista, syksy 2011
www.faktaomfartyg.nu
www.kansallisbiografia.fi

Viimenen olympialaiva Birger Jarl myytiin 1973 Jakob Linesille, joka nimesi sen Bore Nordiksi. 197475 laiva kulki

Boren risteilyliikenteessä Itämerellä. Nykyään laiva tekee lyhytristelyitä Tukholmasta alkuperäisellä nimellään;

lisää aluksen myöhemmistä vaiheista voit lukea sivulta 2529. KUVA: HANNU LAAKSO, PEKKA K. LAAKSON
KOKOELMISTA
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KUVA: SKYFOTOS, RAMI WIRRANKOSKEN KOKOELMISTA
TEKSTI KALLE ID

Suomen Etelä-Amerikan Linja ja Bore

Uusia markkinoita Suomen teollisuudelle Etelä

Osakeyhtiön

Amerikasta

FinlandAmerika

Valtamerentakainen

1920LUVULLA suomalaiset teollisuusyhtiöt etsivät

jäähdytyslaitteet

Brasilian

purjehti Hangosta Rio de Janeiroon. Ensimmäisen

ja

vuoden aikana linjalla liikennöi viisi alusta ja lähtö

Argentiinan tärkeimpien vietituotteiden eli hedelmien

Suomesta oli kerran kuussa.

ja naudanlihan kuljettamiseksi. Yksikään yksittäinen

varustamo ei suureen sijoitukseen halunnut ryhtyä,

Bore mukaan EteläAmerikan Linjaan

jolloin syntyi ajatus yhteispurjehduksesta.

Vuonna

Vuonna 1926 perustettiin yhteispurjehdusvarustamo
Suomen

EteläAmerikan

osakasvarustamot

olivat

Linja.

Sen

Suomen

EteläAmerikan

toukokuuta FinlandAmerika Linjenin Equator, joka

suurta laivastoa, laivojen piti selvitä jäissä Itämerellä
olla

Oy.

Suomen

rungot taas maalattiin harmaiksi. Linjan avasi 13.

suoraa meriyhteyttä. Linja vaati pituutensa vuoksi
tuli

Kauppa

ja

omistama

valkoiset kirjaimet AL sinisellä pohjalla; laivojen

EteläAmerikasta. Sinne ei kuitenkaan ollut Suomesta

niissä

Linjen

FÅA:n)

Linjan korsteenimerkiksi tuli FinlandAmerika Linjenin

uusia markkinoita yhä kauempaa maailmalta, kuten

ja

(tuttavallisemmin

1926

Höyrylaivaosakeyhtiö

Bore

rahtasi

EteläAmerikan Linjan käyttöön vasta hankkimansa

alkuperäiset

Bore VIII aluksen.

Höyrylaiva

12
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Kaksi vuotta myöhemmin Boresta tuli osakas Etelä

Bore, Atlanta ja Oceanfart tilasivat kaikki yli 130

Valtamerentakainen

moottorialukset linjaa varten. Alukset tilattiin hyvään

Amerikan

Linjassa.

FÅA:n

Kauppa

ostettua

Oy:n

Suomen

metriset

EteläAmerikan

Linjan osakkaat vaihtuivat: mukaan tulivat Bore, Ab

noin

8000

dead

weight

tonnin

aikaan, sillä 30luvun loppupuoliskolla rahtimäärät

Oceanfart ja Ab Orient. Näistä Oceanfart oli FÅA:n

EteläAmerikan

johtosuvun Krogiuksien omistama, kun taas Orient oli

Linjalla

kasvoivat

prosentteja vuodessa.

läheisissä suhteissa Boreen. Käytännössä linja oli

kymmeniä

täten FÅA:n ja Boren yhteisyritys.

Rederi Ab Atlantan uudisrakenne Aurora valmistui

Bore VIII sai rinnalleen 1928 Ab Orientin ainoan

seurasivat 1939 alussa Bore X Göteverkenin telakalta

CrichtonVulcanin

aluksen Orientin. Sekin oli käytettynä hankittu eikä

telakalta

1938

lopulla.

Sitä

Göteborgista ja Oceanfartin tilaama mutta Atlantalle

kenties linjalle sopivin laiva. Linjan ollessa vahvasti

valmistunut Atlanta Turusta. Laivat kykenivät noin 15

tappiollinen lamakauden vuoksi ei uusiin aluksiin

solmun nopeuteen; niistä suurin ja samalla koko

haluttu sijoittaa. Bore asetti linjalle vuoden 1929

Suomen

alussa käytettynä hankitun Bore IX:n. EteläAmerikan

kauppalaivaston

metrinen Bore X.

Linjalla oli nyt seitsemän alusta ja lähtö Suomesta

suurin

laiva

oli

135

joka kolmas viikko. 1930luvulla linjan taloustilanne

Toinen maailmansota ja jälleenrakennus

jälkeen kuljetukset linjalla kasvoivat tasaisesti.

Bore X:n ja Atlantan urat Suomen lipun alla jäivät

Uudelleenorganisointi ja Orientin tulipalo

liikenteen ja sodan päätyttyä Bore X sekä Atlanta

parani: 1930 aloitettiin kahvin kuljettaminen ja tämän

Vuonna

1933

omistajat

Suomen

perustivat

EteläAmerikan

Rederi

Ab

Atlantan,

lyhyiksi. Talvi ja jatkosota keskeyttivät normaalin
luovutettiin

Linjan

Amerikkalaisten

josta

Oceanfart

ja

Orient

loput.

takavarikoima

Neuvostoliittoon.

Aurora

sen

sijaan

sodasta

–

joskin

palasi sodan jälkeen Suomeen. Borepiirin laivoista

FinlandAmerika Linjen ja Bore omistivat molemmat
kolmasosan,

sotakorvauksina

ainoastaan

Atlanta

Bore

IX

selvisi

vaurioituneena pahasti Tornion maihinnousussa 1944.

varustamo hankki kaksi käytettyä alusta. Uuden

varustamon perustamisen jälkeenkin sen omistajat
asettivat EteläAmerikan linjalle
omia aluksiaan.
Orient

vuonna

tuhoutui
1934,

polttoainehiili
Atlantilla

kun

syttyi

matkalla

Janeiroon.

sammuneen,
uudelleen

tulipalossa

ja

Palon

mutta

Orient

laivan

tuleen

Rio
se

de

luultiin

syttyi

tuhoutui

täysin Santoksen edustalla. Ab
Orient hankki samana vuonna

käytetyn aluksen, joka korvasi
Orientin
Orient.

ja

sai

myös

nimen

Ensimmäiset uudisrakenteet

1939 Göteborgissa rakennettu Bore X oli Suomen kauppalaivaston suurin

Vuonna

Linjan

1936

EteläAmerikan

Linjalla liikennöi yhdeksän laivaa
– kaikki käytettyinä hankittuja
ja varsin hitaita. Vuonna 1936

laiva. Kuvassa Bore X välirauhan aikana 194041, jolloin EteläAmerikan
Suomensatamana

Neuvostoliittoon.

Marshal

toimi

Govorov

Petsamo.
nimen

1945

saanut

alus

laiva

luovutettiin
romutettiin

ilmeisesti 1971. KUVA: STIG LÖTHNER, RAMI WIRRANKOSKEN KOKOELMISTA
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EteläAmerikan Linjan liikenne alkoi uudelleen vuonna
1945.

Helmikuussa

1946

EteläAmerikan

linjalle saatiin neljä alusta lisää, mukaan lukien Boren

Linjan

ostama Bore VIII.

Herakles toi Helsinkiin ensimmäisen sodan jälkeisen
lastin

kahvia

ja

sen

matkaa

seurattiin

tarkasti

Sodanjälkeiset uudisrakenteet

lehdistössä. Vuoden 1946 lopussa linjalla kulki taas

seitsemän alus, mukaan lukien Bore IX. 1947–48

Vuonna 1950 Rederi Ab Atlanta tilasi kolme alusta
alankomaalaiselta telakalta sekä
yhden

CrichtonVulcanilta

Turusta

(Turunuudisrakenne

jouduttiin

luovuttamaan

sotakorvauksena
valmistuttuaan).

heti

Ennen

uusien

alusten valmistumista muutettiin
Suomen

EteläAmerikan

organisaatiota

Linjan

vuonna

1951:

Rederi Ab Atlantasta tuli nyt Oy

Suomen EteläAmerikan Linja –
Finland

(SEAL),

Sydamerika
ja

lopetettiin.

Linjen

Ab

yhteispurjehdus

SEAL

toistaiseksi

rahtasi

omistajavarustamoiltaan,
pyrkimyksenä

oli

laivoja
mutta

siirtyminen

kokonaan omaan tonnistoon.
SEAL:n

uudet

laivat

olivat

nopeudeltaan ja kooltaan samaa
luokkaa kuin Bore X oli ollut –
tosin

modernimpia.

luovutettiin

ensimmäisenä

1952

uusi

Atlanta, jolloin Bore VIII ja IX
siirrettiin

Boren

liikenteeseen.

Näin Boren alusten matkat Etelä
Amerikkaan päättyivät. SEAL:in
kautta Bore oli osakkaana linjan
uusissa
Ylempi kuva: 1907 rakennettu Bore VIII oli Borevarustamon ensimmäinen

rakennettiin
vuosina

laivoissa,

Atlantan

1954–61

joita

jälkeen

kahdeksan

laiva EteläAmerikan liikenteessä. Se rahdattiin Suomen EteläAmerikan

kappaletta

osakas. 1941 Bore VIII ajoi karille Emdenissä ja katkesi kahtia. KUVA:

oli SEAL:n suurin omistaja, kun Ab

Linjan liikenteeseen 1926 lopulla, yli vuotta ennen kuin Boresta tuli linjan
RAMI WIRRANKOSKEN KOKOELMISTA

Alempi kuva: 1947 Borevarustamo hankki käytetyn aluksen korvaamaan

sodassa menetettyjä EteläAmerikan Linjan laivoja. Tämä toinen Bore
VIII liikennöi EteläAmerikkaan vain viisi vuotta, kunnes se korvattiin

uudemmalla tonnistolla. 1958 Bore VIII myytiin romuksi. KUVA: HOLGER
NYSTRÖM, RAMI WIRRANKOSKEN KOKOELMISTA
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Hollannissa

ja

Suomessa. Vuodesta 1958 Bore
Orientin sulautettiin Boreen.

BORE 115 VUOTTA
Linjan loppu

Lähteet

1960luvun alussa SEAL:illa oli kymmenen laivaa,

kaikki varta vasten rakennettuja. Vuosikymmenestä
tuli

kuitenkin

vaikea:

Brasilia

protektionistiseen

merenkulkupolitiikkaan,

Brasiliassa

Argentiinassa

Haavikko, Paavo: Vuosisadan merikirja – Effoan sata

siirtyi

ensimmäistä vuotta

mikä

heikensi mahdollisuuksia saada rahteja. Kun sekä

Malmberg, Thure; Sjöström, PärHenrik ja Pietikäinen,

taloudelliset

merenkulkua

että

vaikeudet

kannattavuutta,

myi

poliittiset

heikensivät

SEAL

1964

ja

Matti:

liikenteen

Auroran

ja

seuraavana vuonna Atlantan. Borevarustamo oli

Bore

1897–1997:

Vuosisata

suomalaista

Pietikäinen, Matti: The Ships of Our First Century – The

nyt valmis luopumaan EteläAmerikan liikenteestä ja

Effoa Fleet 18831983

1965 lopulla Bore myi osuutensa SEAL:ssa FÅA:lle.
Seuraavana vuonna FÅA osti myös Oceanfartin

Sjöström,

osuuden ja Suomen EteläAmerikan Linjasta tuli

Bengt:

Suomen

EteläAmerikan

(http://www.slhylaiva.net/laiva12004sal.html)

Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön tytäryhtiö. Bore oli

myynyt osuutensa oikeaan aikaan, sillä 1960 ja 70

Matti

luvuilla linjan kannattavuus huononi entisestään.

Pietikäisen

luento

Suomen

luovuttamista laivoista, syksy 2011

Lopullisesti SEAL katosi varustamokartalta vuonna

Linja

sotakorvauksena

1976.

Aymara valmistui 1957 alankomaalaiselta telakalta. Kuten kaikki SEAL:n 5060 lukujen uudisrakenteet se oli
käytännössä

identtinen

SJÖSTRÖMIN KOKOELMISTA

ensimmäisen

uudisrakenteen

15

Atlantan

kanssa.

