AUTOLAUTTALIIKENNE SUOMISAKSA 50 VUOTTA
NLC FERRY VAASASTA UUMAJAAN

VALTIOOMISTEISET VARUSTAMOT, OSA 2
SUOMEN TONNISTOVERON UUDISTUS

VIKING GRACE TUO UUDENLAISIA PALVELUITA

PÄÄKIRJOITU
PÄÄKIRJOITUS

Muutoksen tuulia
merenkulussa ja lehden sivuilla
LÄHIKUUKAUDET ovat meidän merenkulun ystävien

Merenkurkun uusi lauttaoperaattori, NLC Ferry, tuo

mielenkiintoisia. Tällä tiedossa olevia muutoksia on

liikenteeseen. Reitillä aikaisemminkin nähty, nykyään

kannalta monesta näkökulmasta tarkasteltuna erittäin
tulossa ja ennalta arvaamattomia muutoksia lienee
varmasti luvassa.
Ensimmäisenä

tiedossa

olevat

uusvanhan aluksen Vaasan ja Uumajan väliseen
Betancurianimellä kulkeva alus saanee nimen Wasa
Express ja korvaa RG 1 lautan.

muutokset.

Jos katsotaan useamman kuukauden perspektiivillä,

mukavaa boostia, kun ensin Eckerö Linen tuore

asia. Jäänmurtaja Voiman korvaajalla on jo kiire,

Matkustajalauttasektorilla on luvassa pitkästä aikaa
Finlandiaalus

asettautuu

Helsingin

ja

Tallinnan

väliseen liikenteeseen. Vaikka Finlandia on Tallinkin
Superstarin

sisar

eikä

täten

ehkä

laivana

niin

lienee uuden jäänmurtajan tilaus pian ajankohtainen
joten alus pitäisi saada tilaukseen mahdollisimman
nopeasti.

kiintoisa, on Nordlandian korvaamisessa jo jotakin h

Jo lähikuukausina merenkulun ystäville on luvassa

mielenkiinnolla. Kiinnostavampi uutuus sen sijaan

tuskin uutiset näiden jälkeenkään loppuvat.

hetken
lienee

tunnelmaa,

upouusi

jota

Viking

ainakin

Grace,

itse

josta

seuraan

hehkutetaan

paljon kiintoisia käänteitä, joita kannattaa seurata. Ja

löytyvän jotain uutta ja vallankumouksellista. Onko
se sitä, se jää nähtäväksi tammikuussa 2013.
Muullakin

saralla

tapahtuu.

Royal

Caribbean

on

huhujen mukaan tilaamassa Oasis of the Seasille ja
Allure

of

the

valmistuessaan
edellyttää
Suomen

tosin

valtion

Seasille

maailman
200

sisaralusta,
suurin

tulisi

risteilijä.

Tilaus

Finnveralta,

joten

miljoonan

rahoituslaitos

josta

euron

takausta

kysymys on poliittisesti hankala. Turkuun voi olla
tiedossa myös toinen tilaus, mikäli saksalaisen TUI
Cruisesin

saanemme

risteilijän

sisaraluksen.

tietää,

optio

saako

toteutuu.
TUI:n

Saako Oasis of the Seas sisaren Turun telakalta?
KUVA: LASSI LIIKANEN

Lähipäivinä
risteilijäkin

–––––
Lopuksi vielä lyhyesti lehden taiton uudistumisesta.
Kuten

lukijat

olemme

voivat

kevyesti

seuraavilta

uudistanut

siuilta

huomata,

lehden

graafista

ulkoasua. Suurimmat kiitokset tästä kuuluvat uudelle
taittajallemme, Kalle Id:lle, joka on ahkeroinut lehden
uudistamiseksi.

Ulkomatala

porskutti

useamman

vuoden edellisellä ulkoasulla, joten oli jo aika hieman
päivittää

ilmettä.

dramaattinen,

Uudistus

vaan

jäimme

ei

kuitenkaan

edelleen

ole

hyviksi

todettuun pohjaan. Muutamia fontteja on uusittu ja
typografiaa

on

modernimmaksi.
Otamme

muokattu

mielellämme

selkeämmäksi

vastaan

ja

kommentteja

uudistuneesta lehdestä. Kehitystyö jatkuu tästäkin

eteenpäin, jotta Ulkomatalasta tulisi kerta toisensa
jälkeen parempi verkkolehti.

Lassi Liikanen
Päätoimittaja
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SISÄLLYS

Tässä numerossa

SUOMEN TONNISTOVERON UUDISTUS JA SEN
VAIKUTUKSET

Suomessa astui tänä vuonna voimaan uusi, varustamojen kannalta
edullinen

tonnistoverolaki,

joka

sallii

myös

sekamiehityksen.

Katkaisevatko nämä muutokset kauppalaivastomme supistumisen?
— KOTIVESILLÄ, sivu 4

MERENKURKUN UUSI VARUSTAMO JA UUSVANHA LAIVA

Vaasan ja Uumajan kaupunkien omistama kunnallinen varustamo on
saanut sekä nimen että hankkinut linjalta tutun laivan.
KUVA: EERIK LAINE

— KOTIVESILLÄ, sivu 8

VIKING GRACE RAKENTEILLA, OSA 2: TURUNLINJAN
TARJONTA UUSIKSI

Viking Line on esitellyt syksyn aikana uuden laivansa palvelutarjontaa,
joka poikkeaa selvästi yhtiön aiemmista laivoista.
— KOTIVESILLÄ, sivu 10

AUTOLAUTTALIIKENNE SUOMESTA SAKSAAN 50
VUOTTA
KUVA: BRUCE PETERIN KOKOELMAT

Heinäkuussa tuli kuluneeksi 50 vuotta SuomiSaksa autolauttaliikenteen
alkamisesta. Merkkipaalun kunniaksi luomme katsauksen lauttalinjan
historiaan aina Hansa Expressistä nykypäivän Starluokan lauttoihin.
— KOTIVESILLÄ, sivu 14

PERINTEIKÄS LAIVANNIMI FINLANDIA

Eckerö Linen uuden Finlandian kunniaksi luomme katseen menneeseen:
viiteen aiempaan Finlandianimiseen suomalaiseen laivaan vuosilta 1920,
1946, 1967 ja 1981.

— KOTIVESILLÄ, sivu 23
KUVA: ROBERT ETCHELL

VALTIOOMISTEISET VARUSTAMOT, OSA 2 – POHJOIS
AMERIKKA: ALASKA MARINE HIGHWAY, BC FERRIES JA
MARINE ATLANTIC
Valtioomisteiset

varustamot

sarjassa

siirrymme

rapakon

toiselle

puolelle PohjoisAmerikkaan, jossa toimii useita alueellisesti merkittäviä
julkisomisteisia varustamoja. Tässä sarjan toisessa osassa esittelemme
niistä kolme.

— MAAILMAN MERILLÄ, sivu 29

LOKIKIRJA

Merenkulun tärkeimpiä tapahtumia syyslokakuulta 2012.
— LOKIKIRJA, sivu 38

Kansi: Finnjet Kustaanmiekassa.
KUVA: BRUCE PETERIN KOKOELMAT

LOPPUSANAT

Tietoa lehdestä ja toimituksesta.
— LOPPUSANAT, sivu 34
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KOTIVESILLÄ

Suomen tonnistoveron
uudistus ja sen vaikutukset
Suomalaisitalialainen Finnlines on tuonut useita vanhojakin aluksiaan Suomen
lipulle muista maista. KUVA: LASSI LIIKANEN

TEKSTI: LASSI LIIKANEN
SUOMEN

eduskunta

lakiehdotuksen
valmisteltua

hyödyttävän

hyväksyi

uudeksi

helmikuussa

tonnistoveroksi.

tonnistoveroa

yritettiin

suomalaista

merenkulkuelinkeinoa

luomalla uusia työpaikkoja alalle.

2012

Kauan

Tonnistoveron

lyödä

syntyminen

torsosta menestykseen

ensimmäistä kertaa läpi jo vuonna 2002, mutta

–

vuoden

2002

todellinen läpilyönti syntyi vasta kymmenen vuotta

Suomeen yritettiin luoda tonnistoverojärjestelmää jo

prosessin

kilpailijamaat,

myöhemmin. Tonnistovero on pitkällisen ja tuskaisen
lopputulos,

joka

lopulta

näyttää

vuonna 2002. Jo tuolloin oli huomattu, että useat

4

kuten

Ruotsi

tai

Tanska

ovat

KOTIVESILLÄ
PÄÄKIRJOITU

Yllä: Finnlines on tuonut uudet lastilauttansa, kuten kuvassa olevan Finnbreezenkin, Suomen lipun alle. KUVA: LASSI LIIKANEN
Alla: Nähdäänkö tulevaisuudessa enemmän suomalaisia laivoja Tallinnaan? Kuvassa olevan Nordlandian tuleva korvaaja,
Finlandia, tuodaan niin ikään täydentämään Suomen
kauppalaivastoa. KUVA: LASSI LIIKANEN

Ensimmäisen tonnistoveron epäonnistumisen jälkeen
ideaa

ei

kuitenkaan

haudattu,

vaan

lähdettiin

luomaan uutta, parempaa ratkaisua. Jo vuonna 2009

ehdotettiin uutta lakiluonnosta ja Suomen eduskunta
hyväksyi

ehdotuksen,

mutta

tuolloin

se

jämähti

Euroopan unionin rattaisiin. Euroopan komissio ei
hyväksynyt lakia sellaisenaan, vaan piti sitä liian
edullisena varustamoille. Ne kohdat, joita Euroopan
muuttaneet

verotusjärjestelmiään

komissio ei ollut valmis hyväksymään, muutettiin

huomattavasti

myös komissiolle sopiviksi ja täten tonnistoverolain

varustamoille edullisemmaksi. Tonnistoveron myötä

muutos saatiin jälleen etenemään.

varustamot maksavat veroa vain laivaston tonniston
perusteella,
joutuivat

kun

taas

maksamaan

aikaisemmin
veroja

varustamot

Lopulta

liikevoittonsa

eduskuntaan

mukaisesti. Pelkästään tonniston verottaminen on

hyväksyttiin.

houkuttelevampaa varustamon talouden kannalta.

vuotta

sitten.

Silloin

tonnistovero

elvyttämään

millään

suomalaista

muotoa

merenkulkua,

vuotta,

Tähän
joka

väliin

näkyy

mahtui

vielä

kymmenen
tänäkin

myös

muutos

ja se tuli voimaan jo 1. maaliskuuta 2012.

pystynyt

Lisätietoja

joten

tonnistoverolaista

käytännössä

(mm.

veron maksamisen perusteet) löytyy Verohallinnon
verkkosivustolla

surkeaa

osoitteessa

http://www.vero.fi/fi

FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/Uudi

päivänä

menetettyinä aluksina Suomen kauppalaivastossa.

tonnistoveron

se

verottomana. Kuitenkin laki hyväksyttiin kiireellisenä

laivaston liputtaminen kilpailijamaihin jatkui entiseen
tahtiin.

Pääasiassa

jossa

tuli

yksittäiselle elinkeinolle annetaan mahdollisuus toimia

verotusjärjestelmäkseen tonnistoveron. Ensimmäinen
siis

hyväksytettäväksi,

laki

Soininvaara (vihr.) näki hieman ongelmallisena, että

ankariksi, että vain yksi pienvarustamo päätti valita
ei

nykyinen

vaikkakin tosin esimerkiksi kansanedustaja Osmo

epäonnistui täydellisesti. Sen ehdot venytettiin niin

tonnistovero

2012

nähtiin positiivisena piristeenä Suomen merenkululle,

Ensimmäistä kertaa tonnistoveroa luotiin Suomeen
kymmenen

alkuvuodesta

stettu_tonnistoverolaki(20002).
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KOTIVESILLÄ
PÄÄKIRJOITU
Tonnistoverolain

muutoksen

vaikutukset

tonnistoverolaki ovat tuoneet jo kymmeniä aluksia

suomalaiselle merenkulkuelinkeinolle

Suomen

kilpailukykyä

jo

useissa

maissa

sa

tai

merenkulun

Tanskassa

oli

siirrytty

käyttämään tonnistoveroa. Ton
nistoverolain muutos näyttääkin
ainakin

toistaiseksi

olevan

järkevä toimenpide, vaikka sen
oletetaankin tuottavan Suomen

valtiolle taloudellisia menetyksiä
jopa

30

vuodessa

miljoonaa

menetettynä

Euroopan

unionin

ulkopuolelta.