KUVA:

HOLGER

NYSTRÖM,

BENGT
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KUVA: RAMI WIRRANKOSKEN KOKOELMISTA
TEKSTI OLLI TUOMINEN

Suomen ensimmäiset roro-laivat - Bore VI ja
Bore V

BORE

oli

hankkinut

jo

1960luvun

ensimmäiset

puolen

välin

kokemuksensa

tienoilla

ensimmäinen Boren alus, jonka lastaus hoidettiin

roro

pääasiassa roromenetelmällä.

liikenteestä. Bore oli vuonna 1962 tehnyt General
Motorsin kanssa sopimuksen Opelien laivaamisesta

Puoliroro Bore IV

vanhanaikaisesti nosturilla, mutta tilanne muuttui

Vaikka Bore IV muistutti vielä pitkälti perinteistä

Varv

ramppeja pitkin. Uusiin laivoihin tuli sisäänajoramppi

Suomeen.

Tällöin

autot

tosin

lastattiin

vielä

nopeasti. Vuonna 1965 ruotsalainen Oskarshamns
Ab

autojen

luovutti

Borelle

kuljettamiseen

ensimmäisen

soveltuvan

nosturilla lastattavaa laivaa, hoidettiin lastaus jo

erityisesti

laivan,

joka

laiturilta reelingin yli sääkannelle, josta autot ajettiin

perustui kolme vuotta aiemmin samalta telakalta

edelleen ramppeja pitkin alemmille kansille.

valmistuneen Bore VII:n piirustuksiin. Bore IV oli

16
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Ratkaisu nopeutti autojen lastaamista, mutta oli siitä

jonka lasti lastataan joko aluksen keulasta, perästä

voitiin

loppupuolella suurin osa laivoista lastattiin vielä

huolimatta edelleen varsin hidas, sillä ramppia pitkin
lastata

yksi

auto

kerrallaan,

ja

tai

pienessä

laivassa autojen siirtely vaati paljon tarkkuutta. Uusi

kyljestä

rullaten

eli

pyörillä.

1960luvun

nosturilla (lolo, lift on  lift off), mikä johti pitkiin

lastaustapa kuitenkin vähensi merkittävästi autojen

satamaaikoihin ja lastinkäsittelyn hitauteen.

laivauksessa kärsimiä vahinkoja, kun lastausta ei
enää hoidettu nostureilla.

Uusi lastinkäsittelymenetelmä, jossa rahti lastattiin

Bore IVsarjan aluksista ei ollut enää pitkä matka

suhtauduttiin aluksi epäillen, mistä kertoo Boren

varsinaisiin roroaluksiin.
IV

luovutettiin,

Samana vuonna kun Bore

tilasi

ensimmäiset

laivaan omilla pyörillään, oli siksi mullistava ja siihen
ensimmäisten

Bore

rorolaivojen

vaatimaton

peräportilla

varustetut rorolaivansa. Kaksi
laivaa sisältävä tilaussopimus
allekirjoitettiin

21.

lokakuuta

1965 RaumaRepolan kanssa.

1960luvun loppupuolella roro
laivoihin

liittyi

aluskoko

oli

teknisiä

vielä

haasteita,

lukuisia
sillä

edelleen

varsin

pieni. Esimerkiksi peräporttiin
päätyminen keulaportin sijaan
hankaloitti

konehuoneen

suunnittelua, sillä peräportilla
varustetussa

konehuoneesta

piti

laivassa

rakentaa

varsin matala, jotta rorokansi
saatiin sopivalle korkeudelle.
Bore

VI

ja

valmistuvat

Bore

Bore X Kotkassa Boren uudessa, kirkkaankeltaisessa värityksessä. Uudesta
värityksestä

V

päätti

markkinointijohtaja

Boren

Hans

hallitus

kokouksessaan

Häggmanin

ehdotuksesta.

lokakuussa

Päätöksen

kaikki yhtiön rorolaivat maalattiin uuteen väritykseen.

suomalaisomisteinen

ja

Suomessa rakennettu roroalus, Bore VI, luovutettiin

kaistametrimäärä,

asetettiin

käytetty. Lastinkäsittelyä tosin nopeutettiin toisinaan

telakalta varustamolle 1.11.1967, jonka jälkeen alus
Suomen,

Ruotsin,

Norjan

ja

Manner

laivan

Raumalta.

Aiemmin

kansiluukut.

purkamalla keulapuolen lastia keulanosturin avulla.

historiallinen, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun
tilasi

ja

Liikenteessä lastiluukkuja ja nostureita ei juurikaan

Euroopan väliseen liikenteeseen. Tilaus oli sikälikin
Bore

nosturit

jälkeen

KUVA: HANNU

LAAKSO, PEKKA K. LAAKSON KOKOELMISTA

Ensimmäinen

1974

Suomessa

Edistyksellinen rakenne

rakennetut laivat oli rakennettu Turussa. Bore VI:n

sisaralus Bore V luovutettiin varustamolle 16.4.1968.

Rakenteeltaan

Amerikkaan,

välikannen alla oli kaksi autokantta, joissa voitiin

Ensimmäisen

matkansa

jonka

linjaliikenteeseen.

uusi

jälkeen

alus

se

teki

asetettiin

Pohjois

edistyksellisiä.

Boren

uudet

alukset

Rorolastia

olivat

varten

varsin

vahvistetun

välikansien ansiosta kuljettaa autoja jopa neljässä
tasossa. Ylempi autokansi voitiin tarvittaessa siirtää

Rorolaiva?

mekaanisesti keulapakan alle, jos sen käyttöön ei
ollut tarvetta. Vastaavasti alempi autokansi voitiin

Lyhenne roro tulee englannin kielen sanoista roll on

taittaa

roll off. Lyhenteellä roroalus tarkoitetaan laivaa,

lastiruuman

reunoille

pois

tieltä.

käytössä oli kaksi normaalikorkuista kantta.
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Toinen

tekninen

edistysaskel

liittyi

aluksen

valmistuivat jo vuonna 1972, vain viisi vuotta Bore

potkurilapojen

uudesta rorolaivasta allekirjoitettiin elokuussa 1969

koneistoon: Bore VI oli ensimmäinen Boren laiva,
jossa

pääkoneiden

kierroslukua

ja

VI:n valmistumisen jälkeen. Tilaussopimus kahdesta

nousua voitiin säätää suoraan komentosillalta ilman

RaumaRepola Oy:n kanssa, ja sen arvo oli 25,2

konemiesten apua.

miljoonaa markkaa. Seuraavana vuonna samanlaisia

laivoja tilattiin vielä kaksi
lisää,

joten

Boren

yhteensä

liikenteeseen

tulossa

oli

1970luvun

alkupuolella neljä uutta
ja modernia rorolaivaa.
Sarjan

aluksista

ensimmäinen, Bore VII,
valmistui

telakalta

maaliskuussa

1972,

ja

sitä seurasivat Bore IX
(4/1972),
(5/1972)
Bore

1973.

XI

ja

Bore

viimeisenä

maaliskuussa

uudisrakennukset
asetettiin
Boren perinteisessä harmaassa värityksessä oleva Bore XI Turussa. KUVA: HANNU
LAAKSO, PEKKA K. LAAKSON KOKOELMISTA

Pidennys kolmen vuoden jälkeen

joka

vaatimattomat

4,4

oli

nykymittapuun

metriä

leveä.

linjoille.

mukaan

Boren liikenteessä: 1967–1974

Välikannelta

alakansille oli ramppi, joka tosin oli mitoitettu vain

Telakka: RaumaRepola Oy, Rauma (#186)

todettiin

Pidennetty: 1970

henkilöautoille sopivaksi. Kun laivojen kapasiteetti
muutenkin

sopimuksen

Oy

pidentämiseksi

riittämättömäksi,

Wärtsilä

vajaalla

12

Ab:n

teki

Bore

Bore

VI:n

kanssa

metrillä.

Valmistui: 1967

alusten

Bruttovetoisuus: 3 340 BRT
Kantavuus: 3 875 DWT

pidennys toteutettiin Turussa 1970 ja Bore V:lle

Pituus: 99,5 metriä

vastaavat muutostyöt tehtiin vuotta myöhemmin.
Pidennyksen

yhteydessä

molempiin

Leveys: 14,5 metriä

laivoihin

Lastimetrejä: 360

asennettiin turkulaisen Naviren valmistama lastihissi

Nopeus: 15 solmua

ylä ja alaruuman välille, jolloin rororahtia voitiin

Omistaja:

lastata myös alaruumaan. Muutos paransi alusten

• 1967–1970: Höyrylaiva Oy Bore

lastinkäsittelyominaisuuksia merkittävästi ja paransi

• 1968–1974: Rederi Hans von Rettig

myös laivojen taloutta.

Mitat pidennyksen (1970) jälkeen.

Seuraava rorosukupolvi
Seuraavan

rorosukupolven

ensimmäiset

Suomen,

MannerEuroopan
IsonBritannian

Kaikki

jäsenet

18

ja

välisille

Bore VI - Tekniset tiedot

Varsin pian kävi selväksi, että alusten pullonkaula oli
peräportti,

X
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Uudet rorot olivat jo rakenteeltaan nykyisiä roro

1960

laivoja vastaavia. Kansinosturit ja luukut oli jätetty
kokonaan pois ja koko lastitila oli
suunniteltu

nimenomaan

ja

1970lukujen

taitteessa

valmistuneita

aluksia Boren uusimpiin, viime vuonna valmistuneisiin

roro

lastin kuljettamiseen. Lasti siirtyi
sääkannelle
hissillä,

ja

alaruumaan

kuten

Bore

VI:ssä

pidennyksen jälkeen. Peräportti oli
nyt kahdeksan metriä leveä, mikä
oli liki puolet enemmän kuin Bore
VI:ssä. Bore VI:n tavoin myös
uudisrakennuksiin
ylimääräistä
välikantta

tuli

kaksi

nostettavaa

autojen

kuljetusta

varten. Välikansien avulla uudet
laivat

pystyivät

kuljettamaan

parhaimmillaan noin 700 autoa.
Roroalusten
tapahtui

muodonmuutos

Borenkin

laivastossa

todella nopeasti. Jo viisi vuotta

Boren ensimmäinen rorolaiva, Bore VI, peräportti avattuna Raumalla.
KUVA: HANNU LAAKSO, PEKKA K. LAAKSON KOKOELMISTA

Bore VI:n valmistumisen jälkeen
Borella

puhtaasti

oli

liikenteessään

roroliikenteeseen

suunniteltua

kolme

laivaa.

Bore Sea ja Bore Songaluksiin. Tästä aluskaksikosta

Reilussa neljässäkymmenessä vuodessa tapahtunutta

kerrotaan tarkemmin tämän lehden sivuilla 3536.

kehitystä voi puolestaan tarkastella vertaamalla näitä
Lähteet
Kaukiainen Yrjö: Ulos maailmaan! Suomalaisen merenkulun
historia, SKS 2008

Malmberg Thure, Sjöström PärHenrik: Bore 1987–1997 –
Vuosisata suomalaista merenkulkua, Oy Rettig Ab 1997

Bore VII
Tekniset tiedot
Boren liikenteessä: 1972–1976
Telakka: RaumaRepola Oy, Rauma (#199)
Valmistui: 3.3.1972

www.bore.eu

Bruttovetoisuus: 3 166 GRT
Kantavuus: 4 700 DWT

www.fi.wikipedia.org

Pituus: 113,5 metriä
Leveys: 19,2 metriä

www.faktaomfartyg.se

Lastimetrejä: 1000

Nopeus: 16,5 solmua

www.kauppalaiva.nba.fi

Omistaja: Höyrylaiva Oy Bore

"Roroalusten muodonmuutos tapahtui Borenkin laivastossa todella nopeasti. Jo viisi vuotta Bore VI:n
valmistumisen jälkeen Borella oli liikenteessään kolme puhtaasti roroliikenteeseen suunniteltua laivaa."
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Vanhanaikaisesta höyrylaivasta
menestyksekkääksi risteilijäksi

21. ELOKUUTA 2010 Kristina Regina lähti viimeiselle

kodin

suuntasi Tallinnan kautta Kotkaan, jossa entinen

maalattiin samanväriseksi kuin se 50 vuotta sitten oli

kansainväliselle
höyrylaiva

risteilyaluksena

risteilylleen

päätti

Helsingistä.

Laiva

uransa

takanaan

Turusta.

Naantaliin

Laiva

Turun

saapui

sunnuntaina

Korjaustelakalla,

missä

29.8.

runko

50

vuotta liikennettä. Alus ei enää
täyttänyt uusimpia SOLAS (Safety

of Life at Sea) –määräyksiä, ja
siksi

Kristina

Cruisesin

oli

etsittävä tilalle uusi laiva. Vuonna
1982

Puolassa

Konstantin

Simonov

perusteellisesti,

risteilyliikenteen

ja

rakennettu

se

uusittiin

aloitti

kotkalaisvarustamolle

28.

elokuuta nimellä Kristina Katarina.

Kun varustamon uusi lippulaiva
saapui

tammikuussa

2010

Suomeen, ei vielä tiedetty, mikä
Kristina Reginan tulevaisuus olisi.
Parhaimpana

vaihtoehtona

pidettiin aluksen pääsyä jonkin

Bore palasi Turkuun 3.10.2010 samoissa väreissä kuin se 50 vuotta

jotta uusia määräyksiä ei tarvitsisi

joukko kiinnostuneita. Takana näkyy Wärtsilän telakan vanha nosturi.

valtion
ottaa

sisäiseen

huomioon.

omistajaa

ei

liikenteeseen,
Jos

tällaista

löytyisi,

olisi

aiemmin oli liikenteensä aloittanut. Saapumista oli todistamassa suuri
KUVA: JUSSI LITTUNEN

romuttaminen hyvin todennäköinen vaihtoehto.

ollut,

Maaliskuussa 2010 Turun Sanomat yllätti kertomalla,

nimensä.

että Johnny Sidin johtama Oy S/S Borea Ab olisi
ostamassa

Aurajokeen

hotelli,

ravintola

ja

museolaivaksi. Sid oli muutamaa vuotta aikaisemmin

yrittänyt pelastaa romutettavaksi joutuneen Finnjetin,
ja kenties tämän epäonnistumisen vuoksi uuteen
hankkeeseen suhtauduttiin skeptisesti.

Epäilyistä huolimatta kaupat solmittiin heinäkuussa
2010, ja niin vanhaa klassikkolaiva oli saanut uuden

ja

sisustus

uusittiin

alkuperäisen

hengen

mukaiseksi. Samalla laiva sai takaisin alkuperäisen

Tarkoituksena oli, että 250paikkaiset

ravintolatilat ja 90 vuodepaikan hotelli olisi saatu

avattua pikkujouluna Aurajoen Itärannalla, mutta
toisin kävi.

Länsirannan

asukkaat

vastustivat

aluksen

sijoittamista heidän asuntojensa eteen, mistä syystä
laivan saavuttua lokakuussa 2010 se kiinnitettiinkin
Itärannalle nk. Valkoisen talon eteen.
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Myöskään Itärannan asukkaita ei vanha höyrylaiva

suoritetun

lopullisen paikkansa Aurajoen länsirannalta, Forum

matkustajaliikenteen

miellyttänyt, ja lopulta toukokuussa 2011 laiva sai
Marinumin
laivaan

edestä.

27.5.2011

Uteliaat

–

lähes

laivan saapumisen jälkeen.

pääsivät

Tukholmaan,

tutustumaan

kahdeksan

Turun

kuukautta

Tukholman

jälkeen

Tukholman

Luovutuksen

laivaan

mahtui

laiva

aloitti

61

purjehti

säännöllisen

(Skeppsbron)

aikaisten

ja

lehtitietojen

ensimmäisen

luokan

sallittu matkustajamäärä oli 1028.

Laivaan rakennetusta autokannesta huolimatta Bore
oli

Oskarshamn Varvilta satametrisen höyrylaivan, joka
asettaa

se

matkustajaa ja 272 turistiluokan matkustajaa. Suurin

Turkulainen Höyrylaiva Oy Bore tilasi ruotsalaiselta
tarkoitus

mistä

välillä.

mukaan

Ainakin yksi ensimmäisistä

oli

lipunvaihdon

liikennöimään

välille.

Turun

perinteinen

kaksipiippuinen

höyrylaiva.

Venekannella keulassa sijaitsivat ensimmäisen luokan

ja

matkustajahytit

Todennäköisesti

keulassa

oli

sekä

tupakkasalonki.

ravintola,

keskellä

Pääkannella

keittiö,

sen

peräpuolella toinen ravintola
ja

aivan

turistiluokan
Heidän

perässä

salonki

matkustajille.

hyttinsä

sijaitsivat

pääkannen alla keskilaivassa
sijainneen

autokannen

peräpuolella
kannen

sekä

tämän

puolin.

Vuonna

alla

molemmin

konehuoneen

1972 Borea uusittiin, jolloin
venekannelle

perään

rakennettiin uusi kahvila ja
keulan

tupakkasalonkia

laajennettiin
Samalla

keulakannelle.

sieltä

nosturi,

jonka

poistettiin

avulla

keulimmaista lastiruumaa oli
lastattu.
Bore alkuperäisessä asussaan 1960luvun postikortissa. Vain vuosi tämän
perinteiseen

Siljavarustamo

tapaan

esitteli

rakennetun
Suomen

höyrylaivan

ensimmäisen

valmistumisen

läpiajettavan

Skandian. KUVA: POSTIKORTTI RAMI WIRRANKOSKEN KOKOELMISTA

Yhteisliikennevarustamoiden
autolauttasuunnitelmien

innoittamana

johtajien

laivaa

ensimmäisenä

Harry

laivaharrastajien

neljälle linja tai kuormaautolle. Tästä syystä jotkut
tätä

– huonolla menestyksellä

keskuudessa:

M/S

5. huhtikuuta 1960 Boren höyrylaiva valmistui ja sai

Lokakuussa

1977

järjestysnumeroa, kuten varustamon laivoilla yleensä,

Tämä

ostettiin.

alettiin

laivaa

kutsua

nimen

perässä

”NollaBoreksi”.

ei

Linen

loogisen

TurkuTukholma

Linen Turunliikenne hoitivat jatkossa kaksi suurta
autolauttaa,

Koska

Silja

teki

ja samalla höyrylaiva Bore jäi ”työttömäksi”. Silja

autolauttoina pidetyt S/S Korsholm III T/S Viking

Bore.

1976

Österberg

linjan höyrylaivaliikenne Skeppsbronille lakkautettiin,

autolauttana

Suomessa, onhan se tilattu ennen kuin ensimmäisinä

nimekseen

Syksyllä

päätöksen, joka kuitenkin herätti suurta vastustusta

päätettiin rakentaa autokansi 70 henkilöautolle ja
pitävät

ja

luksusristeilysuunnitelmia

autolautan,

toimitusjohtaja

laivaan

Höyrylaivaristeilyjä

jälkeen

Bore

I

ja

M/S

Fennia.

makuutettiin Turkuun syyskuun 1976 alkaessa.

ollut

Jakob

Lines

vaihtoi

Bore

vanhan

höyrylaivansa S/S Bore Nordin suurempaan Boreen.

Merellä

nimettiin

uudelleen

Boreaksi,

PietarsaariSkellefteåliikenteeseen.
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Borea

lähdössä

Turusta

Aura

Linen

liikenteessä

22.8.1984.

Keulan

kansinosturi

on

purettu

ja

matkustajatiloja on rakennettu perä ja keulakansille (vrt. edelliseen kuvaan). KUVA: KRZYSZTOF BRZOZA

lisää

Tammikuussa 1979 Borea lähti kolmeksi kuukaudeksi

risteilyliikenteeseen. Laiva olisi remontoitu vain 120

vuokrattiin

Alaskaan,

Skotlantiin majoituslaivaksi, huhtikuussa 1981 Borea
kuukaudeksi

KaskinenGävlelinjalle,

varustamoyhtiö

ja

joulukuusta

Folklinen

1981

eteenpäin laiva palveli kaksi ja puoli vuotta Algeriassa
kanadalaisten

rakennustyöntekijöiden

majoituslaivana.

matkustajalle 60 hytissä, ja sillä olisi liikennöity
Austraaliaan,

valtamerelle.
hankkeesta

Välimerelle

Lontoolaisyhtiö

nähtyään

ja

Tyynelle

kuitenkin

telakoiden

luopui

kustannusarviot

muutostöistä. Laiva jäi edelleen Turkuun odottamaan
uusia ostajia.

Keväällä 1984 turkulainen varustamo Oy Aura Line Ab

Suomen menestyksekkäin risteilyalus?

tarkoituksena oli palauttaa höyrylaivaliikenne Turun ja

Maailmanluokan luksusristeilijäksi Boresta ei siis ollut,

Steamship Company osti Borean Jakob Linesilta, ja

Oy osti laivan ja nimesi sen uudelleen Kristina

aloitti

kunnianhimoisen

Tukholman
vuokrasi
Turusta

sen

hankkeen,

Skeppsbronin
Aura

Tukholmaan

Linelle.

välille.

ajettiin

jonka

Helsingfors

Ensimmäinen
18.6.

matka

Nostalginen

höyrylaivaliikenne ei kuitenkaan ollut niin kannattavaa
kuin oli luultu; jo lokakuun 1984 alussa varustamon

todettiin olevan konkurssitilassa, ja niinpä Borea
makuutettiin jälleen Turkuun.
Seuraavaksi

luksusristeilijä.

työttömästä

Lontoolaisen

Boreasta

Vanderbilt

piti

tulla

Steamship

–yhtiön oli tarkoitus ostaa ja kunnostaa laiva 15
miljoonalla dollarilla maailmanlaajuiseen luksusluokan
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mutta tammikuussa 1987 kotkalainen Rannikkolinjat
Reginaksi. Kotkan kaupunki takasi yhtiölle kuuden
miljoonan markan lainan, joka käytettiin aluksen
kaikkiaan

13,5

korjaustöihin.

miljoonaa

Laiva

markkaa

maalattiin

maksaneisiin

keväällä

Turun

Aurajoessa uuden omistajan väreihin. Tämän jälkeen
laiva

hinattiin

aloitettiin

taloudellisimpiin

Wärtsilän

Kotkan

höyrykoneiden
ja

telakalle,

tehokkaampiin

jossa

vaihtaminen
Wärtsilän

dieselmoottoreihin. Telakalla aluksen keittiössä syttyi
tulipalo, joka tuhosi keittiön, ruokasalin ja infoaulan
sekä aiheutti muita vahinkoja ympäri laivaa.
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Paloovien ansiosta laiva välttyi suuremmilta tuhoilta,

tarjottu

perin suunniteltiin. 28. huhtikuuta laiva aloitti risteilyt

vuosikymmenellä tarjosi; esimerkiksi kaudella 2003

vaikka laivaa pitikin nyt korjata enemmän kuin alun
Helsingistä

ja

Kotkasta

Leningradiin,

Riikaan ja Visbyhyn.
Onnistuneen
korjausten

kesäsesongin

aika.

Kristina

jälkeen

Regina

Tallinnaan,

oli

vietiin

uusien

talvella

1988–89 Raumaan Hollming Oy:n telakalle, jossa
suurin osa vanhoista hyteistä purettiin ja uusittiin 444
matkustajalle;

korjausten

Regina

risteilykohdevalikoimaa

2000luvun

ensimmäisellä

2004 laiva vieraili 33 risteilyn aikana peräti 90
satamassa.

Eteläisin risteilykohde oli Senegalin

Banjul, pohjoisin Huippuvuorten Ny Ålesund. Näitä
risteilyjä

jatkui

varustamon

uusi

elokuuhun

edeltäjänsä Kotkassa.

lippulaiva

2010

asti,

korvasi

jolloin

vanhan

Lokakuun 2010 alussa Bore saapui Turkuun vanhoihin

muutettiin kokoustilaksi 250 henkilölle, ja entiselle

Bore tuotiin hitaasti perä edellä Aurajokeen, ja kun

autokannelle

jokaisessa

Kristina

monipuolista

151

hytistä oli esimerkiksi WC.

jälkeen

kuin

niin

Entinen linjaautotalli

rakennettiin

myymälä

sekä

retkimyyntipiste. Seuraava Itämeren risteilysesonki
alkoi 7. huhtikuuta 1989.
Rannikkolinjat

väreihin maalattuna. Kahden hinaajan saattaman
laiva oli saatu paikalleen, tervehti vanha höyrylaiva

suurta katsojajoukkoa sumutorven soitolla. Kaikki

muuttui

Kristina Cruisesiksi, ja pikku

hiljaa laivalla alettiin tehdä
pidempiä

risteilyjä

Itämeren

jopa

ulkopuolella.