Useimmiten

sekamiehitysaluksilla työvoimas
malaista ja yksi kolmasosa ulko
maalaista, yleensä esimerkiksi

ja uusittu tonnistoverolaki
ovat tuoneet jo
kymmeniä aluksia
Suomen lipulle.”

filippiiniläistä. Valtiovarainminis
teriön merenkulun toimintaedel
lytyksiä,

tukipolitiikkaa

ja

sopeutustoimia selvittävän työ
ryhmän raportti vuodelta 2012

toteaa, että sekamiehitys tullee

tuottona.

lisääntymään tulevaisuudessa, kun uusia lastilauttoja

toistaiseksi olevan järkevä toimenpide, vaikka sen

vanhoja poistuu rekisteristä. Sekamiehitys laskee

Tonnistoverolain

muutos

yhteisöveron

työpaikkoja

ta kaksi kolmasosaa on suo

”Sekamiehityssopimukset

euroa

satoja

uusille rahtialuksille saadaan ottaa työvoimaa myös

kuten

IsossaBritanniassa, Alankomais

luoneet

järjestöt ovat sopineet, että Suomen lipulle tuleville

saralla

suomalaisille varustamoille. Euroopan unionin alueella
–

ja

suomalaisille merimiehille. Suomalaiset merenkulun

Tonnistoverolain muutoksella haettiin ennen kaikkea
parempaa

lipulle

näyttääkin

ainakin

valmistuu

oletetaankin tuottavan Suomen valtiolle taloudellisia
menetyksiä

jopa

30

miljoonaa

menetettynä yhteisöveron tuottona.

euroa

Suomen

lipun

alaisuuteen

ja

samalla

aluksien miehistökustannuksia arviolta 30 prosenttia,

vuodessa

joten

myös

tällä

toimenpiteellä

on

merkitystä

suomalaisen merenkulun kilpailukyvyn kannalta.

Turun Sanomien haastatteleman Suomen Varustamot

Myös tonnistoverolain uudistus muutti suomalaista

sekä

kohtaava

ry:n varatoimitusjohtajan Hans Ahlströmin mukaan
sekamiehityssopimukset

että

merenkulkukenttää juuri sopivaan aikaan. Eurooppaa

uusittu

taantuma

koettelee

myös

Suomen

Finnarrow on yksi veromuutoksen aikaansaamista Finnlinesin paluumuuttajista. Vuodesta 2003 Ruotsin lipun alla kulkenut
alus sai Helsingin takaisin takaisin kotipaikakseen syyskuussa. KUVA: JUKKA HUOTARI
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KOTIVESILLÄ
PÄÄKIRJOITU
Purjehtiiko Viking XPRS vielä Helsinkiin Suomen lipun alla? Aluksen lipunvaihdosta on huhuttu, mutta toistaiseksi gulblåan
liehuu aluksen perässä. KUVA: KALLE ID

vientiteollisuutta kovalla kädellä, ja merikuljetusten

vähentyminen uhkaa koko vientisektoria. Toisaalta
vuonna

2015

voimaan

astuvat,

tiukat

rikkipäästörajoitukset tulevat pakottamaan Itämeren
varustamot
aluksiinsa.

tekemään

Vanhat

muutoksia

moottorit

vanhoihin

täytyy

uusia,

pitää

siirtyä käyttämään päästöttömämpiä energialähteitä
tai

asennettava

rikkipesurit.

Pelottelijat

uhkaavat

Ruotsin toteuttamatta jäänyt tonnistovero ja kruunun
vahvistuminen ovat johtaneet heikentyneeseen
kilpailukykyyn. KUVA: LASSI LIIKANEN

teollisuutta miljardilaskuilla tämän johdosta, joten
parempaan

aikaa

perustavanlaatuiset

muutokset

Suomen kauppalaivastossa eivät voisi saapua, kuin
nyt.

Vaikka

uudistukset

Suomessa tonnistoveron muutoksesta hyödyn ehkä

Suomeen päin. Useat varustamot ovat rekisteröineet

italialaisomistukseen siirtynyt Finnlines. Se on tuonut

näyttävät

edessä

vihdoin

on

haasteita,

kääntäneen

laivojen

virran

näkyvämmin irti on ottanut muutamia vuosia sitten

uudisrakenteensa suoraan Suomen lipun alle, ja

uusia,

siniristille ovat vaihtaneet myös monet vanhemmat
alukset

muilta

lipuilta.

tuoma

kilpailuetu

Osittain

tähän

on

Ruotsin

syynä

alkanut

kruunua

korkea

aikaisemmin

kurssi

tämänhetkisessä

lipulle.

kilpailuasetelmia Itämerellä?

siirtää

tonnistoveromuutokseen

tällä hetkellä ropaxlauttojaan Ruotsin lipulta Suomen

tonnistoveron

rorolastilauttojaan

Ruotsiin

liputettuja

vanhempia aluksia Suomeen, koska Ruotsin kruunun

vastaan. Näistä syistä esimerkiksi Finnlines liputtaa

Muuttaako

valmistuvia

Suomen lipun alle sekamiehityksellä. Samoin se on

tonnistoveron uudistus, ja toisaalta heikon euron
esimerkiksi

Kiinasta

yhdistettynä
tuo

tilanteessa

Suomen

selkeän

Suomen

lipulle

kilpailuedun.

Suomen lipun alle ovat jo siirtyneet Finnarrow ja
Finneagle, ja Suomeen liputettaneen vielä Finnsailor,

voimaantulo

Finnfellow, Nordlink ja Europalink.
Lähteet

Edellä mainittu on kysymys, jota on hyvä pohtia ja
johon on hankalaa vielä toistaiseksi sanoa varmoja

• Merenkulun toimintaedellytyksiä, tukipolitiikkaa ja

merivetoisia,

(http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/0

vastauksia. Suomen vientikuljetukset ovat pitkälti
mutta

aikaisemmin

sopeutustoimia selvittävän työryhmän raportti, 2012

merikuljetuksista

vain alle kolmasosa on hoidettu suomalaisten alusten

1_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20120418Me

voimin. Tonnistoverolain muutos voi muuttaa tältä

renk/Merta_netti.pdf)

osin asetelmia, mikäli se säilyttää Suomen lipun

• Turun Sanomat

houkuttelevuuden edelleen tulevaisuudessa. Heikko

• Valtiovarainministeriö

euro tulee olemaan Suomelle selkeä valtti euroalueen
ulkopuolisia maita, kuten Ruotsia vastaan.

• Suomen Tietotoimisto (uutisen julkaisija ei tiedossa,
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uutisen tuottaja STT)

KOTIVESILLÄ
Tuleva ja entinen Wasa Express viimeisimmässä asussaan Lineas Fred. Olsenin Betancuriana, jona se liikennöi
Kanariansaarten sisäisessä liikenteessä. Kuvassa laiva Arrecifen satamassa. KUVA: EERIK LAINE

Merenkurkun uusi varustamo
ja uusvanha laiva
TEKSTI: SERGEI PENNONEN

Konkurssipesä aikoo lopettaa toimintansa heti, kun
uusi varustamo aloittaa toimintansa.

MERENKURKUSSA liikennöinyt RG Line Oy Ab jätti
konkurssihakemuksen viime vuoden marraskuussa,

RG Line kuilun reunalla

Varustamon

Viime

noin

kymmenen

myöhemmin

vuoden

omistaja

perua

liikennöimisen

Rabbe

Grönblom

konkurssihakemuksen,

jälkeen.

yritti

mutta

tähän ei suostuttu ja näihin päiviin asti liikennettä
reitillä on jatkettu RG Linen konkurssipesän toimesta.

vuosien

tulevaisuus

varustamona

8

näytti

yritti

ajan

Merenkurkun

synkältä.

kaikin

RG

tavoin

Line

pysyä

liikenteen

ainoana
pinnalla

tarjotakseen matkustajille ympärivuotisen ylitysmah

KOTIVESILLÄ
dollisuuden Vaasan ja Uumajan välillä. Varustamo

harjoitti toimintaansa viimeisinä vuosina vain yhdellä

laivalla, vuonna 1983 rakennetulla rorolautta RG
1:llä.

RG 1 on liikennöinyt Merenkurkussa vuodesta 2004.
Se

ottaa

kyytiin

noin

300

matkustajaa.

Tärkeä

tulonlähde on myös rahdin kuljetus, jota alus hoitaa
750 kaistametrillään. Alus on rakennettu entisessä

ItäSaksassa ja ennen Merenkurkkuun tuloa se ajoi
vuoroja Itämerellä.

Viime vuosina matkustajaluvut putosivat vuodesta
toiseen ja hinnat jatkoivat nousuaan. Samaan aikaan

RG 1:n merkittävä heikkous Merenkurkun liikenteessä oli –
aluksen pienen koon lisäksi – sen huono jäänmurtokyky.
KUVA: FREDRIK ANDERSSON

julkisen vallan tarjoamat tuet pienenivät huomat
tavasti. On ymmärrettävää, että matkustajamäärien

laskiessa varustamo yritti hintoja nostamalla tasoittaa

tuloja. Hintojen nousu loppui, kun RG Line hakeutui

konkurssiin; tämän jälkeen hinnat laskivat yli viisi
kymmentä prosenttia. Tarkoituksena oli houkutella
matkustajia RG 1:lle.

Vaasa ja Uumaja pelastavat tilanteen
Tänä vuonna tilanteen halusivat pelastaa Suomen ja
Ruotsin viranomaiset, liikennöinti Merenkurkussa kun

on hyvin tärkeää Pohjanlahden molemmilla rannoilla.
Vaasan kaupunki ja Uumajan kunta perustivat uuden

varustamon jatkamaan matkailun kehittämistä kau

Tulevaisuudenkuva? Sally Star alias Wasa Express
Holmsundin satamassa vuonna 1997. KUVA: MARKO STAMPEHL

punkien välillä. Varustamo sai nimekseen uumaja
laisen logistiikkakeskuksen Nordic Logistic Centerin

mukaan NLC Ferry. Yhtiön markkinointinimeksi vali

Wasa Express – laivan varsinainen nimi tuolloin oli

Yhtenä vaihtoehtona on väläytelty myös perinteisen

kauppojen arvo olisi noin viisi miljoonaa euroa.

tosin

koituu kuitenkin todennäköisesti jokin toinen nimi.

ensimmäiseksi

uuden

varustamon

piti

Ferryn mukaan Betancuria on enemmän kuin sopiva

VaasaUumaja reitille; laivan matkustajakapasiteetti

on 1500 ja kaistametrejä sillä on 1200. Myös hinta

aluksen huono liikkuvuus jäissä sekä laivan pieni
viihtyvyys

matkustajien

kannalta

mukaan

jälleen kylkiinsä perinteisen nimen Wasa Express. NLC

etsiä

ei houkutellut uusia liikkeenharjoittajia. Syynä oli
Myös

Pohjalainenlehden

tammikuussa 2013 Suomen lipun alla ja alus saa

sopiva alus, sillä konkurssipesän hallussa oleva RG 1

koko.

Star.

Uusvanhan laivan on tarkoitus aloittaa liikennöinti jo

Vaasanlaivatnimen ottamista uudelleen käyttöön.
Heti

Sally

laatusuhde oli paikallaan. Laivan viimeisin omistaja

ei

oli Rederi AB Gotland, mutta vuodesta 2011 se oli

miellyttänyt. Uuden laivan kriteereinä olivat rahtika

vuokrattuna

pasiteetin ja matkustajamäärän lisäys sekä matkus

Fred

Olsen

S.A:lle

sisäiseen lauttaliikenteeseen.

tamon viihtyvyys. Laivan piti myös pystyä kulkemaan
jäissä.