Vuonna 1999 laivalla tehtiin
ensimmäinen

matka

Välimerelle, ja keväällä 2001

laiva aloitti suositut risteilynsä
Välimerellä
rannikolla

ja

LänsiAfrikan

palaten

kesiksi

Itämerelle. Niinpä laivaa ei
enää

tarvinnut

makuuttaa

talvella Kotkassa.
Viimeinen

toteutettiin

suuri

uudistus

talviseisokin

Kristina

aikana vuonna 2001, jolloin
hytit

uusittiin

vielä

245

vuodepaikkaa.

Regina

kauniina

kesäpäivänä

Kruunuvuorenselällä. KUVA: KALLE ID

kerran.

seilaamassa

Helsingin

Tämän jälkeen laivassa oli enää 119 hyttiä ja niissä

turkulaiset eivät kuitenkaan tervehtineet Borea yhtä

ainoastaan 414 neliömetriä, oli peräti 100 hytissä

seuraavaan toukokuuhun asti. Aluksen ensimmäinen

Vaikka

hyttien

koko

olikin

ikkuna, ja osa niistä oli varusteltu yhden hengen

hyteiksi. Samassa myös muut yleiset tilat uusittiin,

vedenpinnaan alapuolella sijainneet hytit purettiin ja
niiden

tilalle

saunatilat

höyrylaivasta
risteilyalus.

rakennettiin

matkustajille.

oli

näin

kuntosali,

tullut

pesula

ja

Vanhanaikaisesta

hyvin

varusteltu

iloisesti, sillä sijoituspaikasta väännettiin kättä vielä
kesä

ei

sekään

sujunut

ongelmitta,

sillä

sähkönsaantiongelmien vuoksi mm. laivan ilmastointi

takkuili, mihin hotellivieraat eivät luonnollisesti olleet
tyytyväisiä.

Näiden

vaikeuksien

vuoksi

retkeilymaja vetäytyi Borelta väliaikaisesti.

Turun

Laivoja ei perinteen mukaan saisi kastaa kuin kerran,

mutta Boren kohdalla meneteltiin toisin. Kun laiva oli

Turkuun eläkepäiviä viettämään

viimein saatu Turkuun, suoritettiin 10.10.2010 uusi

Suomen lipun alla ei varmasti koskaan ennen ole
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kastetilaisuus, jossa nimi muuttui takaisin Boreksi.
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S/S Borea – yhtiön perustajajäsen Heidi Sid ei saanut

ehjänä tietää huonoa onnea, mutta sirpaleet taas

räjähti laivan kylkeen, lensi siitä lasinsiruja jopa

paikalliset löytävät Boren hyvin, jotta laivalla on

kuohuviinipulloa millään rikki, ja kun pullo viimein
lähellä

olleiden

Merimiesuskomuksen

toimittajien

mukaan

pullon

päälle.

pysyminen

tuovat

sitä.

Toivottavasti

sekä

matkailijat

että

edessään pitkä tulevaisuus Aurajoessa.

Lähteet
Malmberg, Thure ja Stampehl, Marko: Siljan viisi vuosikymmentä (Tallink Silja 2007)
Pietikäinen, Matti: The Centenary Fleet List of the Ships Owned by Bore and Rettig Companies 18971997 (Bore
Shipowners 1997)

Vapalahti, Hannu: Suomalaiset matkustajalaivat 1960–1996 (Judicor 1996)
Kristina Cruises: Risteilyt M/S Kristina Reginalla Toukokuu 2003Maaliskuu 2004 (esite)
Kaila, Jaakko: S/S Bore – uusin ja suurin (HS 8.4.1960/8.4.2010)
Pelander, Heidi: Kristina Regina lipui Naantaliin ehostettavaksi (TS 30.8.2010)
Pietikäinen, Matti: Otkantista Punaisellemerelle (Laiva 1/2010)
Pietikäinen, Matti: Kristina Reginan haikea jäähyväisristeily (Laiva 3/2010)
Tuomola, Salla: S/S Bore sai kuohuviinikasteen kylkeensä (TS 11.10.2010)

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

Mihinkään ei tarvitse sitoutua. Voit tehdä vain yhden jutun, tai halutessasi myös säännöllisemmin.
Katso lisää verkkosivuiltamme: http://www.ulkomatala.net/freelancer

Ryhdy freelanceriksi jo tänään!
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Boren viimeiset matkustajalaivat

S/S Bore Nord  kolmas ”olympialaiva”

käyttöiseksi

YHTEISLIIKENNEVARUSTAMOT

kuitenkaan toteutuneet, ja laiva jäi Maarianhaminaan.

vuosina

1952–1953

joista

kolme

käytettiin

järjestettyjen

Helsingissä

Olympialaisten

”olympialaivat”.

Tämä

harhaanjohtava,

rakennuttivat

matkustajahöyrylaivaa,

sillä

vuonna

kunniaksi

nimi

ainoastaan

on

1952

nimitystä

vuonna

hieman

1952

valmistunut S/S Aallotar ehti valmistua ennen kesää.

Olympialaivoista viimeinen, vuonna 1953 valmistunut
Svean Birger Jarl, oli rakennettu Finnboda Varfilla
Tukholmassa, ja siinä oli 600 matkustajapaikkaa.
Laiva asetettiin kesäksi 1953 liikennöimään Helsingin

ja

Maarianhaminan

aloittaa

välillä.

liikenne

Tukholman

Suunnitelmat

ja

eivät

Lokakuussa 1978 laiva myytiin Caribbean Shipping
Companylle ja se muutettiin Turussa Baltic Star –
nimiseksi

risteilyalukseksi.

Aluksen

liikennöinnistä

TukholmaMaarianhaminalinjalla vastasi ruotsalainen

Ånedinlinjen. Vuonna 1982 laiva muutettiin diesel
käyttöiseksi Tanskassa, ja vuonna 1989 tämä uusi
moottori vaihdettiin vielä entistä tehokkaampaan.

ja Tukholman välillä, ja seuraavaksi talveksi laiva
siirrettiin Turunlinjalle.
Vuonna

1973

myytiin

Jakob

Birger

PietarsaariSkellefteå

Jarl

Linesille

liikenteeseen. Tuolloin laivaan

rakennettiin pieni autokansi, ja
uudeksi nimeksi tuli Bore Nord.
Kesällä

vuokrasi

1974

ja

laivaa

1975

Bore

TurkuVisby

risteilyihin ja sai sen lopulta
omistukseensa, kun Jakob Lines
vaihtoi

Bore

Nordin

vuonna

1960 rakennettuun S/S Boreen.
Koska

Bore

Jakob

Lines

Nord

oli

Borea

pienempi ja vanhempi, maksoi
arvojen

lisäksi

erotuksen.

laivojen

Bore

puolestaan myi Bore Nordin jo

Birgel

eteenpäin

Kuvassa laiva reitillään 10.2.2012. KUVA: KALLE ID

saman

kuukauden

Minicarries

sisällä

Ab:lle,

jonka piti muuttaa laiva diesel

Jarl

on

löytänyt

oman

asiakaskuntansa

Tukholman

risteilymarkkinoilla, ja liikennöi edelleen Tukholmasta Maarianhaminaan.
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Ånedinlinjenin omistajat vaihtuivat, mutta laiva ja

uusimmat paloturvallisuusmääräykset, ja se asetettiin

Caribbean Shipping Company myi Baltic Starin Rederi

veteraani on löytänyt oman markkinarakonsa, ja

reitti pysyivät koko ajan samoina. Vuonna 2002
Ab Allandialle, ja Panaman lippu vaihtui Ruotsin
lipuksi 7.3.2002. Samalla laivan nimeksi palautettiin
tuttu Birger Jarl.

Liikenne Tukholmasta Maarianhaminaan oli varsin

menestyksekästä, ja ensimmäiset ongelmat ilmenivät
vasta tämän vuosikymmenen alussa. 1. lokakuuta

jälleen

liikenteeseen.

RuotsiSuomiliikenteen

niinpä Birger Jarl jatkaa edelleen samoilla vesillä
missä se 59 vuotta sitten aloitti liikenteensä.
Bore I – tekninen edelläkävijä
Vuonna 1973 valmistunut matkustajaautolautta Bore

I oli valmistuessaan yksi maailman nykyaikaisimmista
autolautoista. Vaikka laivassa
haluttiin

vaalia

varustamon

rakentamalla

Bore

perinteitä

siihen

korsteenia,

komentosilta

oli

kaksi

laivan

toteutettu

ennennäkemättömällä tavalla.
Silja

Linen

merikapteenit

Lennart Hagelstam, Kari Larjo
ja

Reijo

suunnitelleet

Lavón

olivat

komentosillan

siten, että vahdissa olevalla
päällystöllä
tarvittavat

oli

aina

laitteet

kaikki

käytössä

omissa työpisteissään; laitteet
ryhmiteltiin
luotsin,
Bore I on liikennöinyt useille varustamoille Boren liikenteen jälkeen. Yksi
myöhemmistä liikennöitsijöistä oli virolainen Estline, jonka väreissä laiva

ohittaa tässä Tukholman edustalla sijaitsevan Revengegrundetin matkallaan
Tallinnaan 2.6.1999. KUVA: JUKKA HUOTARI

2010 voimaan tulleet SOLAS–määräykset (Safety of
Life at Sea) eivät enää salli runsaiden puurakenteiden

käyttöä laivoissa, ja niinpä Ånedinlinjenin oli anottava

uudella

tavalla

perämiehen

ja

päällikön työasemiksi. Tämän
merenkulun

turvallisuuden

kannalta tärkeän ”oneman
control”periaatteen
komentosilta

oli

lisäksi
vielä

sijoitettu siten, että sieltä oli

esteetön näkyvyys koko horisonttiin. Valmistuttuaan
Bore I asetettiin Silja Linen matkustajaliikenteeseen.

poikkeuslupaa liikenteen jatkamiselle. Puolen vuoden

Boren luovuttua matkustajaliikenteestä Bore I myytiin

otettiin

Syyskuussa

jatkoaika päättyi huhtikuun alussa 2011, ja Birger Jarl
tuolloin,

pois

että

liikenteestä.

Ålands

vaihtoehtoina

oli

Sjöfart

joko

raportoi

sisätilojen

täydellinen remontoiminen, laivasta luopuminen, tai
suurten muutosten tekeminen paloturvallisuuteen ja –
varustukseen.

Poikkeuslupien

turvin

laivan

liikennettä

saatiin

jatkettua elokuun puoliväliin saakka, jolloin edessä oli
lähes kuukauden mittainen telakointi. Varustamo ei
halunnut

luopua

muutosten

ansiosta

puusisustuksesta,

mutta

laivan

tunnelmallisesta

paloosastoihin

laiva

saatiin

tehtyjen

täyttämään

Suomen Höyrylaiva Oy:lle (SHO) heinäkuussa 1980.
laiva

nimettiin

Siljavarustamon

ensimmäisen autolautan tapaan Skandiaksi, mutta
muuten

liikenne

TurkuTukholmalinjalla

jatkui

laiva

Linen

vanhaan tapaan marraskuuhun 1982 saakka. Vuoden
1983

toukokuussa

palvelukseen

vuokrattiin

Stena

LarvikFredrikshavnferjenlinjalle,

ja

seuraavaksi kesäksi laiva palasi Siljan liikenteeseen
Turkuun.

Stena Line osti laivan itselleen lokakuussa 1983, ja
nopean

telakoinnin

Balticaksi.
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Laivaa ei kuitenkaan asetettu liikenteeseen, vaan se

sillä jo syyskuussa 1997 Windward Pride palasi

Leningradin

vuokrattiin

myytiin jo kahden viikon kuluttua Neuvostoliittoon
ja

Tukholman

väliseen

liikenteeseen.

Kauppa todella kannatti, sillä STT:n tietojen mukaan

Stena Line myi laivan 13 miljoonalla dollarilla, eli
kolme miljoonaa dollaria kalliimmalla kuin oli sen itse
ostanut.

Ilichnimen saanut laiva vietiin jälleen Göteborgin
Cityvarvetille telakoitavaksi, jolloin mm. kokoustilan

sisältänyt keulimmainen savupiippu poistettiin. Laivaa
liikennöi ScanSov Line, vuodesta 1991 eteenpäin
Effjohnkonserniin kuulunut Baltic Line. Ilich siis
tavallaan

palautui

entisen

omistajansa

Suomen

Turkuun. Tämän jälkeen omistaja vaihtui usein: Laiva
ensin

virolaiselle

Estonian

Shipping

Companylle, joka nimesi sen Baltic Kristinaksi ja
asetti Estlinesin liikenteeseen Tukholman ja Tallinna
välille.

Joulukuussa 2000 Tallink hankki Estlinen liikenteen

itselleen, jolloin Baltic Kristina siirtyi Paldiskin ja

Kapellskärin väliselle reitille. Tämäkin liikenne jäi
lyhytaikaiseksi, ja vuonna 2002 laivan osti Riga Sea
Line, joka asetti sen RiikaTukholmalinjalle. Riga Sea
Line lopetti toimintansa lokakuussa 2005.

Höyrylaivaosakeyhtiön liikenteeseen, sillä Effjohn oli

Oli uuden huutokaupan aika. Laiva myytiin Saksaan,

yhteen. Liikenne päättyi joulukuussa 1995, kun laiva

Espanjan ja Marokon väliseen liikenteeseen nimellä

syntynyt ruotsalaisen Johnson Linen ja SHO:n liityttyä
takavarikoitiin

palkkojen vuoksi.

Tukholmassa

maksamattomien

Takavarikoitua laivaa yritettiin huutokaupata, mutta
tarjoukset ylsivät alle viidesosaan
laivan

todellisesta

uudessa

huutokaupassa

Elokuussa
osti

1996

ScanSov

luovutti

Badis. Saman vuoden lokakuussa omistaja vaihtui

jälleen, kun Ventouris Ferries osti laivan ja nimesi sen
Rigeliksi. Tämä asetettiin liikennöimään Italian Barin
ja Albanian Durrësin välille.

arvosta.

järjestetyssä
laivan

Transport,

sen

maltalaiselle

ja heinäkuussa 2007 se vuokrattiin Comaritin

joka

eteenpäin

Penomi

Shipping

Companylle. Laiva hinattiin Turun
korjaustelakalle,

jossa

alus

uusittiin ja maalattiin. Samalla
keulavisiiri

hitsattiin

kiinni.

Suunnitellusta Pietarin ja Kielin
välisestä

kuitenkaan
uusi

liikenteestä

tullut

omistaja

maksamaan

kustannuksia.
myyminen

omistajaksi
Venture

ei

telakoinnin

ainoaksi

jäi

laivan

eteenpäin.
tuli

Shipping

Windward Pride.

sillä

pystynyt

Niinpä

vaihtoehdoksi

ei

mitään,

Ilyich eli entinen Bore I vielä aikana, jolloin se oli venäläisen Baltic Linen

Uudeksi

ja

liikenteessä. KUVA: BRUCE PETERIN KOKOELMISTA

Windward
nimeksi

Toukokuussa 1997 Windward Pride lähti Turusta kohti

Bore Star – viimeinen ”ranskatar”

Amerikkaan.

Ranskalainen

Rotterdamia ja sieltä edelleen Barbadokselle Etelä
sijaitsevan

Laiva

Puerto

alkoi

La

kiertää

Cruzin

ja

Venezuelassa

Karibianmerellä

sijaitsevien seitsemän saaren välillä. Kovin kauaa
laiva ei Itämeren ulkopuolella kuitenkaan viihtynyt,

Dubigeon

Normandie

S.A.

rakensi Siljan Linelle vuosina 1972–1975

–telakka
viiden

aluksen sarjan, joka sai rakennuspaikan mukaan
lempinimen ”ranskattaret”.
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Bore Star toimii nykyisin risteily ja koulutusaluksena Intiassa nimellä Amet Majesty. Kuva on otettu 5.10.2011
Intian Cochinissa. KUVA: JIMMY JOSE

Viimeinen näistä laivoista oli Boren Bore Star, joka

Afrikan vesillä. Talvisin alusta liikennöinyt Europe

Finnlinesille rahdattuna. Seuraavana kesänä laiva tuli

tämäkin laiva palasi tavallaan vanhan omistajansa

aloitti joulukuussa risteilyliikenteen LänsiAfrikassa
ensimmäistä

liikenteeseen.

kertaa

Itämerelle

Silja

Linen

Kun Bore vuonna 1980 luopui matkustajaliikenteestä

Cruise Line oli Effjohnkonsernin tytäryhtiö, joten

käyttöön. Kesällä 1991 laiva myytiin Orient Linelle

Singaporeen risteilyliikenteeseen. Tuolloin nimenä oli
Orient Sun.

ja osuudestaan Silja Linessä, Bore Star myytiin

Vuonna 1992 Orient Sun palasi Itämerelle, kun Orient

Stariksi. Tämä jatkoi Siljan TurkuTukholmalinjalla

Kotkassa peräsponsonit, parannellun jäävahvistuksen

Suomen Höyrylaiva Oy:lle, joka nimesi sen Silja
tammikuuhun 1986 asti, jolloin uusi Wellamo korvasi
sen. Jo saman kuukauden aikana laiva onnistuttiin

myymään bermudalaiselle Sea Containersille. Laiva
sai

uudeksi

nimekseen

Orient

Express,

ja

Bremerhavenissa suoritetun telakoinnin jälkeen laiva
aloitti risteilyt Venetsian, Piraeuksen ja Istanbulin

välillä. Talvella 1986–1987 laiva liikennöi Club Sea

Inc. – yhtiölle vuokrattuna Karibialla nimellä Club
Sea, mutta palasi kesällä 1987 omistajansa Sea

Line myi laivan vaasalaiselle Wasa Linelle. Laiva sai
ja uudet sisätilat, minkä jälkeen aloitettiin liikenne
VaasaSundsvallvälillä

nimellä

Wasa

Queen.

Tammikuussa 1993 Wasa Line liitettiin Silja Lineen,

jolloin laivan kylkiin maalattiin Silja Linen logot ja
korsteeniin hylje. Niinpä Wasa Queen oli seitsemän
vuoden

tauon

palveluksessa,

jälkeen

nyt

jälleen

Silja

Wasa

Queen

VaasaUumaja

Sundsvalllinjoilla.

ja

Linen

Vaasa

Containersin käyttöön.

4.

Vuosina 1989–1991 laivan nimi vaihtui useasti, sillä

vuoksi. Matkustajat saatiin evakuoitua pienen lautan

kesät liikennöitiin Orient Expressinä Välimerellä ja

talvet Eurosunnimellä Kanarian saarilla ja Länsi

joulukuuta

1993

sai

pohjakosketuksen Vaasan ulkopuolella peräsinvian
avulla, ja itse haverialus matkusti omin voimin
Turkuun korjattavaksi.
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Tasan kolmen kuukauden kuluttua laiva jäi kiinni

Lähteet

Sally

Malmberg,

jäihin – samana päivänä, jolloin Silja Linen risteilyalus
Albatross

ajoi

Porkkalan

edustalla

karille.

Liikenne keskeytettiin vaikeiden olosuhteiden takia
kolmeksi viikoksi.

Syyskuussa 1996 Wasa Queen siirrettiin Helsinki
Tallinnaliikenteeseen Silja Festivalin pariksi. Syksyllä

Thure:

Neljäkymmentä

vuotta

valkoisilla laivoilla (1997)
Malmberg,Thure

ja

Stampehl,

Marko:

vuosikymmentä (Tallink Silja Oy 2007)

Silja

Siljan

Linen

viisi

1999 laiva palasi jälleen Vaasan ja Uumajan välille

Pietikäinen, Matti: The Centenary Fleet List of the Ships

lopetettiin

Shipowners, 1997)

Vaasanlaivojen
vuokrattiin

palvelukseen,

1.1.2001.

Genovaan

kunnes

Heinäkuussa
Italian

2001

liikenne

laiva

hallitukselle

Owned by Bore and Rettig Companies 18971997 (Bore

majoituslaivaksi G8kokouksen ajaksi, minkä jälkeen

Vapalahti, Hannu: Suomalaiset matkustajalaivat 1960–1996

Uusi omistaja löytyi Singaporesta. Star Cruises osti

http://www.faktaomfartyg.nu/birger_jarl_1953.htm (viitattu

laiva asetettiin myyntiin.

laivan risteilyliikenteeseen, ja syyskuussa 2001 laiva
aloitti risteilyt Singaporesta käsin vanhalla nimellään.
Lokakuussa laiva siirrettiin Hong Kongin ja Kiinan
Xiamenin väliseen lauttaliikenteeseen, jolloin laivan

kylkiin maalattiin markkinointinimeksi Cruise Ferries.

Kesällä 2007 laiva aloitti 12tunnin kasinoristeilyt Port
Kelangista, Malesiasta. Liikenne päättyi lokakuussa
2008.

Huhtikuussa 2009 laiva palasi Eurooppaan, kun se
ostettiin Ilion Linesin Italian ja Albanian väliseen
liikenteeseen. Kreikassa suoritetun telakoinnin jälkeen

laiva aloitti heinäkuussa 2009 liikenteen Trieste
DurrësBarilinjalla nimellä Arberia.

Marraskuusta

2010 eteenpäin liikennöinnistä huolehti Nel Lines,

jolloin PohjoisItaliassa sijaitseva Triesten kaupunki
jätettiin

pois

reitiltä.

Tämä

liikenne

päättyi

helmikuussa 2011, ja laiva ajoi Vallettaan, Maltalle,
makuutettavaksi.

Maaliskuussa 2011 intialainen Academy of Maritime
Education and Training (AMET University) osti laivan

risteily ja koulutusalukseksi. Uudeksi nimeksi tuli
Amet Majesty, ja laiva asetettiin ensin liikennöimään
Sri Lankasta Malediiveille kuuden muun sataman

kautta. Huhtikuusta 2012 eteenpäin laiva liikennöi
intialaisesta

Chennain

kaupungista.

Laiva

tekee

nykyisin yhden yön lyhytristeilyitä sekä matkoja
Trincomaleen, Sri Lankalle ja Port Blairiin, ja tarjoaa
samalla

harjoittelumahdollisuuden

opiskelijoille.

merenkulkualan
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Osa 1: ”Aallottaresta Isabellaan” (Judicor 1996)

21.4.2012)

http://www.faktaomfartyg.nu/bore_I_1973.htm
23.4.2012)

(viitattu

http://www.faktaomfartyg.nu/bore_star_1975.htm (viitattu
23.4.2012)

http://www.sjofart.ax/sv/nyheter/birger_jarl_ar_tagen_ur_t
rafik/336 (viitattu 21.4.2012)

http://www.sjofart.ax/sv/nyheter/sa_ska_birger_jarl_goras
_brandsaker/427 (viitattu 21.4.2012)
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TEKSTI OLLI TUOMINEN

Bore ostaa Engshipin ja Bror Husellin

VUODEN 2005 kuluessa Bore oli pienentynyt neljällä

BHC:n

alkuvuoden aikana viisi alusta. Jäljelle jääneet neljä

aikarahtaustoiminnasta vastaavaksi johtajaksi. Sen

aluksella

operoivaksi

varustamoksi

sen

myytyä

alusta oli rahdattu pitkäaikaisilla sopimuksilla P&O
Ferriesille Englannin kanaalin liikenteeseen. Kaksi
aluksista oli vuodelta 1980, ja kaksi vuodelta 1999.

Boren laivaston voimakas supistuminen vuoden 2005

aikana sai monet epäilemään, että Rettigin suku olisi
luopumassa

laivanvarustuksesta

kokonaan.

Toisin

kuitenkin kävi. Rettigit päätti päinvastoin panostaa
varustamotoimintaan yritysostojen kautta. Ostoksia
varten tarvittiin kuitenkin rahaa, jota saatiin helpoiten
karsimalla laivastosta ylimääräiset alukset pois.

toimitusjohtaja

yrityskaupan
sijaan

myötä

hallituksen

perustaja,

Bror

Jhonny

Husell

Boren

palvelukseen

puheenjohtaja

Husell,

jäi

siirtyi

ja

yrityksen

yrityskaupan

myötä

eläkkeelle. Bror Husellin mukaan kauppojen syynä
olivat

asiakkaiden

kasvaneet

tarpeet,

joiden

täyttämiseen BHC:llä ei olisi ollut yksin edellytyksiä.
Bror

Husell

Charteringin

Maarianhaminassa

jatkaa

käytössä

ollut

edelleen

toimisto

yhtenä

toimipaikkana Helsingin ja Rotterdamin ohella.

Boren

… ja sen jälkeen Rederi Ab Engship
Vain alle puoli vuotta Bror Husell Charteringin oston

Ensin Bror Husell Catering...

jälkeen Bore ilmoitti jälleen yrityskaupasta.