Kanariansaarten

Vaikka verovapaa myynti laivalla ei ole mahdollista
Merenkurkussa, uskoo uusi varustamo menestykseen.

Sopiva alus löytyikin nopeasti. Toistaiseksi nimellä

Varustamon mukaan tuleva Wasa Express on Suomen

Betancuria kulkeva alus on jo matkalla Suomeen.

vesillä tilapäisesti, sillä tarkoituksena olisi muutaman

Betancuria onkin tuttu alus pohjanmaalaisille, sillä se

vuoden kuluttua hankkia kokonaan uusi alus.

liikennöi kesällä 1997 Vaasasta markkinointinimellä
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Viking Grace rakenteilla, osa 2:

Turun-linjan tarjonta uusiksi
TEKSTI: JUSSI LITTUNEN

Ylempi ja alempi kuva: Viking Gracen aula on valoisa vasemmalla näkyvän kolmikerroksisen
maisemaikkunan ansiosta. Oikealla sijaitsee laivan kokousosasto, maisemaikkunan äärellä ylemmissä
kerroksissa ravintoloita. Aulankin tunnelma muuttuu yöksi. KUVAT: VIKING LINE/DSIGN VERTTI KIVI

KOTIVESILLÄ
PÄÄKIRJOITU

Viking Grace lähdössä toistamiseen Turun kuivatelakalta. Peräsinvika pakotti telakoimaan aluksen uudelleen pian vesillalaskun
jälkeen. KUVA: JUKKA HUOTARI

Kerroimme

Ulkomatalan

elokuussa

edellisessä

tapahtuneesta

vesillelaskusta.

Nyt

Turun

Viking

telakalla

numerossa
Gracen

on

siirrytty

Viking

kaikki

tekniset

ravintolatilojensa osalta. Ainoastaan laivan Buffet

varusteluvaiheeseen, jonka aikana laivan sisätilat
rakennetaan

ja

sisustetaan

ja

laitteistot asennetaan alukseen. Viking Gracen on
tarkoitus

vaihteessa,

käydä
ja

merikokeilla

alus

luovutetaan

marrasjoulukuun
tilaajalleen

ensi

mukaan

15.

vuoden tammikuussa. Reittiliikenteen Viking Grace
aloittaa

tämänhetkisten

tietojen

tammikuuta.

Aivan ongelmitta varustelutyöt eivät ole sujuneet.

Viking Grace jouduttiin hinaamaan takaisin kuiva
altaaseen

syyskuun

peräsimessä

loppupuolella,

liikennöivästä

poikkeamaan

Isabellasta

reitillä

nykyisin

ennen

kaikkea

ravintola Aurora edustaa Vikingin aiemmilta laivoilta
tuttuja ravintolakonsepteja, vaikka Viking Gracen
suurin ravintola tuleekin muuttumaan tunnelmaltaan
vuorokaudenaikojen

vaihtuessa.

Buffetista

perään

päin sijoittuvan kahvio Sweet & Saltyn on tarkoitus

olla ”moderni kahvila”, joka palvelee niin aamiais ja
lounaspaikkana

ja

tarjoaa

yöruokaa

laivan

ravintoloista viimeisenä. Kahvilan yhteyteen sijoittuu
myös yksi laivan leikkihuoneista.

päiväksi, mutta lopulliseen aikatauluun tapahtumalla

Ravintolassa painotetaan parhaita raakaaineita ja

aluksella

pian

aluksen

tulee

Korkeatasoisin ravintola Oscar tulee sijaitsemaan

Työt

vikaa

kun

Grace

vesillelaskun

jälkeen.

havaittiin

Uusia konsepteja...

keskeytyivät

muutamaksi

ei kuitenkaan ole vaikutusta.

Projektin edetessä Viking Line on julkaissut ahkerasti
uutta

tietoa

tiedotteiden

aluksen

mukaan

sisätiloista,
tulevat

jotka

yhtiön

poikkeamaan

sisustuksellisesti aikaisemmista ruotsinlaivoista.

Buffetin

yläpuolella

aivan

laivan

keulassa.

viinilistaa ja sen yhteydessä on viinibaari Seamore
sekä

oma

pieni

viinimyymälä.

Vaikka

Oscar

ravintolassakaan ei Viking Linen mukaan ole tarkoitus

hienostella, rennomman ruokailun ystäville löytyy

vielä oma ravintolansa, kahvion päällä sijaitseva
Frank’s.
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Yllä ja vasemmalla: Sisäkuva Frank'sravintolasta, jonka
värikkyys muistuttaa Viking Sagan ja Songin
sisätilojen modernia versiota. KUVA: VIKING
LINE/DSIGN VERTTI KIVI
Vasemmalla alla: Oscar's à la carte ravintola sen sijaan
edustaa sisustukseltaan hillitympää modernia linjaa.
KUVA: VIKING LINE/DSIGN VERTTI KIVI

Viking Gracen keittiötilat on keskitetty kansien 10 ja
11

keulaportaikon

kaksikerroksinen

yhteyteen,

keittiö

palvelee

jolloin
sen

sama,

ympärille

sijoiteltua neljää ruokaravintolaa. Osa keittiötiloista
tosin sijaitsee autokannen alla. Baarit puolestaan on
keskitetty

kannen

myymälätilat

10

perään,

yhdeksännen

ja

kannen

kokous
perä

ja
ja

keskiosiin. Tällä kannella sijaitsevat myös suurimmat
matkustajahytit sekä komentosilta.
...Ja perinteisempää palvelua
Myös Viking Gracen kylpylätilat tulevat tarjoamaan
Uudessa laivassaan Viking Line on jakanut pitkään
ruotsinlaivojen
kahdeksi
tarjoaa

palvelutarjontaan

baariksi,

niin

vieraiden

karaokelauluakin.
sijaitseva

joista

Rockmore

nykyaikaisempi,

ja

retrohenkinen

toivomaa

Retron

Bar

myös

kuuluneen

sen

”Retro”

musiikkia

kanssa
on

pubin
kuin

vierekkäin

rennompi

ja

musiikkitarjonta

vaihtelee vuorokauden mittaan. Näistä perään päin

löytyy vielä 1000paikkainen, kaksikerroksinen Club
Vogue.

paljon

uutta

varustamon

aikaisempiin

laivoihin

verrattuna. Jo vesillelaskun yhteydessä Viking Linen

toimitusjohtaja Mikael Backman mainitsi ylimmällä
kannella

Club

Voguen

ja

ravintoloiden

välissä

sijaitsevan kylpylän ”lumiluolasta”, jossa sataa lunta
ja on pakkasta ympäri vuoden. Viking Gracella tullaan
painottamaan

erilaisten

hoitojen

merkitystä,

eikä

laivalla siksi ole varsinaista uimaallasta lainkaan.
Muiden sisätilojen tapaan myös kylpyläosastosta on
suurien

maisemaikkunoiden

saaristoon.
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Uuden laivansa kokous ja myymälätiloissa Viking

mahdollisuutta

Kokoustiloissa on tilaa 500 osanottajalle, ja osasto

matkallaan Vikingin uutukainen viettää kokonaisen

Line

on

pysynyt

perinteisemmällä

linjalla.

koostuu yhdeksästä, toisiinsa liitettävissä olevasta

tilasta, joista kaikista on näkymät ulos. Näiden lisäksi
osastolla on yksi 60hengen kokoustila sekä kolmeen

osaan jaettavissa oleva, 222paikkainen auditorio.

vaihtaa

neitsytristeilylle
päivän

varatun

lisähinnasta.

Tukholmassa,

ja

risteilyn

Ensimmäisellä

varsinainen

reittiliikenne

alkaa seuraavana iltana Turusta  täyteen varatulla
lähdöllä.

Kokoustilat sijaitsevat aivan informaation yhteydessä

Ulkomatala

muualla laivassa on panostettu AVtekniikkaan led

Sarjan edellinen osa ilmestyi numerossa 4/2012 ja

Viking XPRS:in tapaan. Paitsi kokoustiloissa, myös

näytöin ja aiempia laivojen paremman äänentoiston
avulla.
Viking

Gracen

yhdeksännen

myymälätilat

kannen

perässä

sijaitsevat
1500

kaikki

neliömetrin

alueella. Nuoremmat matkustajat on otettu huomioon

seuraa

Viking

Sarja

huipentuu

Viking

ja 13.9.2012

tietojen

neitsytristeilylle

päästään

valmistuu

tammikuun

• Viking Linen lehdistötiedotteet 1.6.2012, 5.9.2012
• Viking Line (www.vikingline.fi)

• Viking Grace (www.vikinggrace.com)

mukaan
alussa
13.

teemanumeroon

Lähteet

kanssa yhteistyössä toteutettu videopelihuone.

Tämänhetkisten

Grace

Ulkomatalan numerossa 1/2013.

• Turun Sanomat 19.9.2012

Matkustajaksi neitsytristeilylle?
Viking

siten,

tammikuuta

valmistumista

seuraava osa tulee ilmestymään numerossa 6/2012.

jakamalla eri ikäryhmiä kiinnostavat asiat kolmeen
erilliseen tilaan. Näiden lisäksi laivassa on Microsoftin

Gracen

jatkossakin Viking Grace rakenteilla juttusarjassa.

Grace

että

ensi

vuonna. Viking Line on tarjonnut kantaasiakkailleen
Oikealla ja alla: Laivan 11. kannella oleva spaosasto.
Oikealla olevassa kuvassa näkyvät kaksi poreallasta
ovat osaston ainoat altaat. KUVA: VIKING LINE/DSIGN
VERTTI KIVI
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Finnpartner on ollut yleisin Saksanliikenteessä kulkeneen laivan nimi; kolme eri Finnpartneria on ehtinyt liikennöidä
Travemündeen. KUVA: BRUCE PETERIN KOKOELMAT

Autolauttaliikenne Suomesta
Saksaan 50 vuotta
TEKSTI: KALLE ID

Puolassa) ja Pillauhun (nyk. Baltijsk Venäjällä), mutta

JATKUVA autolauttaliikenne Suomesta Saksaan alkoi
24.

7.

1967,

autolauttansa

Travemünden

kun

Finnlines

Hansa

väliselle

asetti

Expressin

linjalle.

Hansa

ensimmäisen

Hangon

Express

ja

ei

kuitenkaan ollut ensimmäinen Suomen ja Saksan
välillä

liikennöinyt

loppuvuosina

Ostpreußenin

Saksaan

autolautta:

oli

autolautta

liikennöinyt

Tannenberg.

1930luvun

Seedienst
Seedienst

Ostpreußen oli alkujaan perustettu tarjoamaan yhteys

Saksasta ItäPreussiin. 2000 matkustajaa ja 100

henkilöautoa kuljettanut 5 504 brt:n Tannenberg
liikennöi

alkujaan

Kielistä

Zoppotiin

(nyk.

Sopot

ainakin vuonna 1939 Tannenberg liikennöi Zoppotista
ja Pillausta Helsinkiin. Toisessa maailmansodassa
Tannenbergiä käytettiin miinanlaskijana ja – ironista
kyllä

–

se

ruotsalaiseen

upposi

miinaan.

vuonna

1941

Tannenbergin

ajettuaan

kokoista

autolauttaa ei nähty Suomenliikenteessä uudelleen
ennen 1960luvun puoliväliä.

Matkustajahöyryistä ensimmäiseen
autolauttaan
Toisen

maailmansodan

seurauksena

geopoliittinen

tilanne Itämeren etelärannalla muuttui merkittävästi
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ja Saksanlinjan merkitys väheni. Saksanliikennettä
hoiti Suomen Höyrylaivaosakeyhtiö, tuttavallisemmin

FÅA. Saksanlinja oli ennen toista maailmansotaa

ollut FÅA:n toiseksi tärkein matkustajalinja Englannin
linjan jälkeen, mutta uudessa tilanteessa liikenne

Saksaan aloitettiin uudelleen vasta vuonna 1953 ja
silloinkin

iäkkäällä

matkustajahöyry

Oihonnalla.