”Alusten myynnin jälkeen olemme aktiivisesti etsineet
mahdollisuuksia
laajentamiseen.

Husellin

toiminnan

ostaminen

on osa kasvustrategiaa”, kertoi Boren
toimitusjohtaja

Kaj

Eriksson

tuoreeltaan Talouselämälle elokuussa
2005,

kun

kaupat

tehty.

Ostohetkellä

Bror

Husell

BHC

operoi

Charteringin (BHC) ostamisesta oli
yhdeksällä

laivalla,

joista

se

itse

omisti seitsemän, eli kaupan myötä
Boren

laivasto

kasvoi

Liikevaihdoltaan

Bror

13:een.

Husell

Chartering oli samaa luokkaa silloisen
Boren kanssa. Molempien liikevaihto
oli

20

BHC:n

miljoonan

ollessa

euron

paikkeilla

hieman

suurempi.

heistä

irtisanottu

Työntekijöitä BHC:llä oli noin 100,
eikä

ketään

yrityskaupan yhteydessä.

Vuonna 1999 valmistunut BHC:n Seagard on edelleen rahdattuna
Transfennicalle,

joka

on

nykyisin

hollantilaisen

Spiethoffyhtiön

omistuksessa. KUVA: HANNU LAAKSO, PEKKA K LAAKSON KOKOELMISTA
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Tällä kertaa se osti nauvolaisen Rederi Ab Engshipin,

vuosina 2005 ja 2006 tehtyjen aluskauppojen jälkeen

jonka omistuksessa oli ostohetkellä 11 roro ja

yhteensä 21 alusta, joista 10 oli roroaluksia ja 11
kuivalastialuksia.
Yrityskauppojen

myötä

työntekijämäärä
kertaheitolla

reilusta

450:een.

Boren

nousi

sadasta

Voimakkaasti

kasvanut yhtiö aloitti virallisesti
toimintansa
alussa,

vuoden

2007

Bror

Husell

jolloin

Engship

Chartering

Rederi

ja

sulautettiin

Group Ltd Boreen.

Ab

Rettig

Miksi Bore halusi kasvaa?
Yhtenä

syynä

aggressiiviseen

kasvuun oli varmasti se, että
monien

mukana
yhä

telakalla vuonna 1999. KUVA: EERIK LAINE

suuremman

euroa. Bore sekä ostetut varustamot sopivat, etteivät

ei ennestään ollut.

Groupille.
Bengt

hintaa,

jolla

Engshipin

Engblom

puheenjohtaja
siirtyneet

Boren

ja

Kaj

omistus

toimitusjohtaja

siirtyi

keskittyy

voimakkaammin

itselleen

kuivalastialusta. Engshipillä oli noin 300 työntekijää,

paljasta

ja

myös

yhä

harvempien toimijoiden käsiin.
Yritysostojen

ja yhtiön vuotuinen liikevaihto noin 30 miljoonaa

toimialojen

varustamotoiminta

Estraden oli Engshipin uusin alus. Se valmistui Raumalla Finnyardsin

ne

muiden

avulla

lisää

monipuolisemman

Bore

sai

muskeleita,

laivaston

sekä

ennen kaikkea täysin uusia asiakasryhmiä, joita sillä

Rettig

hallituksen

Engblom

palvelukseen,

BHC:n Jhonny Husell.

eivät

kuten

Uusi Bore
Koska

Boren

tekemät

ostokset

liki

nelinkertaistivat yhtiön liikevaihdon ja
laivaston

koon,

voidaan

perustellusti

sanoa, että varustamona Bore ikään
kuin

syntyi

uudelleen.

Muutamassa

kuukaudessa Bore oli kasvanut neljällä
laivalla

yhdeksi

operoivasta

suomalaisomisteisista
Yhteensä

ostokset

varustamosta

merkittävimmistä
varustamoista.

kasvattivat

Boren

liikevaihtoa noin 20 miljoonasta eurosta
lähemmäs 75 miljoonaa euroa.
Uudella

Borella

oli

liikenteessään

Engshipin ja BHC:n oston myötä Boren liikenteeseen tuli myös
kuivalastialuksia.

Kuvassa

Klenoden

lähdössä

Helsingistä maaliskuussa 2008. KUVA: JUKKA KOSKIMIES
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”Ostokset liki nelinkertaistivat yhtiön liikevaihdon ja laivaston koon.”
Ennen

yrityskauppoja

Borella

ei

ollut

omaa

varaan. Vaikka rahtaussopimukset olivatkin pitkiä,

liikennettä, vaan kaikki alukset oli aikarahdattu ja
Bore

vastasi

vain

alusten

miehityksestä

niin

ja

asiakkaikseen

laivauksia.

myös

liittyvät

riskit

olivat

silti

huomattavassa nousussa. Boren tapauksessa helpoin

operoinnista. Nyt Bore sai BHC:n ja Engshipin oston
kautta

tulevaisuuteen

tapa päästä eroon liian voimakkaasta riippuvuudesta

teollisuusyritysten

yhteen asiakkaaseen olivat yritysostot kun halukkaita
myyjiä kerran oli tarjolla.

Usein pitkällä tähtäyksellä toimiville perheyrityksille



pörssiyhtiölle. Laivanvarustus vaatii paljon pääomaa,

Lähteet

vuonna

Helsingin Sanomat

varustamotoiminta

on

alana

sopivampi

kuin

mistä kertoo Rettigin kohdalla se, että Bore toi viime
Rettig

Groupin

liikevaihdosta

vain

11

prosenttia, mutta sijoitetusta pääomasta Boren osuus

Laivalehti

oli liki kolmannes.

Rettig Group Oy:n vuosikertomukset
Talouselämä (www.talouselama.fi)

Eräs merkittävä syy yrityskaupoille oli varmasti se,

Turun Sanomat (www.ts.fi)

että vuoden 2005 alusmyyntien jälkeen kaikki neljä

Vapalahti Hannu: Suomen Kuvitettu Laivaluettelo 2008,

alusta oli rahdattu P&O Ferriesille, eli toisin sanoen

Judicor Oy 2008

Bore oli laittanut kaikki pelimerkkinsä yhden kortin

www.bore.eu

BHC:n Transgard muutettiin vuonna 2005 Puolan Gdyniassa autonkuljetusalukseksi. Muutostöiden jälkeen alus
sai

uudeksi

nimekseen

Auto

Baltic.

Kuvassa

Auto

Baltic

saapuu

Gdyniaan

autonkuljetuslaivoista kerrotaan tarkemmin sivuilla 3334. KUVA: JUKKA KOSKIMIES

32

heinäkuussa

2009.

Boren

BORE 115 VUOTTA
TEKSTI LASSI LIIKANEN

Keulatorpparoroista autonkuljetuslaivoiksi –
Auto Bay, Auto Baltic ja Auto Bank
BOREN omistuksessa on myös kolme kappaletta

vanhalla nimellään, mutta sai lopulta nimekseen Auto

nimiset laivat kulkevat tällä hetkellä UECC (United

Serenaden Auto Bankiksi. Muutostöiden jälkeen kaikki

autolaivoja. Auto Bay, Auto Baltic ja Auto Bank –
European Car Carriers)yritykselle rahdattuina.

Alunperin keulatorppaisiksi rorolaivoiksi valmistunut
kolmikko Heralden (1996), Serenaden (1998) ja
Transgard (1996) muutettiin autolaivoiksi vuosien
2005 – 2007 aikana. Ensimmäisenä muutostöihin
joutui

Bror

omistama

Husell

Transgard,

jonka

UECC

Baltic.

Heralden

taas

kastettiin

Auto

Bayksi

ja

kolme alusta säilyivät kuitenkin Suomen rekisterissä,
Auto

Baltic

pitäen

kotipaikkanaan

edelleen

Bror

Husellin aikaista Maarianhaminaa ja Auto Bay sekä
Auto Bank edelleen Helsinki kotipaikkanaan, jonne
Bore ne liputti Engshipin ostettuaan.

Charteringin

rahtasi vuoden 2004 lopulla, kun sen
rahtaussopimus

Transfennicalle

päättyi. Alus ajettiin Puolan Gdyniassa
sijaitsevalle

telakalle

alkuvuodesta

2005, jossa sille tehtiin muutaman
kuukauden muutostyöt autolaivaksi.

Transgardin muutostyöt valmistuivat
keväällä

2005.

Transgardin

muutostyöt tehtiin laivalle vielä sen
ollessa

Bror

mutta

Boren

Husellin

ostettua

omistuksessa,
ensin

Bror

Husellin ja myöhemmin vuonna 2006
vielä

sisaralukset

Engshipin,

omistaneen

innostui

se

uudelleenrakentamaan

myös

Serenadenin ja Heraldenin ilmeisesti
Transgardista
pohjalta.
lähtivät

saatujen

Serenaden

molemmat

loppupuoliskolla

kokemusten

ja

Heralden

vuoden

Kiinan

2006

Nantongiin,

Alukset saavat pikkuhiljaa ylleen UECC:n uuden, sinisen ilmeen,
entisen harmaan sijasta. KUVA: WIKIMEDIA COMMONS

COSCO

Muutostyöt toteutettiin lisäämällä jo olemassa olevien

olivat molempien muutostyöt valmiit ja ne alkoivat

varten. Näin ollen aluksilla on mahdollista kuljettaa

Shipyardille muutostöihin. Vuoden 2007 alkupuolella
liikennöimään UECC:lle.

Myöhemmin kaikki alukset vielä uudelleennimettiin

UECC:n tyylisesti Autoetuliitealkuisiksi. Transgard
kulki

jonkin

aikaa

autonkuljetusliikenteessä

vielä
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rahtikansien
autojen

kulkevaa

kolmikon

päälle

lisäksi

lastia

”parkkitalo”

myös

tavallista

alimmilla

laivoilla

on

autojenkuljetuksia
roroliikenteessä

rahtikansilla.

kahdeksan

Kaikilla

autokantta

käytössään, ja niiden autonkuljetuskapasiteetti on
1619 RT43yksikköä.

BORE 115 VUOTTA
RT43 on vuoden 1966 Toyota Coronan mittoihin
perustuva

yksikkö,

jota

autonkuljetuskapasiteetin

mittaamiseen.

käytetään

RT43

yksikön koko on 4125 mm x 1550 mm x 1400 mm.
Tietyllä

tapaa

aluksia,

joissa

ainutlaatuisia
autojen

lisäksi

Boren

autonkuljetuslaivat

luokassaan.
on

Kyseisen

mahdollisuus

muuta

rahtia

ei

ovat

kokoluokan

kuljettaa

myös

maailmalla

ole

Tätä juttua kirjoitettaessa alukset kulkevat
UECC:n liikenteessä
seuraavasti

hirveästi saatavilla. Kun palettiin lisätään vielä 1A

Superjääluokitus sekä 20 solmun nopeus, ei niitä voi
kovinkaan bulkkitavaraksi kutsua. Monikäyttöiset ja
monipuoliset autonkuljetuslaivat ovat aina tarpeen
maailmalla.



— Auto Baltic: St Nazaire – Vigo – St
Nazaire
—

Auto

Bay:

—

Auto

Bank:

Bremerhaven

Lähteet
http://wiki.answers.com/Q/What_are_the_dimensions_of_th

Hanko

–

Pietari

Bremerhaven – Wallhamn

e_Toyota_Corona_rt_43
http://www.uecc.com/

http://faktaomfartyg.nu/
http://www.bore.eu/

UECC:n aiempi olemus oli harmaampi kuin nykyinen. KUVA: PEKKA LAAKSO
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Rahtia, autoja ja jopa Airbusien osia – Boren
tuorein aluskaksikko Bore Sea ja Bore Song

ALUKSET tilattiin noin viisi vuotta sitten, huhtikuussa

lyhyelle

mbH & Co KG – nimiseltä telakalta. Tilaukseen sisältyi

Tilburyyn. Sen jälkeen hollantilaisomistuksessa oleva

2007 saksalaiselta Flensburger SchiffbauGesellschaft
myös optio toisesta parista aluksia, muttei Bore
kuitenkaan

käyttänyt

optiotaan.

Aluksien

lastimetreiksi ilmoitettiin tilauksen yhteydessä noin

2900 metriä, ja itse alusten pituuksiksi 195 metriä.
Jääluokaksi tuli 1A, joka tarkoitti

Uumajasta

reissulle

SCA

Sundsvallin

ja

Transforestin

Rotterdamin

laskuun

kautta

suomalaisvarustamo Transfennica rahtasi Bore Sean

omaan liikenteeseensä Zeebrüggen ja Bilbaon välille.
Uudempi

Bore

Song

taas

loikkasi

heti

valmistumisestaan Mann Linesin puikkoihin hetkeksi,

sitä, että aluksilla on mahdollisuus
liikennöidä ympärivuotisesti myös
pohjoisilla vesillä.
Arvoltaan
euron

noin

tilaus

100

miljoonan

toteutui

siis

huhtikuussa 2007, kun talous oli
vielä korkealla eikä näkyvissä – tai

ainakaan ennustettavissa – ollut
kovinkaan

suuria

talouden

heilahteluja.

Loppuvuonna

kulminoitui

kuitenkin

alkanut

talouden

2007

epävarmuus

syksyllä

2008. Siitä huolimatta tilaus pysyi
sisällä

ja

alukset

aikataulussaan.

rakentuivat

Ensimmäisenä

valmistuneen

Bore

luovutettiin

lopulta

Sean

köli

laskettiin marraskuussa 2010 ja se
Borelle

Bore

Song

saapumassa

LAAKSO

suunnitellusta toukokuussa 2011.

Turkuun

neitsytmatkallaan.

KUVA:

PEKKA

Vesillelaskussa aluskaksikko nimettiin Bore Seaksi ja

kun Estradenille tehtiin telakointi. Telakoinnin jälkeen

luovutettiin omistajalleen heinäkuussa 2011.

liikenteeseen

Bore Songiksi. Jälkimmäinen, eli Bore Song taas

Alusten rakennusvaiheessa ilmoitettiin jo, että Bore
tulee rahtaamaan molemmat uutukaiset Mann Linesin

Bore Song lähti hommiin Englannin kanaaliin P&O:n
Teesportin

ja

Zeebrüggen

välille.

Aluksesta on viime vuodenvaihteessa 2011 – 2012
poistettu autokannet.

liikenteeseen. Näin ei kuitenkaan aivan tapahtunut,
sillä ensimmäinenä valmistunut Bore Sea meni ensin
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Bore Sea siirtyy kuljettamaan eurooppalaisen Airbuslentokonevalmistajan lentokoneiden osia. Kuvassa Finnairin
Airbus A330lentokone HelsinkiVantaan lentoasemalla. KUVA: LASSI LIIKANEN

Bore Sea lopetti välillä liikenteen Transfennicalle, ja

lastikannet, jotka Bore on patentoinut ”RoFlex” 

poistettiin

lastikannelle saadaan mafivaunun päälle kaksi konttia

teki pari keikkaa Bore Songin tilalla, kun tästä
autokansia.

makuuttamisen
muutaman

jälkeen

kuukauden

Lyhyen

Bore

autoja

Sea

Zeebrüggessa

kuljetti

KLinen

myös

KESS:lle.

innovaatioksi.

Seitsemän

metriä

korkealle

päällekäin, joka tuo lisää rahdinkuljetuskapasiteettia.

Tuorein muutos rahtauksissa on, kun kuluvan

vuoden alussa uutisoitiin, että Bore Sea siirtyy

kuljettamaan huhtikuusta 2012 alkaen Airbus
lentokoneiden

osia.

Airbusin

kuljetuksia

hoitava varustamo Fret Cetam rahtasi Bore
Sean kuljetuksiinsa kolmen vuoden ajaksi.
Lentokoneen

osien

kuljetukset

tapahtuvat

pariviikkoisella reitillä ranskalaisesta Saint
Nazairen

satamiin.

kaupungista

Ennen

tätä

telakoitiin Saksassa.

Välimeren

työrupeamaa

alueen

alusta

Nykyaikaiset alukset sisältävät monia valtteja,
joiden vuoksi ne ovat kysyttyjä tämän päivän
markkinoilla.
ja

Aluksien ympäristöystävällisyys

energiatehokkuus

yllättää.

Niiden

Bore Songin kaltaisille aluksille on kysyntää. Bore Song
neitsytmatkallaan Turussa. KUVA: PEKKA LAAKSO

muiden

Alukset muistuttavat ulkoisesti pääosin Cobelfret

ympäristönäkökulmia on rakennusvaiheessa ajateltu

sisarineen, ja samalta telakalta valmistuneet alukset

polttoaineenkulutus
samankaltaisten
ja

jopa

noustessa

kokeiltu

on

pienempi

alusten,

ja

käytännössä.

energiatehokkuus

on

kuin

ylipäätään

Energian
kovaa

hintojen

valuuttaa.

Samoin niiden hyviin ominaisuuksiin kuuluu joustavat

varustamon
ovatkin

alussarjaa,

myös

samankaltaisia.
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muilta

johon

kuuluu

Mazarine

ominaisuuksiltaan

hyvin
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Bore-varustamo eilen ja huomenna
BOREVARUSTAMO täyttää tänä vuonna 115 vuotta.

mannerEuroopan, mm. Hollannin ja Belgian välillä.

lipun alla ja loput Hollannin. Borevarustamo kuuluu

Kahden uuden aluksen saaminen teki mahdolliseksi

Group Ltd Bore. Varustamolla on kaksi toimistoa

2011

Sen omistuksessa on nyt 17 alusta, joista 11 Suomen

Rettig Group Ltd:lle, ja sen virallinen nimi on Rettig
Suomessa,

toinen

Maarianhaminassa

Helsingissä,

sekä

toimisto

toinen

Hollannissa,

Rotterdamissa. Rettig Group Ltd Bore:n liikevaihto
viime vuonna oli 60 miljoona euroa.

Rettig Group on perheyritys, joka on toiminut jo 200
vuoden

ajan.

Yrityksen

kotipaikka

on

Helsinki.

Alusliikenne ei ole emoyrityksen ainoa toiminta. Sen

muita liiketoimintaalueita ovat sähkölämmitys ja
sisäilman

laadun

säätö

sekä

kiinteistökehitys ja vuokraus.

myydä varustamon vanhempia laivoja. Tammikuussa
m/v

Bravaden

siirtyi

uudelle

kotimaiselle

omistajalle ja sai nimeksi m/v Jollas. Maaliskuussa
m/v Najaden ja m/v Trenden myytiin virolaiselle
yhtiölle mutta vuokrattiin takaisin m/v Najland ja m/v

Trenland nimisinä Boren käyttöön Suomen sekä
Ranskan ja IsoBritannian väliseen rahtiliikenteeseen.
Vielä saman vuoden lopulla m/v Borden ja m/v

Norking myytiin Kreikkaan. Tällä hetkellä vanhimmat
laivat ovat Norqueen, joka valmistui vuonna 1980
sekä Klenoden, joka on rakennettu vuonna 1991.

Lähimenneisyydessä Rettig Group Ltd
Bore on käynyt vilkkaasti kauppaa sekä
varustamoiden ostoilla että hankkimalla
uusi

laivoja.

Viimeisten

seitsemän

vuoden aikana se osti kaksi muuta
varustamoa sekä kolme laivaa, joista
kaksi ihan uusia. Vuonna 2005 Bore

hankki ahvenanmaalaisen Bror Husell
Chartering varustamon sekä vuotta
myöhemmin

nauvolaisen

Rederi

Ab

Engship:in. Vuonna 2006 eli Engship:in

ostovuotena Bore hankki Hollannista
vuonna

Sydgardin
tilasi

2000
ja

kaksi

Flensburgin

heti

rakennetun
seuraava

uutta

telakalta

m/v

vuonna

rorolaivaa

Boren Transfennicalle rahdattu Seagardalus Hangon satamassa.
KUVA: JUKKA KOSKIMIES

Saksasta.

Laivojen nimeksi tuli m/v Bore Sea ja m/v Bore Song,

Borevarustamon

M/v Bore Sea vuokrattiin Transfennican käyttöön

mukaan voivat tarjota vain parasta ja laadukkainta

ja ne toimitettiin tilaajalleen keväällä ja kesällä 2011.
reitille

ZeebruggeBilbao,

mutta

äskettäin

allekirjoitettiin kolmevuotinen vuokrasopimus, jolla
laiva

siirtyi

Fret

Cetamille

Airbuskuljetuksiin

Välimerelle. M/v Bore Song on toistaiseksi pysynyt
P&O

Ferriesin

liikenteessä

IsoBritannian

sekä

tulevaisuuden

strategiana

on

edelleen uudistaa laivastoaan. Näin he varustamon
palvelua

ympäri

vuoden.

Tulevaisuudessa

Rettig

Group Ltd Bore aikoo panostaa myös päästöjen

tarkkailuun ja niitten valvontaan. Tämä vuosi näyttää
myös sopimusten kannalta hyvältä, sillä jokaiselle
laivalle löytyy töitä.

37

LOKIKIRJA
TEKSTI OLLI TUOMINEN

Lokikirja
KOTIVESILTÄ

MERIAURAN TOINEKIN ALUS VESILLE

EXSILJA OPERA SUOMEEN?

Turun Sanomat kertoo, että Boren eli entisen Kristina
Reginan Turkuun ostanut liikemies Johnny Sid on
suunnittelemassa

ympärivuotista

risteilyliikennettä

Turusta Tallinnaan. Reittiä varten Sidin yhtiö FJohn
neuvottelee Louis Cruisesin kanssa Louis Cristalin
ostamisesta. Louis Cristal on suomalaisillekin tuttu
entinen

Silja

liikenteestä

Opera,

joka

talvella

2006.

poistui

Turun

Silja

Linen

Sanomien

haastatteleman Sidin mukaan Louis Cruises on valmis
myymään

aluksen,

sillä

suuremman laivan.

Louis

tarvitsee

tilalle

Rahoittajina Sidillä on saksalaisia sijoittajia, joiden
kanssa Sid on tehnyt laivasta 40–50 miljoonan euron
tarjouksen.

Sidin

Myös

toinen

Meriauraryhmän

tilaama

alus,

tuulivoimapuistojen huoltoon tarkoitettu trimaraani,
on

laskettu

helmikuuta.
Servant,

ja

vesille

Mobimarin

telakalla

Valmistuva alus saa nimekseen Wind
se

luovutetaan

tilaajalleen

vuoden

ensimmäisen neljänneksen aikana.
TURUN

27.

TELAKALLA

GRACEN KÖLI

LASKETTIIN

VIKING

Alle viikko Meriauran tilaaman aluksen vesillelaskusta
laskettiin Turun telakalla Viking Linen tilaaman

risteilylautta Viking Gracen köli. Vesillelaskun pitäisi
koittaa loppukesästä. Liikenteen uusi alus aloittaa
tämänhetkisen aikataulun mukaan 13.1.2013.

mukaan

rahoitus ei ole ongelma, mutta
hän toivoisi silti mukaan myös
suomalaisia

sijoittajia,

kuten

eläkeyhtiöitä. Sidin mukaan laiva
tulisi Suomen lipun alle ja sen
miehistö

olisi

suomalaista

kuitenkin siten, että miehitys ja
operointi annettaisiin saksalaiselle
yritykselle.

Suunnitelmissa

on

risteillä kesällä myös eteläiselle
Itämerelle,

esimerkiksi

Bornholmiin ja Visbyhyn.
MERIAURAN
TURUSSA

ALUS

Meriauraryhmään
Gaiamaren

raskaskuljetusalus

VESILLE
Meriauran Aura tuomassa lohkoja Arctechin telakalle Helsinkiin. KUVA:

kuuluvan
on

JUKKA KOSKIMES

tilaama

laskettu

vesille STX Finlandin Turun telakalla 1.3.2012. Vielä

RAUMAN TELAKKA MODIFIOI AURAN

valmistuneelle

Rauman telakka ovat allekirjoittaneet sopimuksen

nimeämätön alus on sisaralus vuonna 2007 Puolassa
käyttää

Auralle.

polttoaineenaan

Meriauraryhmään

Laivan

moottorit

bioöljyä,
kuuluva

jota

voivat

valmistaa
Sybimar

Uudessakaupungissa. Uusi alus valmistuu toukokuun
loppupuolella, jolloin alus myös kastetaan.
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Meriauraryhmään kuuluva Gaiamare ja STX Finlandin
raskaskuljetusalus
Alusta

muun

Auran

muassa

laajoista

muutostöistä.

levennetään

ja

asennetaan DP2sijainninhallintajärjestelmä.

siihen

LOKIKIRJA
Muutostyöt

ovat

seurausta

rahtaussopimuksesta

Auran

monivuotisesta

saksalaisen

Norddeutsche

Kanavaterminaalin Katajanokalla. Terminaali on ollut
käyttämättömänä vuodesta 2008, jolloin Nordic Jet
Line

lopetti

liikennöinnin

Helsingin ja Tallinnan välillä.
Terminaalirakennuksen

purkaminen on jo aloitettu ja
valmista

pitäisi

kesäkuussa.

olla

Helsingin

Sataman

mukaan

Kanavaterminaalin

purkamisella ja suunnitelmalla
Guggenheimmuseon
rakentamisesta
paikalle

terminaalin

ei

ole

mitään

tekemistä keskenään.
SAIMAAN

KANAVA

AVATTIIN LIIKENTEELLE –
MAKSUT NOUSEVAT

Rauman telakalta valmistui pitkän tauon jälkeen monitoimijäänmurtaja, kun

Saimaan

S.A. Agulhas II valmistui huhtikuun alussa. KUVA: STX FINLAND OY

kanavan

liikennekausi alkoi 9.4, kun

Seekabelwerke GmbH:n (NSW) kanssa. Työt alkavat

hinaaja Protector oli edellispäivänä avannut kanavan

alkupuolelle asti.

jatkoi Saimaan syväväylien avaamisella.