Travemündenlinja ja sen sisarlinja Kööpenhaminaan
olivat

nyt

selvästi

loppupäässä

ja

vielä

FÅA:n

tärkeysjärjestyksen

1960luvun

alussa,

kun

Suomesta Ruotsiin liikennöitiin jo autolautoilla, pääsi
Saksaan vain ennen sotia rakennetuilla höyrylaivoilla.
Vuonna

1962

liikenteessä

FÅA:lle

paha

kuitenkin

kilpailija:

ilmestyi

Finnlinesin

Saksan

omistaja

Merivienti Oy – joka oli perustettu 1947 hoitamaan

Tannenberg oli Suomen autolauttaliikenteen edelläkävijä.
Toisesta maailmansodasta johtuen alus kuitenkin tuhoutui
vain kuusi vuotta rakentamisensa jälkeen.
KUVA: GENA ANFIMOVIN KOKOELMAT

suomalaisen teollisuuden rahtikuljetuksia – oli jo

pidempään ollut kiinnostunut matkustajaliikenteestä.

Yhtiö oli ostanut Rederi Ab WasaUmeån osake
enemmistön

vuonna

1958

ja

jo

1959

tutkittiin

ensimmäisen kerran matkustajaliikenteen aloittamista
Suomesta Saksaan. Vuoden 1962 alussa Meriviennille
tarjoutui mahdollisuus ostaa moderni autolautta, kun

Hanseatische Werft tarjosi varustamolle rakenteilla
olevaa Rederi Ab Vikinglinjenin alkujaan tilaamaan
laivaa.

Telakan

tulehtuneet

ja

Vikinglinjenin

rahoitusepäselvyyksien

suhteet

olivat

takia,

mutta

osti

laivan

Meriviennillä ja telakalla ei ollut suurempia ongelmia.
Tammikuussa

1962

Merivienti

rakennussopimuksen, pari viikkoa myöhemmin se

laskettiin vesille ja nimettiin Hansa Expressiksi. Laiva
valmistui

18.

heinäkuuta

ja

yhdeksän

päivää

myöhemmin se aloitti liikenteen Hangosta Sliten
kautta Travemündeen Finnlinesin väreissä.

Muiden Finnlinesin laivojen tapaan Hansa
Express sai alkujaan mustan rungon, mutta
erikoisesti

sen

korsteenit

maalattiin

oransseiksi Finnlinesin logoilla. Suomen ja
Ruotsin väliseen liikenteeseen suunniteltu

FÅA:n Wellamo (1927), Saksanlaiva vuodelta 1961. Sodan
jälkeen Saksanlinjalla oli turha haaveilla Tannenbergin
tasoisesta lautasta.
KUVA: POSTIKORTTI, KALLE IDIN KOKOELMAT

Hansa Expressistä sai alkunsa yhä jatkuva autolauttaliikenne
Travemündeen. ParainenKapellskär linjalle
suunniteltu laiva oli kuitenkin liian
pieni Saksanreitille.
KUVA: BRUCE PETERIN
KOKOELMAT

2268 brt:n alus oli kuitenkin auttamatta
liian

pieni

Saksanliikenteeseen

ja

jo

kevättalvella 1963 sitä pidennettiin 7,8

metrillä HDW:n telakalla Kielissä. Samassa

yhteydessä laiva maalattiin kokovalkoiseksi
ja Suomensatama vaihdettiin Hangosta
Helsinkiin.

Pääasiassa

Travemündeen

liikennöitiin edelleen Ruotsin kautta; siellä
satamina olivat eri aikoina Slite, Kalmar,
Karlsrona ja Nynäshamn.
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Finnhansa, Finnpartner ja Finlandia
Pidentämisen

jälkeenkin

oli

selvää,

sisartaan
että

Hansa

Express oli Saksanliikenteeseen liian pieni. Niinpä
vuoden 1963 lopulla Merivienti tilasi Hansa Expressille
korvaajan

FÅA

Uusi

alus

sai

suunniteltiin peräti kolme kertaa Hansa Expressin
kokoinen.

1964

AmerTupakka

tilasi

Finnhansalle

sisaraluksen, joka sai nimen Finnpartner Amerin
Partnertupakkamerkin
valmistuminen

lykkäytyi

mukaan.

lähes

Finnhansan

vuodella

telakalla

sattuneen tulipalon vuoksi, mistä johtuen Finnlines
joutui

rahtamaan

kesäkaudeksi

1965

israelilaisen

autolautta Nilin, joka sai markkinointinimen ”Helsinki
Express”.

Finnhansa luovutettiin Meriviennille maaliskuun 1966
lopulla

ja

laiva

asetettiin

Finnlinesin

Helsinki

Finnhansan

rahtitilat

ja

puolestaan

Finnpartnerin

myötä

perustuvan värityksen matkustajaaluksiinsa.

nimikilpailun perusteella nimen Finnhansa ja siitä

1965.

mutta

Finnlines sai myös uuden sinisen ja harmaan sävyihin

FÅA

vuonna

Hietalahden

pienemmät.

telakalta

toimitettavaksi

Wärtsilän

suuremmat

ei

voinut

jäädä

vanhoine

höyrylaivoineen

toimettomaksi Finnlinesin laajentuessa. Keväällä 1965
tilasi

Hietalahden

telakalta

vastineensa

Finnhansalle ja Finnpartnerille. Uusi Finlandia tuli
olemaan noin 1000 brt:a isompi kuin Finnlinesin
sisaret,

mutta

kuljetti

vain

1000

matkustajaa

Finnlinesin laivojen kapasiteetin ollessa 400. Finlandia
valmistui

toukokuussa

liikenteeseen

Travemündeen.
erillistä

linjaa

liikennöinyttä

Helsingistä
Näin

ja

1967

ja

samalla

asetettiin

kaksi

aiemmin

Kööpenhaminan

yhdistettiin

höyrylaivaa:

se

korvattiin

Silja

II

neljä

kautta

(exBore

niillä
II,

Dronning Maud 1906), Ariadne (1914), Silja (ex
Heimdall 1915) ja Wellamo (1927).

NynäshamnTravemünde linjalle. Hansa Express oli
jo kuukautta aiemmin saanut uudeksi nimekseen

Finndana ja Finnhansan tultua liikenteeseen Finndana

aloitti liikenteen Helsingistä Kööpenhaminaan. Linja ei
ollut menestys ja Finndana vedettiin liikenteestä jo

samana syksynä. Heinäkuussa 1966 Finnhansa sai

parikseen Finnpartnerin, jonka matkustajatilat olivat
Vuonna 1966 valmistuneet sisaralukset Finnhansa ja
Finnpartner olivat ensimmäiset Saksanlinjaa varten
rakennetut autolautat. KUVA: BRUCE PETERIN KOKOELMAT

Finnhansan valmistumisen viivästyttyä Finnlines rahtasi
kesäkaudeksi 1965 israelilaislautta Nilin. KUVA: BRUCE
PETERIN KOKOELMAT
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Kolme

uutta,

kuitenkin

liikaa

suurta

matkustajaautolauttaa

Suomen

ja

Saksan

oli

välisessä

liikenteessä. Jo vuoden 1968 lopulla AmerTupakka

sekä Finnlines että FÅA liikennöivät kesäisin Saksaan
kahdella laivalla.

oli valmis jättämään leikin kesken ja Finnpartner

FÅA:n

tammikuussa 1969. Tämän jälkeen FÅA ja Finnlines

HDW:n Hampurin telakalla keväällä 1973. Finnlines

myytiin

Rederi

solmivat

Travemünde
säilyttivät

liikennettä

AB

Svealle,

toimitettavaksi

yhteispurjehdussopimuksen
linjalla.

erilliset

Molemmat

identiteettinsä,

markkinoitiin

Helsinki

varustamot

mutta

yhdessä

niiden

nimellä

Itämerenlaivat. FÅA ehdotti myös yhteisen tytäryhtiön

perustamista hoitamaan Saksanliikennettä, mutta
tämä jäi toteutumatta.

Saksanlauttaa.

Neljästä

luodusta

konseptista – Finnhansa II, Finnmidi, Finnlux ja
–

nopein

valittiin

oli

1964

valmistunut

puolestaan neuvotteli alkujaan Rederi AB Gotlandin

uuden Gotlandlautan rahtaamisesta, mutta lopulta

uusi laiva Finnlinesin liikenteeseen saatiin Finnlines
piiriin kuuluneelta Thomesto Oy:ltä, joka osti keväällä
1973 Stena Linelta Stena Atlantican – alkujaan

Svenska Lloydin Saga vuodelta 1966. Uusi laiva sai
AmerTupakan kanssa tehdyn sopimuksen jälkeen

talvikaudet risteillen Itämerellä tai makuutettuna,

Jo vuonna 1969 Finnlines alkoi suunnitella uuden

Finnjet

Saksankävijä

edeltäjänsä mukaan nimen Finnpartner. Ilmatar vietti

Finnjetprojektin varjossa

sukupolven

uusi

Ilmatar, jota pidennettiin uutta liikennettä varten

jatkokehittelyä

Finnpartner puolestaan risteili Välimerellä ja Afrikan

rannikolla (Finnlinesin ja FÅA:n risteilyliikenteestä voi
lukea lisää Ulkomatalan numerosta 5/2010).

varten.

Projekti Finnjet nytkähti eteenpäin joulukussa 1973,

70luvun edetessä oli selvää, että Saksanlinjalle

koko osakekannan vuonna 1970 – tilasi Wärtsilän

Finnjetprojektin toteuttaminen kuitenkin viivästyi ja
tarvittaisiin

väliaikaisratkaisuna

käytettyjä

aluksia.

Kesinä 19691970 FÅA:n Aallotar (1952) oli kulkenut
Travemündenlinjalla, mutta vuodesta 1973 alkaen

kun EnsoGutzeit – joka oli ostanut Merivienti Oy:n
Helsingin
kolme

telakalta

kertaa

kaasuturbiinein

Finnhansan

varustetun

kokoisen

yli

laivan

toimitettavaksi vuonna 1977. EnsoGutzeit tarjosi

Finnlinesin toinen Finnpartner oli sattumoisin valmistunut samana vuonna kuin ensimmäinen, 1966. Kuvassa Thomasto Oy:n
omistama lautta Kustaanmiekan salmessa. KUVA: POSTIKORTTI, KALLE IDIN KOKOELMAT
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Kun Finnjetiä tilattiin vuonna 1973 se kuvattiin varsin erilaiseksi kuin laiva toteutuessaan oli. KUVA: BRUCE PETERIN KOKOELMAT

FÅA:lle optiota Finnjetin sisaraluksesta, mutta FÅA:n

talousvaikeuksissa painivan varustamon tulevaisuutta

tulevaisuuteen ja jätti option käyttämättä. FÅA:n

suositti Saksanmatkustajaliikenteestä luopumista ja

johto

suhtautui

Finnlinesia

skeptisemmin

linjan

tulkinta tilanteesta osoittautui oikeaksi: vuonna 1973
alkanut öljykriisi hidasti huomattavasti Saksanlinjan

McKinseykonsulttiyhtiön

avustuksella.

Konsultti

FÅA otti neuvosta vaarin.

kasvua. Pian oli selvillä, että 1960luvun lopulla

16. kesäkuuta 1975 FÅA:n Saksanliikenne siirtyi

tajasta

sai Finnlinesin värit, kun taas Ilmatar rahdattiin

tehdyt kasvuennusteet 300 000800 000 matkus
Saksanlinjalla

vuonna

1980

eivät

tulisi

toteutumaan ja kasvuennusteisiin nähden maltillisen
kokoinen Finnjet olisi liian iso.

mieltä, että Finnjetin menestyksen varmistamiseksi
monopolin

Saksanlinjalla.

Pakottaakseen FÅA:n luopumaan omasta Saksan
liikenteestään

Finnlines

Itämerenlaivatyhteistyön
Samaan

aikaan

ilmoitti

vuoden

FÅA:n

purkavansa

1975

piirissä

Näin

kesäkauden

linjan

Jo vuonna 1974 Finnlinesin piirissä alettiin olla sitä
tarvitsisi

kesäkauden ajaksi niinikään Finnlinesin liikenteeseen.
1975

Finnlines

liikennöi

peräti

neljällä laivalla Saksaan. Vuoden lopusta Saksan

Yhteistyöstä kilpailuun ja monopoliin

yhtiö

Finnlinesille. Finlandia myytiin EnsoGutzeitille ja se

alusta.

mietittiin

Ilmatar

laivojen

määrä

palasi

putosi

FÅA:lle

ja

kuitenkin

kahteen:

Finnpartner

rahdattiin

Englannin kanaaliin Olau Linelle (huolimatta siitä, että
Finnlines

itse

oli

vast'ikään

Finnjetin

liikenteenaloitukseen

jatkanut

aluksen

rahtaussopimusta Thomestolta vuoteen 1977 asti).
hoitivat

myös

kesäkausina

asti

vain

Saksanlinjaa

Finnhansa

ja

Finlandia, mikä johti kapasiteettipuutteeseen reitillä.
Finnlinesin laivastossakin Finlandia purjehti ”FÅA:n
reittiä”

Kööpenhaminan

kautta,

Finnhansa

”Finnlinesin reittiä” Nynäshamnin kautta.

taas

Finnjet – suurin, nopein, kallein
Huhtikuun 1977 lopulla maailman suurin ja nopein

autolautta Finnjet luovutettiin EnsoGutzeitille. 31
solmun

nopeus

mahdollisti

matkan

Helsingistä

Travemündeen 22 tunnissa ja lähdöt joka toinen
päivä

molemmista

syntyajasta
Vuonna 1979 Finnlines neuvotteli Ilmattaren rahtaamisesta
SuomiSaksa liikenteeseen kesäisin, mutta tämä ei
koskaan toteutunut. KUVA: RAMI WIRRANKOSKI

kertonee

vapunpäiväksi

satamista.
se,

suunniteltu

että

Jotain

laivan

neitsytmatka

Finnjetin
alkujaan

viivästyi

kahdella viikolla konepäälliköiden lakon vuoksi. Jetin
aloitettua liikenteen se kuitenkin osoittautui pian
virheinvestoinniksi:
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öljykriisien

seurauksena
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kaasuturbinneiden tarvitseman kerosiinin hinta kohosi

toteutunut.

kannattavasti.

mahdollistivat halvemman operoimisen hitaammalla

niin paljon, että laivaa oli hyvin vaikea liikennöidä

Finnjetin tultua liikenteeseen Finnhansa ja Finlandia
poistettiin

Finnlinesin

tarkoitus

säilyttää

kesäristeilijänä

liikenteestä.

Itämerellä,

rahtaaminen

Finnhansa

Finnlinesin
mutta

Polferrisille

oli

laivastossa

kun

aluksen

talvikaudeksi

kaatui

MerimiesUnionin vastustukseen, laiva myytiin Birka
Linelle. Finlandia vietti pääosan vuosista 197778

autokannelle

risteilyliikenteen

1980

Finnstar

liikennöi

reitillä

KööpenhaminaHelsinkiLeningrad,

unohtui,

Englannin

Travemünde
yhden

ei kuitenkaan ollut kannattavaa, ja syksyllä 1980 se
vedettiin liikenteestä. Keväällä 1981 Finnstar myytiin
omistajilla,

jotka

muuttivat

risteilylaivaksi Aasian markkinoille.
Syksystä

liikennettä

1980

parantamiseksi

Finnjet

yksin.

sai

siis

Laivan

suunniteltiin

hoitaa

sen

Saksan

kannattavuuden

mm.

kun

dieselmoottorit,

yhteistyötä

länsisaksalaisen TTLinienin kanssa, mutta tämä ei
Oikealla: Finnjetin alkuperäinen sisustus henki pohjoismaista
modernismia. Kuvissa Majakkabaari (ylempi kuva) ja yökerho
(alempi kuva). KUVAT: BRUCE PETERIN KOKOELMAT
Alla: Finnjet Helsingissä alkuperäisasussaan.
KUVA: KRZYZSTOF BRZOZA
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Sallyvarustamo

kanaalin

Vaasanlaivat.

edestakaisen matkan viikossa. Aluksen risteilyliikenne

norjalaisille

Finnjetin

jotka

aluksena Viking 5:ttä. Tämä suunnitelma kuitenkin

tarpeisiin.

tehden

1981

Kieliin Viking Linen nimissä, todennäköisesti käyttäen

Samalla laiva sai uuden nimen Finnstar. Kesinä 1979
ja

asennettiin

syksyllä

Sally oli suunnitellut liikenteen aloittamista Suomesta

ajatellen Finnjetin tukilaivana toiminista kesäkausina,
kansainvälisen

sijaan

aikataululla talvikausina. Vuonna 1980 Rederi AB

makuutettuna, kunnes se päätettiin uudistaa osin
osin

Sen

liikennettä

perusti

varten

tytäryhtiön
ja

osti

KOTIVESILLÄ
Finnjet Line ja Silja Line
EnsoGutzeitin

koko

Finnlinesin paluu matkustajavarustamoksi

varustamotoiminta

oli

1980

1990luvulla EffJohn ja Finnlines – käytännössä siis

merenkulkuun panostanut yhtiö halusi nyt keskittyä

jotka vuodesta 1989 olivat erillisiä yhtiöitä (EffJohnin

luvun alussa talousvaikeuksissa, ja aiemmin vahvasti
ydinosaamiseensa
rahtitoiminta

metsäteollisuuteen.

myytiin

Effoalle

Finnlinesin

(kuten

Suomen

Höyrylaivaosakeyhtiö tunnettiin vuodesta 1976) ja
Nestelle, Vaasanlaivat puolestaan Rederi Ab Sallylle.
Finnjetin liikenne oli vuoden 1983 alusta erotettu
Finnlinesista
Finnlinesin

omaksi

myymisen

yhtiökseen

Finnjet

helpottamiseksi.

Lineksi

Finnjetin

myynti osoittautui haastavaksi ja lopulta päädyttiin

järjestelyyn, jossa Effoa osti EnsoGutzeitilta 75%
Finnjet

Linesta,

mutta

Finnjet

Gutzeitin omistuksessa.
Vuoden

1986

alussa

itse

pysyi

Finnjetiä

Enso

uudistettiin

rakentamalla uudet Commodoreluokan hytit entiselle
aurinkokannelle.

Samalla

à

la

carteravintola

uudistettiin. Saman vuoden kesäkuussa Effoa suostui
lopulta ostamaan Finnjetin EnsoGutzeitilta. Effoa ei
pitänyt

järkevänä

säilyttää

erillistä

Finnjet

Line

brändiä ja vuoden 1987 alusta Finnjet siirtyi osaksi
Silja Linen laivastoa. Kevättalvina 1987, 88 ja 89
Finnjet telakoitiin HDW Kielissä ja näiden telakointien
aikana

käytännössä

uudistettiin;

modernistinen

aluksen

sisustus

kaikki

aluksen

alkuperäinen

sai

tehdä

tilaa

sisätilat

70luvun
80luvun

pastellisävyille ja peilipinnoille. 1987 telakoinnissa
laiva sai luonnollisesti myös Silja Linen värityksen.

Alla vasemmalla: Finnpartner lähdössä Helsingistä
kesällä 1997 vielä alkuperäisillä FinncarriersPoseidon
kylkiteksteillä. KUVA: JUKKA HUOTARI
Alla oikealla: Transeuropa makuutettuna Helsingissä
syksyllä 2004 ahtaajien lakon vuoksi. Laiva oli tässä
vaiheessa saanut jo Finnlinesin kylkimerkinnät. KUVA:
KALLE ID

Effoan entinen matkustaja ja rahtiliikennedivisioona,
historiaa on käsitelty tarkemmin UM:n numeroissa
5/2011

ja

korvaamista

6/2011)

–

sarjalla

suunnittelivat

ropaxlauttoja,

Finnjetin

joita

yhtiöt

olisivat markkinoineen yhdessä: Finnlines rahtipuolta
ja EffJohnin tytärtyhtiö Silja Line matkustajapuolta.

Suunnitelma – samoin kuin lukuisat suunnitelmat
Finnjetin radikaalista uudistamisesta – jäi kuitenkin

alkuperäisessä muodossaan paperille. Finnlines päätti
sen

sijaan

aloittaa

matkustajaliikenteen

ilman Silja Line yhteistyötä.
Finnlinesin

Saksanlinjan

rahtiliikenteen

Saksaan

partneri

Poseidon oli jo pitkään harjoittanut pienimuotoista

matkustajaliikennettä Transfinlandia ja Translubeca
aluksillaan.

1990luvun

alkupuolella

Finnlines

ja

Poseidon päättivät tilata Gdanskin telakalta peräti
neljä

rorolauttaa,

Poseidonille,

kolme

Finnlinesille

valmistuvaksi

vuosina

ja

yksi

19941995.

Finnlinesin laivat saivat perinteiset nimet Finnhansa,
Finnpartner

ja

Finntrader,

Poseidonin

aluksesta

puolestaan tuli Transeuropa. Nämä Hansaluokan

alukset kuljettivat vain 114 matkustajaa ja olivat
huomattavasti

Finnjetiä

huippunopeudella.

Nekin

hitaampia
riittivät

21

solmun

vaikeuttamaan

kalliin Finnjetin asemaa, varsinkin kun ne kulkivat
käytännössä identtisellä reitillä Helsingistä Lyypekkiin.
1997

–

Finnjetin

20vuotisjuhlavuonna

–

Jetti

lopettikin ympärivuotisen liikenteen Saksaan. Nyt
laiva kulki pääosan vuodesta vuorokauden risteilyillä
Helsingistä

Tallinnaan

Saksanlinjalle
syyskuuhun.
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vain

(aluksi

lyhyellä

Muugaan),

jaksolle

palaten

kesäkuusta
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Rostockiin!

Finnjetin ura alkoi kääntyä ehtoopuolelle ympärivuotisen
liikenteen Saksaan loputtua 1997. KUVA: BRUCE PETER

Saksat olivat yhdistyneet vuonna 1989, mutta pitkään
aikaan tällä ei ollut merkitystä Suomen ja Saksan
väliseen liikenteeseen; Suomesta tulevien lauttojen
satamana pysyivät Travemünde ja Kiel Kylmän sodan
tapaan lähes koko 90luvun ajan. Asiaan saatiin

lopulta muutos vuonna 1999, kun Finnjetin reitti
muuttui: Nyt laiva kulki kesäisin Helsingistä Tallinnan
kautta Rostockiin. Näin Silja Line tarjosi suoremman
yhteyden

Berliiniin

ja

samalla

suora

kilpailu

Finnlinesin kanssa loppui. Finnjetin reittimuutoksen

saattoi olla syynä myös Finnlinesin uusi, Hansa
luokan laivoja suurempi 440 matkustajan Finnclipper,

Superfast VII Hangossa vuonna 2005.
KUVA: JANI NOUSIAINEN

joka aloitti liikenteen HelsinkiTravemünde linjalla
kesäkuussa 1999.

Pitkään Jetti ei kuitenkaan saanut nauttia Rostockin
linjan

”yksinoikeudestaan”,

sillä

kreikkalainen

Superfast Ferries suunnitteli samaan aikaan liikenteen

aloittamista Itämerellä ja tilasi vuonna 1999 HDW
Kielistä

neljä

nopeaa

Itämerenliikennettä

varten:

alkujaan

varten

matkustajaautolauttaa
kaksi

SuomiSaksa

linjalle ja kaksi RuotsiSaksa linjalle. Superfast etsi
liikennettä

yhteistyökumppani

ja

neuvotteli mm. Viking Linen kanssa, mutta lopulta
alukset asetettiin liikenteeseen Superfastin omissa
nimissä. Superfast VII aloitti liikenteen Hangosta

Tallinkomistuksen alkupuolella Superfastit olivat tuttu
näky myös Tallinnassa. KUVA: KALLE ID

Rostockiin toukokuussa 2001 ja Superfast VIII seurasi
kaksi

kuukautta

myöhemmin.