Raumalla

juhannusviikolla

RAUMAN

ja

TELAKKA

MONITOIMIALUKSEN
Rauman

telakka

ympäristöministeriölle
II:n.

jatkuvat

134metrinen

jäänmurtajana

sekä

luovutti

monitoimialus

alus

matkustajaaluksena.

4.4.

toimii

huolto,

elokuun

LUOVUTTI

Liikenteen alkua varjostivat kuitenkin tummat pilvet,

EteläAfrikan

prosentilla edelliseen kauteen verrattuna. Maksujen

S.A

Agulhas

samanaikaisesti

tutkimus

että

Matkustajahyttipaikkoja

aluksella on 100, minkä lisäksi laivalla on tilat 45
hengen

miehistölle.

Antarktiksellan

Alusta

tullaan

sijaitsevien

jäistä. Murrettuaan väylän auki kanavaan Protector

käyttämään

eteläafrikkalaisten

tutkimusasemien tukialuksena, minkä lisäksi se toimii
myös meritieteellisenä tutkimusaluksena.

sillä valtio on päättänyt nostaa lupamaksuja noin 30
korottamisella
kolmannes

on

tarkoitus

kanavan

saada

vuokraamisesta

kokoon

noin

aiheutuvista

kuluista. Korotusten taustalla on myös kanavan uusi
maaliskuussa voimaan astunut vuokrasopimus, jossa
vuosivuokra nousee noin nelinkertaiseksi vanhaan
sopimukseen

verrattuna.

Uusi

vuokra

on

1,22

miljoonaa euroa vuodessa, minkä lisäksi maksetaan
kanavaa

käyttävien

alusten

perustuvaa muuttuvaa maksua.

bruttovetoisuuteen

GODBYN MIDAS KARIBIALLE

AIDAN

vuonna 1990 valmistuneen Midaksen 1+1vuotisella

ABB ja japanilainen Mitsubishi Heavy Industries ovat

Ahvenanmaalainen Godby Shipping on rahdannut
sopimuksella ranskalaiselle CMA CGMvarustamolle

Karibianmeren liikenteeseen. Laiva luovutettiin CMA
CGM:n käyttöön Le Havressa 29.4. Karibialla Midas
liikennöi

Charlotte

CMA

CGM:n

Amalien,

Philipsburgin,

liikenteessä

Christianstedin,

Basseterren,

Gustavian välillä.

Pointe

Puerto

Road
A

Ricon,

Townin,

Pitren

ja

UUDISRAKENNUKSIIN

SUOMALAISET

AZIPODIT

allekirjoittaneet

sopimuksen

propulsiojärjestelmien

sähkö

toimittamisesta

ja

kahteen

uuteen risteilijään, jotka rakennetaan Mitsubishin

telakalla Japanissa. Tärkeimpänä osana toimituksessa
on uusi Azipod XOpropulsiojärjestelmä, johon kuuluu
vapaasti

360

sähkömoottorilla

astetta

pyörivät

pyörivät

ruoripotkurit

potkurit.

Uudet

ja

laivat

valmistuvat vuosina 2015 ja 2016. ABB toimittaa

KANAVATERMINAALI PURETAAN

Helsingin Satama purkaa tarpeettomaksi käyneen

39

voimalaitos

ja

propulsiojärjestelmät

Cruisesin Turusta tilaamaan risteilijään.

myös

TUI

LOKIKIRJA
MAAILMAN MERILTÄ

Manilasta kohti Malesiaa lähteneen Azamara Questin

COSTA CONCORDIAN HYLKY NOSTETAAN

pääkonetta. Kukaan aluksen 600 matkustajasta ei

Yhdysvaltalainen

Titan

Salvage

on

konehuoneessa syttynyt palo vaurioitti aluksen kahta

voittanut

tarjouskilpailun tammikuussa karille ajaneen Costa
Concordian hylyn nostamisesta. Yhteistyökumppanina

loukkaantunut,

mutta

300henkisestä

miehistöstä

viisi joutui sairaalahoitoon hengitettyään savua.

Titan Salvagella on italialainen Micoperi. Töiden on

MSC OSTI RAKENTEILLA OLEVAN RISTEILIJÄN

viranomaisilta

Lokikirjassa ennakoimme, MSC Cruises ostaa 550

määrä alkaa toukokuun alkupuolella, mikäli Italian
saadaan

hyväksynnät.
arvioidaan

kaikki

tarvittavat

Nostotyön

kestävän

noin

Kuten

edellisen

lehden

(Ulkomatala

1/2012)

12

kuukautta. Noston jälkeen alus on

tarkoitus hinata johonkin manner
Italian

varten.

satamaan

Polttoaineen

jatkotoimia
tyhjennys

aluksesta saatiin päätökseen 24.

maaliskuuta. Costa Concordia ajoi
karille Giglion saaren edustalle 13.
tammikuuta
saaren

ja

upposi

rantaan.

osittain

Turmassa

menehtyi 32 matkustajaa.
COLOR

LINE

UUTTA LAIVAA

SUUNNITTELEE
Color Linen julkaisema havainnekuva uudesta lautasta. KUVA: COLOR LINE

Norjalainen Color Line suunnittelee
uuden

korvaamaan
Sandefjord

laivan

AS

tilaamista

ikääntynyt

Bohus

Strömstadreitille.

Göteborgspostenin

mukaan tilaus olisi tulossa suomalaistelakalle, eli
todennäköisesti

Raumalle.

Color

polttoaineenaan

nesteytettyä

Linen

mukaan

kyseessä on noin 160metrinen lautta, joka käyttäisi
maakaasua

(LNG).

Uusiin lauttoihin tulee tilat 2000 matkustajalle ja 500

henkilöautolle. Uuden aluksen on määrä valmistua
kesäsesongiksi 2014.

TULI VEI COSTA ALLEGRALTA SÄHKÖT

Italialaisvarustamo Costa Crocieren risteilyalus Costa

Allegralla syttyi konehuoneessa tulipalo, kun se oli
matkalla

Madagaskarilta

Seycelleille

Intian

valtamerellä. Tulipalo syttyi laivan generaattoreissa,
kun laiva oli noin 200 kilometrin päässä Seychellien
saariryhmästä.

Laivalla

oli

1049

henkilöä,

636

matkustajaa ja 413 miehistön jäsentä. Kukaan ei
loukkaantunut.

Myös Azamara Club Cruisesin aluksella Azamara

Questilla oli tulipalo maaliskuun lopulla, kun alus oli
aluevesillä.

Filippiinien

pääkaupungista

eurolla

telakkayhtiö

STX

Francella

rakenteilla olevan risteilijän. Alun perin aluksen tilasi
Libyan
myötä

valtiollinen

hanke

GNMTC,

keskeytyi

mutta

kansannousun

rahoituksen

puutteessa.

Nimen MSC Preziosa saanut risteilijä on tällä hetkellä
45prosenttisesti valmis, ja se aloittaa risteilyt MSC:n
laivastossa maaliskuussa 2013.
VIKING

OCEAN

Joulukuussa

kaksi

FINCANTIERILTA

CRUISES

888paikkaista

TILAAKIN
risteilijää

STX

Francen telakalta Ranskasta tilannut Viking Ocean
Cruises on peruuttanut tilauksen rahoitusongelmien
takia.

Nyt

yhtiö

uudisrakennuksista

on

kuitenkin

sopimuksen

tehnyt

italialaisen

Fincantierin kanssa. Samalla alusten koko on hieman
kasvanut:

nyt

kapasiteetiksi

ilmoitetaan

988

matkustajaa, jotka majoitetaan 499 hyttiin. Myös
aluksen

MYÖS AZAMARA QUESTILLA TULIPALO

Filippiinien

miljoonalla

bruttotonnit

ovat

nousseet

aiemmin

kerrotusta 35 000 tonnista 45 000 tonniin. STX kertoi
joulukuussa, että alusten pituus olisi 230 ja leveys
26,5 metriä.
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Costa Concordian hylky makaa edelleen Giglion saaren rannassa. KUVA: OLLI TUOMINEN

Ensimmäinen Vikingin uudisrakennuksista luovutetaan

Kapteeni

loppuvuodesta

törmäyksessä

loppuvuodesta

2014

ja

2015.

Tilaus

kolmannesta laivasta.
RAHTILAIVA

IRLANNISSA

TÖRMÄSI

Matkustajaautolautta
Union

Moon

Stena

kolaroivat

sisaralus

sisältää

STENA
Feronia

Belfastin

seuraa

sulkemaan

rahtialus

ulkopuolella

heistä

Foschi

tapahtumahetkellä

SUOMALAISLAIVA
TANSKASSA

alkoholin

Tanskassa

törmäsi
29.3.

rautatiesiltaan

Törmäys

sattui,

puoleksi

vuodeksi.

alustavasti

kerrottu

Alkoholilla

ei

ollut

kuitenkin

jatkaa

Costan

hallituksen

seuraajaksi on nimitetty Aida Cruisesin nykyinen
toimitusjohtaja

Michael

Thamm.

Costa

Groupiin

kuuluvat Costa Crocieren lisäksi Aida Cruises ja
Iberocruceros.

Costa

Group

on

puolestaan

yhdysvaltalaista Carnival Corporationina.

osa

SILTAAN

Suomalaisen Ronja Marinvarustamon kuivalastilaiva
Ramona

joudutaan

Carnival Corporationin johtoryhmän jäsenenä. Foschin

ei

vaikutuksen

TÖRMÄSI

loppuvuodesta.

silta

puheenjohtajana, Costa Groupin toimitusjohtajana ja

pidätettiin törmäyksen jälkeen, koska hänen todettiin
alainen.

on

että

Foschi jää eläkkeelle heinäkuun alussa. 65vuotias

loukkaantunut törmäyksessä. Union Moonin kapteeni
olleen

enää

Costa Crocieren nykyinen toimitusjohtaja Pier Luigi

Feronialla oli tapahtumahetkellä liki sata matkustajaa
kukaan

onnistunut

COSTAN TOIMITUSJOHTAJA VAIHTUU

keula kärsi törmäyksessä pahoja vaurioita. Stena
mutta

jopa

osuutta tapahtuneeseen.

aukon suoraan laivan autokannelle. Union Moonin

jäsentä,

pahoin,

liikenteeltä

valmistuvan

Moonin keula osui Stena Feronian kylkeen tehden

miehistön

niin

Onnettomuustututkinnan

Irlannissa maaliskuun alussa. Törmäyksessä Union

ja

kuitenkaan

pysäyttämään laivaa. Sillan rautatiekiskot vääntyivät

option

FERONIAAN
ja

ei

Ulkomatala seuraa merenkulun ajankohtaisia

Aalborgissa

kun

tapahtumia myös Toimituksen blogissa.

kapteeni

huomasi liian myöhään, ettei siltaa oltukaan avattu.
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Lehden toimitus

Materiaalien tekijänoikeudet kuuluvat niiden tekijöille.

Päätoimittaja

ja

Lassi Liikanen

Ulkomatala säilyttää kaiken sille tarjotun materiaalin,
on

oikeutettu

uudelleenjulkaisemaan
riippumatta.

Artikkelien

muokkaamaan

materiaalia

julkaisuun

sekä

julkaisutavasta

muualla

tulee

Pdftaitto
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