Lähes

29

solmun

huippunopeudella ja 626 matkustajan kapasiteetilla
Superfastit olivat selkeästi korkeatasoisempia kun
Finnlinesin
tasoa.

Vuoden

Saksanlautat

2003

syksyllä

ja

lähempänä

päättyi

Finnjetin

Finnjetin

pitkä

työrupeama Suomen ja Saksan välisessä liikenteessä.

Silja Linen omistaja Sea Containers oli päättänyt
uudistaa

laivaa

suurella

rahalla

ja

siirtää

sen

liikennöimään Rostockista Pietariin. Vielä talven 2003
2004 Jetti liikennöi Helsingistä Tallinnaan, mutta
tämän

jälkeen

laivaa

ei

kotimaassaan

matkustajaliikenteessä nähty. RostockPietari linja

suljettiin jo kesäkauden 2005 jälkeen ja Finnjet päätyi
romuttamolle kolme vuotta myöhemmin.

suurempaa

ja

nopeampaa

lauttaa

Fincantierin

telakalta Italiasta HelsinkiTravemünde linjaa varten
(lopulta laivoja rakennettiin vielä kaksi lisää). Ennen
Finnlinesin uusien Finnstarin, Finnmaidin ja Finnladyn

valmistumista Superfast Ferriesin siirsi omalle Hanko

Starluokka ja Tallink Superfast

Rostock linjalleen Superfast VII:n ja VIII:n sisaralus

Vuonna 2004 Finnlines ilmoitti suurista satsauksista
Saksanlinjaansa: varustamo tilasi kolme aiempaa

Superfast IX:n vuoden 2005 lopulla. Kuitenkin jo

paria kuukautta myöhemmin Superfast Ferries ilmoitti
myyneensä
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Itämerenliikenteensä

Tallinkille.
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ItämerenSuperfastit siirtyivät Tallinkin omistukseen
huhtikuussa

2006

ja

laivojen

reittiin

lisättiin

välipysähdys Paldiskissa. Tämä ei ollut menestys ja jo
kesäkuussa 2006 Paldiskinkäynnistä luovuttiin.

Saman vuoden elokuussa Finnlinesin uuden Star
luokan ensimmäinen lautta Finnstar valmistui viimein

useita kuukausia myöhästyneenä. Sisaralus Finnmaid
seurasi

pari

päivää

Finnlinesin

uusi

liikenteeseen
laivojen

siirrettiin

vasta

myöhemmin,

Saksanlaiva

toisiin

Finnpartner

tehtäviin,

kolmas

2007.

Uusien

Finnlady

helmikuussa

valmistuttua

mutta

ja

mutta

tuli

Starluokan alukset ovat jo vuoden ajan olleet ainoa tapa
päästä meriteitse Saksaan. Kuvassa Finnmaid
Kustaanmiekassa kesällä 2008. KUVA: KALLE ID

Finntrader

Finnhansa

Transeuropa pysyivät toistaiseksi Saksanlinjalla.

ja

Superfastien

kesäkauden 2011 loppuun asti, jolloin Superfast VII

laivojen huhuttiin siirtyvän Silja Linen brändin alle,

ostooptiolla. Näin 39 vuotta aiemmin SuomiSaksa

Vuoden

2007

alusta

Suomensataman

Tallink

Helsinkiin.

siirsi

Samassa

yhteydessä

mutta laivat kuitenkin saivat kylkiinsä Tallinkin logot.
Rostockinkäyntien välillä laivat tekivät päiväristeilyn

Helsingistä Tallinnaan, jolloin niiden todellinen reitti

ja VIII rahdattiin Stena Linelle kolmeksi vuodeksi
autolauttaliikenteen aloittanut Finnlines sai jälleen
reitillä monopolin.

oli siis TallinnaHelsinkiRostock.

Monopolin

Tallink vetäytyy, Finnlines kasvaa

painii talousvaikeuksissa. Lokakuussa 2012 Helsinki

Superfastlautat
sijoitukseksi

osoittautuivat

Tallinkille.

kesäkauden

2008

Superfast

jälkeen

pian

huonoksi

IX

Kanadaan

rahdattiin

Marine

Samoin kesäkauden 2008 jälkeen Saksanlauttojen
Helsingissä

siirtyi

uuteen

Vuosaaren

rahtisatamaan. Vuosaareen siirtymisen yhteydessä
Superfastien Tallinnanpäiväristeilyistä luovuttiin ja
ne liikennöivät enää vain Helsingistä Rostockiin.

Vuonna 2009 kilpailu kiristyi Suomen ja Saksan

välisessä liikenteessä, kun Finnlines siirsi keväällä
Finnstarin,

Europalinkin
linjalle,

Finnmaidin
ja

jossa

ja

Nordlinkin

ne

Finnladyn

sisaralukset

HelsinkiTravemünde

korvasivat

Finnhansan

ja

Transeuropan. Uusien alusten avulla Finnlines avasi
Travemündenlinjan rinnalle linjan Puolan Gdyniaan.

Tallinkin Superfastalukset puolestaan olivat aiempaa
suuremmissa vaikeuksissa ja vuoden 2009 lopussa
Tallink

teki

päätöksen

tietoon

välittömästä

Tallink

pysyi

alusten

makuuttamisesta

talvikausiksi joulukuun 2009 lopusta. Finnlines vastasi
lauttojensa

reittiä

pidentämällä

Rostockiin

mukana

ei

tälläkään

kertaa

taannut

Finnlinesin liikenteen kannattavuutta ja varustamo

Atlanticille viideksi vuodeksi nimellä Atlantic Vision.
satama

saanti

HelsinkiGdynia

joulukuusta

HelsinkiRostock

2009.

linjalla

GdyniaRostock linja erotettiin kahdeksi erilliseksi
linjaksi

(HelsinkiGdynia

ja

HelsinkiRostock)

ja

huhujen mukaan osa Starluokan laivoista päätyy
varustamon
reiteille.

tai

sen

emoyhtiö

Grinmaldin

muille

Lähteet
• Finnlinesin arkisto

• Suomen Höyrylaivaosakeyhtiön arkisto

• Haavikko, Paavo: Vuosisadan merikirja – Effoan
sata ensimmäistä vuotta

• Id, Kalle: Napapiiriltä Päiväntasaajalle –
Suomalaisvarustamot kansainvälisessä
risteilyliikenteessä 19651980

• Karonen, Petri: EnsoGutzeit laivanvarustajana: Oy
Finnlines Ltd ja Merivienti Oy vuosina 19471982
• Malmberg, Thure & Raudsepp, Peter (toim.):

Passenger Ships of the World: A History in Posters
• Malmberg, Thure & Stampehl, Marko: Siljan viisi
vuosikymmentä

• Sjöström, PärHenrik & Brzoza, Krzyzstof: Tie
meren yli – Uranuurtajasta markkinajohtajaksi
• Fakta om Fartyg (faktaomfartyg.nu)
• Finnjetweb (finnjetweb.com)
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FAKTA: SAKSANLIIKENTEEN AUTOLAUTTOJEN KEHITYS
KUVA: BRUCE PETERIN KOKOELMAT

Hansa Express (1962)
Rakentanut Hanseatiche Werft, Hampuri • pituus 88,20 m
leveys 15,85 m • syväys 4,40 m • 2 268 BRT • 695 NRT

660 DWT • 419 matkustajaa • 173 hyttipaikkaa • tuntematon
määrä henkilöautoja (1963 pidennyksen jälkeen 125
henkilöautoa)
Finnhansa & Finnpartner (1966)
Rakentanut Wärtsilä, Helsinki • pituus 134,40 m

leveys 20,10 m • syväys 5,70 m • 7 481 BRT • 3 496 NRT
2 510 DWT • 1 424 matkustajaa • 350 hyttipaikkaa
308 henkilöautoa

KUVA: BRUCE PETERIN KOKOELMAT

Finnjet (1977)
Rakentanut Wärtsilä, Helsinki • pituus 212,81 m

leveys 24,45 m • syväys 6,70 m • 24 605 BRT • 10 786 NRT
1 885 DWT • 1 800 matkustajaa • 1 532 hyttipaikkaa
350 henkilöautoa • 612 kaistametriä

KUVA: KALLE ID

Finnhansa (1994), Finnpartner, Transeuropa &
Finntrader (1995)

Rakentanut Stocznia Gdanska • pituus 183,00 m

leveys 29,90 m • syväys 7,40 m • 32 534 GT • 9 761 NT
10 700 DWT • 114 matkustajaa • 114 hyttipaikkaa
3 380 kaistametriä

KUVA: KALLE ID

Finnstar, Finnmaid (2006), Finnlady, Europalink &
Nordlink (2007)

Rakentanut Fincantieri, Ancona/Castellammare di Stabia

pituus 218,77 m • leveys 30,52 m • syväys 7,10 m • 45 923 GT
24 006 NT • 9 653 DWT • 500 matkustajaa • 500 hyttipaikkaa
4 223 kaistametriä
KUVA: KALLE ID
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Vuoden 1981 Finlandia koeajolla vielä nimettömänä  Effoan perinteenä kun oli
nimetä laivat vasta, kun yhtiö sai ne omistukseensa. KUVA: POSTIKORTTI, KALLE IDIN KOKOELMAT

Perinteikäs laivannimi Finlandia
Atlantic Rederi Ab:n ja FÅA:n ensimmäinen

TEKSTI: KALLE ID
FINLANDIA – Suomen latinankielinen nimi – on
esiintynyt

ulkomaisen

useamman
laivan

suomalaisen

nimessä.

Erilaisissa

ja

myös

muodoissa

Suomeen viittaavat laivan nimet ovat olleet tuttuja jo

ainakin 1500luvulta, jolta tunnetaan Juhanaherttuan

(josta tuli myöhemmin Ruotsin kuningas Juhana III)
laiva Ursus Finlandiae, Suomen Karhu. Finlandia
esiintyy laivan nimenä myös erilaisten etuliitteiden

kanssa, kuten tankkeri Esso Finlandia tai DFDS

Seawaysin rahtilautta Tor Finlandia. Tässä artikkelissa

rajoitamme kuitenkin tarkastelun 1900 ja 2000
luvuille ja aluksiin, joiden nimi oli yksinkertaisesti
Finlandia.

Finlandia
Nimi

Finlandia

yhdistetään

yleensä

nyt

FÅA).

varustamo

jo

edesmenneeseen Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiöön
(tuttavallisemmin

Vaikka

oli

jo

1800luvun lopulla aloittanut suomalaiskansallisten

nimien käytön laivastossaan, tuli Finlandia osaksi
FÅA:n nimistöä oikeastaan vahingossa kilpailevan
varustamon oston kautta. Vuonna 1924 FÅA nimittäin

osti helsinkiläisen Atlantic Rederi Ab:n ja sen kolme
rahtilaivaa, Carelian, Ostrobotnian ja Finlandian.

Tämä FÅA:n ensimmäinen Finlandia oli verrattain

pieni ns. three islands tyypin rahtilaiva, joka oli
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rakennettu

vuonna

1920

Kone

ja

siltayhtiön

Vuoden 1920 Finlandia kuvattuna vuonna 1936.

Hietalahden telakalla Helsingissä. 69 metriä pitkän ja

KUVA: VAN PYUVELDE, KRZYZSTOF BRZOZAN KOKOELMAT

10 metriä leveän laivan bruttovetoisuus oli 1 145 brt
ja

sen

yksi

höyrykone

mahdollisti

8,5

solmun

nopeuden. Finlandia palveli FÅA:ta lähes 20 vuoden
ajan. Syksyllä 1944 Finlandia avusti yhdessä FÅA:n

Frej:n ja Suomen Neidon kanssa Neuvostoliitolle
vuokratun

Porkkalan

asukkaiden

evakuoinnissa.

Tämän jälkeen Finlandia lähti itsekin Neuvostoliittoon
–

uudenvuodenaattona

1944

laiva

luovutettiin

sotakorvauksena ja se sai nimekseen Kura. Kura
ilmeisesti upposi jo 1940luvun lopulla.
FÅA:n toinen Finlandia
Vuoden

1944

lopussa

Neuvotoliittoon

luovutettu

Finlandia sai seuraajan syksyllä 1946, kun Wärtsilän

omistama CrichtonVulcanin telakka Turussa luovutti
FÅA:lle uuden rahtilaiva Finlandian. Saksan laivasto

oli alkujaan tilannut tämän aluksen sekä kolme

sisaralukset olivat noin 90 metrin pituisia, 13 metriä
leveitä ja niiden bruttovetoisuus oli noin 2 100 brt.
Ensimmäistä

Finlandiaa

tehokkaampi

mahdollisti 10,5 solmun nopeuden.

sisarlaivaa Toisen maailmansodan aikana Turusta,

Finlandiasarjan

luonnollisesti tilausten peruuntumista. Telakka jatkoi

ennen vuonna 1967 kuitenkin uuden nimen, Carelia,

mutta

Hitlerin

Saksan

kukistuminen

merkitsi

alusten rakentamista omissa nimissään ja vuoden
1946 kesällä FÅA osti sarjan kolmen ensimmäisen
aluksen

Finlandia,

rakennussopimukset.
Ostrobotnia

ja

Laivat

Patria.

saivat

Keväällä

nimet
1947

ostettiin vielä neljäskin rakenteilla ollut laiva, joka sai
nimen Bjarmia, ja 1948 FÅA tilasi vielä viidennen
samantyyppisen laivan Antareksen. Finlandia ja sen

laivat

saivat

höyrykone

väistyä

FÅA:n

laivastosta 1960luvun lopulla. Finlandia sai tätä
koska nimi Finlandia haluttiin antaa FÅA:n uudelle
Saksanlinjan
myytiin

jo

matkustajaautolautalle.

seuraavana

vuonna

Carelia

kreikkalaiselle

omistajalle ja se sai nimen Eliana. 1972 laiva myytiin
jälleen ja se uudelleennimettiin Leoniksi, mutta jo

kaksi vuotta myöhemmin exFinlandia romutettiin
Turkin Aliagassa.

Vuoden 1946 Finlandia oli vielä peinteinen ns. Three Islands tyypin rahtilaiva. Tässä kuvassa alus on Lissabonin
sataman redillä. KUVA: KRZYZSTOF BRZOZAN KOKOELMAT
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suurin

FÅA:n kolmas Finlandia
FÅA:n

kolmas

Finlandia

rakennettiin

1960luvulla

vastaiskuna Finnlinesin rajulle laajenemiselle Suomen

ja LänsiSaksan välisessä matkustajaliikenteessä. FÅA
oli

sotien

sekä

jälkeen

Suomen

keskittynyt

matkustajaliikenteeseen,

ja

ja

rahtiliikenteeseensä

Ruotsin

väliseen

KeskiEurooppaan

liikennöitiin vielä vanhoilla, 1900luvun alkupuolella
rakennetuilla
aloittanut

höyrylaivoilla.

Travemündeen

1962

Finnlines

autolauttaliikenteen

Hansa

Express

lautalla.

oli

Hangosta
Suomen

satama vaihtui pian Helsinkiin ja Hansa Expressiä
korvaamaan tilattiin kaksi uutta lauttaa, Finnhansa ja
Finnpartner

valmistuviksi

1965

ja

66

(tosin

matkustajaa

Wärtsilän

Helsingin

telakalta

omat

valmistunut

uusi

korketasoisemmaksi

kuin

ja

321

Finlandia

autolle.

Finnlinesin

tuhannesta

suihkut

ja

wc:t,

toisessa

luokassa

ei.

Luokkajaosta luovuttiin kuitenkin jo ensimmäisen

liikennöintivuoden aikana. Laivan modernit sisätilat
suunnitteli suomalainen arkkitehti Jonas Cedercreutz,
joka

oli

aiemmin

suunnitellut

vuonna

1964

valmistuneen Ilmattaren julkiset tilat. Valmistuttuaan
Finlandia

asetettiin

HelsinkiKööpenhamina

Travemünde linjalle, joka sai brändinimekseen laivan
mukaan Finlandia Line.

–

uuden noin 8 500 brt:n autolautan, jossa oli tilaa
matkustajalle

200

erona oli pääasiassa se, että 1. luokassa hyteissä oli

samalta, joka rakensi Finnhansaa ja Finnpartneria –
tuhannelle

647:lle

otti

matkustajat jaettiin vielä kahteen luokkaan; luokkien

FÅA vastasi Finnlinesin haasteeseen lopulta keväällä
tilaamalla

vähemmän.

mutta

matkustajasta oli hyttipaikka. Perinteitä kunnioittaen

tulipalosta johtuen molemmat valmistuivat 1966).

1965

matkustajaautolautta),

1967

rakennettiin

sisarukset:

Finlandia oli kilpailijoitaan isompi (ja näin Itämeren

Oikealla: 1967 Finlandian sisätilat edustivat suomalaista

modernismia parhaimmillaan. Kuvassa laivan perässä sijainnut
yökerho. KUVA: BRUCE PETERIN KOKOELMAT

Alla: FÅA:n ensimmäinen matkustajalaivaFinlandia

alkuperäisasussaan. KUVA: POSTIKORTTI, KALLE IDIN KOKOELMAT
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Finnlinesin ensimmäinen Finlandia
1970luvun

puoliväliin

monopolin

Suomen

liikenteessä

tultaessa

ja

rakenteilla

Finnlines

LänsiSaksan

ollutta

Vuoden 1967 Finlandia vietti vain muutaman vuoden
Finnlinesin väreissä, ennenkuin Finnjet korvasi sen.
KUVA: POSTIKORTTI, KALLE IDIN KOKOELMAT

halusi

välisessä

Finnjetiä

varten.

Samaan aikaan FÅA päätti luopua Saksanliikenteestä
ja näin kesällä 1975 Finnlines sai haluamansa: FÅA

myi HelsinkiKööpenhaminaTravemünde linjansa ja
Finlandian

Finnlinesille.

Näin

FÅA:n

kolmannesta

Finlandiasta tuli Finnlinesin ensimmäinen Finlandia.

Laiva sai Finnlinesin siniharmaat värit mutta pysyi
HelsinkiKööpenhaminaTravemünde linjalla.
Finlandian

toukokuussa

Finnlinesura
1977

Saksanlinjalla.

se

Laiva

jäi

tuli

lyhyeksi,

Finnjetin

rahdattiin

HelsingborgMalmöTravemünde
1977,

minkä

jälkeen

se

sillä

korvaamaksi

TTSaga

linjalle

liikennöi

jo

Linelle

kesäksi

rahtilauttana

Helsingistä Kööpenhaminaan ja Lyypekkiin syksyllä
1977. Tämän jälkeen laiva makuutettiin vuodeksi,
kunnes

se

uudistettiin

risteilylaivaautolautta

Finnstariksi. Finnstar aloitti liikennöinnin tammikuussa
1979.

(Finnstarin

risteilyliikenteestä

on

tarkemmin Ulkomatalan numerossa 5/2010).

kerrottu

Finnstarin ura Suomen lipun alla oli lyhyt – se

vedettiin liikenteestä jo syksyllä 1980. Vuosina 1982
1995

laiva

risteili

Kaukoidässä

nimillä

Pearl

of

Effoan neljäs Finlandia
FÅA:n kolmas Finlandia oli ollut Itämeren suurin

autolautta, mutta varustamon seuraava Finlandia oli
jo

maailman

suurin.

Effoan

(Suomen

Höyrylaivaosakeyhtiö oli muuttanut nimensä 1976)
neljäs ja viimeinen Finlandia oli HelsinkiTukholma
liikenteeseen vuonna 1979 Wärtsilän Turun telakalta
tilattu risteilylautta. Alkujaan laivan nimeksi piti tulla
Skandia

Siljavarustamon

ensimmäisen

autolautan

mukaan, mutta nimi annettiinkin Borevarustamolta

ostetulle Bore I:lle ja näin uusi risteilylautta sai
perinteikkäämmän nimen Finlandia.

Scandinavia, Ocean Pearl ja Pearl. 19951997 se

Silja Linen liikenteesseen 1981 valmistunut Finlandia

minkä

166 metriä pitkä, 28 metriä leveä, 25 700 grt ja tilaa

vieraili

Karibialla
jälkeen

Costa

se

Cruisesin

palasi

Costa

Kaukoitään

Playana,
–

nyt

kasinolaivana – nimillä Oriental Pearl, Joy Wave ja
Golden Princess. Golden Princess romutettiin Kiinassa
vuonna 2009.

oli huomattavasti suurempi kuin aiemmat kaimansa:
2000 matkustajalle, joista hyttipaikka 1 601:lle. 1967
Finlandian

tapaan

dieselmoottoria

1981

mahdollistivat

Finlandian
22

neljä

solmun

Vasemmalla ja alla: Vuoden 1981 Finlandian matkustajatilojen
sydän oli kaksikerroksinen Maximravintola ja
viihdekompleksi. KUVAT: BRUCE PETERIN KOKOELMAT.
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Tuttu profiili Helsingissä:

vuonna 2010 Effoan viimeinen Finlandia palasi vanhaan kotikaupunkiinsa St. Peter Linen Princess Mariana. KUVA: KALLE ID

matkanopeuden.

Tämän

Finlandian

alkuperäiset

sisätilat olivat Vuokko Laakson, Carita Holthoerin ja
Ilmo Issakaisen käsialaa. Finlandia ja sen samana

vuonna valmistunut sisaralus Silvia Regina olivat
suurmenestys,

matkustajamäärät

joiden

ansiosta

Silja

HelsinkiTukholma

Linen

linjalla

nousivat jo ensimmäisenä liikennöintivuonna 45%.

nimellä

Princess

Maria.

Ulkomatala

on

käsitellyt

Princess Mariaa useammankin kerran – kiinnostuneet
voivat lukea matkakertomuksen alukselta numerosta
2/2011.

Finnlinesin toinen Finlandia

Onkin pikälti näiden kahden laivan ansiota, että

2000luvulle tultaessa näytti siltä, että laivannimi

risteilyreitiksi, jona se nykypäivänä tunnetaan.

äänenkannattaja Effoa oli jakautunut vuonna 1989

HelsinkiTukholma reitti muodostui siksi suosituksi

Vuonna 1987 Finlandialle tilattiin korvaaja – jälleen
Wärtsilän

myytäväksi

toukokuussa
Finlandian

valmistunut

Turun

telakalta.

tanskalaiselle

Scandinavian

DFDS

1990.

Näin

ennen

marraskuuta

korvaaja

laivastossa

Finlandia

(jota

Silja

myös

Seaways)

Seawaysille

tapahtui,

Serenade

markkinoitiin

sovittiin

ei

1990.

DFDS:n

sai

uudeksi

tuolloin

Finlandia

vaikka

lopulta

nimellä

nimekseen Queen of Scandinavia. Se asetettiin aluksi

Finlandia

vaipuu

historian

rahtiliikennevarustamo
varustamo

Effoahan.

lehdille.

Finnlinesiin

ja

Nimen

Jälkimmäinen

pää

matkustaja
fuusoitui

seuraavana vuonna Johnson Linen kanssa ja näin

syntyi EffJohn. Uusista varustamoista kumpikaan ei
vaikuttanut

todennäköiseltä

herättämään

henkiin

Finlandianimen: Finnlines valitsi Finnlinesin historias
ta juontavan nimistön Effoan nimien sijaan, kun taas

EffJohn käytti kansainvälisempää nimistöä kuin Effoan
ja Johnson Line olivat käyttäneet.

KööpenhaminaOslo linjalle, jossa sen linjaparina

Perinteinen

Wellamo vuodelta 1975, jonka Finlandia oli korvannut

rorolautasta, joka oli itseasiassa valmistunut samana

toimi King of Scandinavia – alkujaan Siljan ja Effoan

HelsinkiTukholma linjalla. Vuonna 2000 Queen of
Scandinaviaa uudistetiin mm. rakentamalla uusi keula
(laivan

keulaa

oltiin

jouduttu

muuttamaan

ensimmäisen kerran jo vuonna 1982) ja seuraavana
vuonna
2007

se

oli

siirrettiin

vuorossa

NewcastleIJmuiden
siirto

reitille.

NewcastleStavanger

HaugesundBergen linjalle, joka kuitenkin suljettiin

jo seuraavana vuonna ja Queen of Scandinavia
makuutettiin.

Tämä kyseinen exFinlandia on nykyäänkin tuttu laiva

suomalaisille, sillä vuodesta 2010 se on liikennöinyt
Helsingin ja Pietarin välillä St. Peter Linen väreissä

nimi

kuitenkin

palasi

Finnlinesin

laivastoon vuonna 2003 – tosin tällä kertaa oli kyse
vuonna

kuin

Effoan

viimeinen

Finlandia:

1981.

Tuolloin aksalaisen Poseidonvarustamon Transfinlan
diaalus valmistui Flender Werftin telakalta Lyypekistä
Helsingin ja Lyypekin väliseen liikenteeseen. 158
metriä pitkän ja 25 metriä leveän laiva vetoisuus oli 8

100 brt vanhan mittaustavan mukaan, tai 19 500 bt
uuden mittaustavan mukaan. Tilaa laivassa oli 24

matkustajalle ja 2 200 kaistametrille rahtia. Vuonna
1997

Finnlines

osti

pitkäaikaisen

kumppaninsa

Poseidonin laivastoineen, jolloin Transfinlandiasta tuli
Finnlinesin laiva. Vuonna 2003 laiva siirtyi Lyypekin ja
Pietarin väliselle linjalla ja sen nimi lyhennettiin
Finlandiaksi. Näin perinteinen nimi palasi Finnlinesin
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laivastoon – joskin laivan omisti tässä vaiheessa

Eckerö Linen Finlandia saa perinteistä nimeä
tasapainottamaan perinteistä poikkeavan värityksen.
KUVA: ECKERÖ LINE

norjalainen sijoitusyhtiö ja muistona alkuperäisestä
omistajastaan sen kotipaikka oli edelleen Lyypekki.
Finlandia

liikennöi

mm.

Lyypekistä

Kotkaan

ja

Pietariin. Vuonna 2009 se rahdattiin Finnlinesin uuden
omistajan tytäryhtiölle Grimaldi Linesille liikenteeseen

Genoasta La Gouletteen ja Tripoliin. Seuraavana
vuonna Finlandia palasi Itämerelle, mutta saman
vuoden

lopussa

se

myytiin

italialaisvarustamo

SNAV:ille Napolin ja Palermon väliseen liikenteeseen

nimellä SNAV Campania. Jo syyskussa 2012 laiva
kuitenkin päätyi romurannalle.

Eckerö Linen ensimmäinen Finlandia

Lähteet

Finnlinesin toisen Finlandian mukana nimi Finlandia

• Peter, Bruce: Baltic Ferries

mutta toisin kävi: Eckerö Line valitsi sen uuden

sata ensimmäistä vuotta

olisi saattanut jälleen kadota historian kurimukseen,
HelsinkiTallinna

laivansa

nimeksi

nimikilpailun

perusteella kesäkuussa 2012. Uusi Finlandia liikennöi
useimpien edeltäjiensä tapaan Suomen lipun alla – ja
se on myös suurin Finlandia koskaan, noin 2 000
bruttotonnia
Finlandia.

suurempi

kuin

Effoan

viimeinen

• Haavikko, Paavo: Vuosisadan merikirja – Effoan
• Malmberg, Thure: Laivoja ja ihmisiä – Kuvia ja
kertomuksia Effoan satavuotistaipaleelta

• Malmberg, Thure & Stampehl, Marko: Siljan viisi
vuosikymmentä

• Pietikäinen, Matti: The Ships of Our First Century –
The Effoa Fleet 18831983

• Fakta om Fartyg (faktaomfartyg.nu)

Kuoriutuinut maali keulassa ja oranssi runkoväri paljastavat Finnlinesin toisen Finlandian alkuperän Poseidonvarustamon
Transfinlandiana tässä Kotkassa otetussa kuvassa. KUVA: PEKKA K. LAAKSO
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Valtio-omisteiset varustamot, osa 2 – Pohjois-Amerikka:

Alaska Marine Highway,
BC Ferries ja Marine Atlantic
TEKSTI: OLLI TUOMINEN

Marine Atlanticin Leif Ericsson. KUVA: BRUCE PETER
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Yllä: AMHS:n vanhimmat alukset ovat vuodelta 1963 eli ne ovat
yhtä vanhoja kuin itse varustamo. Sarjaan kuuluvat kuvassa
olevan Malaspinan lisäksi Matanuska ja Taku. Alun perin
kolmikon pituus oli 107 metriä, mutta Malaspinaa ja
Matanuskaa pidennettiin vuosina 1972 ja 1977. Pidennetyllä
kaksikolla on kapasiteettia noin 500 matkustajlle ja hieman alle
puolelle on tarjolla myös hyttipaikka. KUVA: BRUCE PETER

Alla: 60metrinen Lituya on AMHS:n laivaston pienin.
Vuonna 2004 valmistunut lautta kuljettaa kerralla 149
matkustajaa ja 18 ajoneuvoa. KUVA: BRUCE PETER

Alaska Marine Highway System
Alaska

Marine

markkinointinimi

Highway

Alaskan

System

osavaltion

(AMHS)

on

harjoittamalle

lauttaliikenteelle. Lauttareitit ovat osa Yhdysvaltojen

valtatieverkostoa (Highway System), joten ne ovat
oikeutettuja saamaan liittovaltion rahoitusta. AMHS:n

laivat ovat ainoa tapa kuljettaa ajoneuvoja muualta
mannerYhdysvalloista Alaskaan kulkematta Kanadan
kautta. Pisimmät lauttamatkat kestävät useita päiviä.

Lauttaliikenne on jaettu kahteen osaan, pääreitteihin

hieman

niitä,

aikojen ennätys ja myös matkustajamäärä nousi

ja lyhyisiin reitteihin. Pääreitit ovat pääsääntöisesti
joiden

Esimerkiksi

matkaaika

matka

on

yli

Washingtonin

vuorokauden.

Bellinghamista

Alaskan Skagway’hin kestää lähes kolme päivää.
Vastaavasti lyhyillä reiteillä ehditään taittaa ainakin
yksi edestakainen matka vuorokauden aikana.

Vuoden 2011 liikenneraportin mukaan AMHS kuljetti

yli

henkilöautoa.

335

edellisvuodesta
yhteysaluksia,
suppea.

000

matkustajaa

Henkilöautoissa
8000:lla.

niiden

Esimerkiksi

määrä

Koska

ja

oli

on

000

kaikkien

alukset

palveluvalikoima
Anchoragen

114

ovat

varsin

turismitoimisto

kehottaa varaamaan matkalle omaa syötävää ja
toilettitarvikkeita,

saatavilla laivoilta.
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AMHS:n reittikartta. KUVA: KARL MUSSER,
MUOKANNUT KALLE ID. CClisenssi:
http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/deed.en

AMHS:n historiaa
Alaska

Marine

syntyneen

Highway

vuonna

1949,

Systemin
kun

katsotaan

Hainesissa

asunutkaksikko alkoi kuljettaa matkustajia armeijan

entisellä maihinnousualuksella Juneaun, Hainesin ja
Skagwayn välillä. Kaksi vuotta myöhemmin silloinen
Alaskan territorio osti yhtiön ja sen liikenteen. Kun
Alaskasta

tuli

vuonna

1959

Yhdysvaltojen

49.

osavaltio tuli Chilkatista Yhdysvaltojen ensimmäinen
valtioomisteinen lautta. Virallisesti AMHS perustettiin
vasta

1963.

Alkujaan

AMHS:n

mutta

pitkän

väännön

jälkeen

alukset

kulkivat

Kennicott on viimeisin AMHS:lle valmistunut uusi lautta. Sen
jälkeen liikenteeseen on tullut kolme alusta; katamaraanit
Fairweather (2004) ja Chenega (2005) sekä 60metrinen

Washingtonin osavaltion puolella aina Seattleen asti,
liikenne

siirrettiin

minilautta Lituya. KUVA: BRUCE PETER

vuonna 1989 Bellinghamiin valmistuneeseen uuteen

terminaaliin. Vuonna 2005 liikenteeseen saatiin uusia

Vuosina 19681974 AMHS:lle liikennöinyt Wickersham oli
alkujaan Stena Britannica. Myöhemmin siitä tuli Helsinki
Tukholma lautta Viking 6. KUVA: BRUCE PETERIN
KOKOELMISTA

pikaaluksia.

Uusi Alaskanlautta suunnitteilla
Koska

AMHS:n

sanottuna

jo

lauttakalusto

varsin

alkaa

ikääntynyttä,

olla

kauniisti

käynnistettiin

vuonna 2006 Alaska Class Vesselprojekti, jonka
tavoitteena

sukupolven

Toistaiseksi

on

kehittää

lauttasarja
alukset

AMHS:lle

keskipitkille

ovat

seuraavan

olemassa

reiteille.

vasta

suunnittelupöydällä. Alaskan osavaltio on myöntänyt
tähän mennessä projektille rahoitusta 120 miljoonaa
dollaria. Rahat on sijoitettu rahastoon, jonka on
tarkoitus

rahoittaa

uusien

alusten

rakentamista.

haluaisivat rakentaa ensin yhden aluksen, jotta sen

miljoonaa dollaria lisää, jolloin kokonaispotti kasvoi

tilaamista. Tässä vaiheessa ensimmäistä uutta lauttaa

Toukokuussa 2012 osavaltio sijoitti rahastoon 50
170 miljoonaan. Alaskaluokan lautan pituudeksi on

tulossa noin 115 metriä. Kapasiteettia uusilla lautoilla
pitäisi olla 500 matkustajalle ja 70 henkilöautolle.

Epäonnistuneen pikaaluskokeilun jälkeen poliitikot

toimivuus voidaan varmentaa ennen toisen aluksen
on suunniteltu Skagway’n, Hainesin and Juneaun

väliselle reitille. Aluksen rakentajaa ei ole vielä

valittu, mutta alaskalaisen telakkayhtiön Alaska Ship
and Drydockin on arveltu olevan vahvoilla, sillä se on
jo osallistunut uuden aluksen suunnitteluun.
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Vancouverin olympialaisten kunniaksi Coastallauttasarja sai BC Ferriesin perinteistä poikkeavan välityksen.
Olympialaisten jälkeenkin kolmikko säilytti muusta laivastosta poikkeavan värityksen, mutta Vancouver 2010
tekstin tilalle maalattiin British Columbia. Coastal Celebration valmistui kolmikosta viimeisenä toukokuussa
2008 saksalaiselta Flensburg Schiffsbaun telakalta. KUVA: ROBERT ETCHELL
Brittiläisen Kolumbian BC Ferries
Toinen

PohjoisAmerikan

merkittävä

ongelmiin, sillä niiden kalusto oli vanhaa eivätkä ne

länsirannikolla

valtionvarustamo

on

operoiva

kanadalainen

BC

Ferries, joka liikennöi osittain jopa samalla alueella

pystyneet

riittävästi

aiheuttamaan
tarpeeseen.

vastaamaan

kasvaneeseen

autoistumisen

ajoneuvojenkuljetus

kuin AMHS. BC Ferriesin tarina alkaa oikeastaan

Union luopuu matkustajaliikenteestä

Columbia

vuodesta 1958, jolloin W.A.C Bennet ilmoitti British
Ferry

Authorityn

ottavan

liikenteen

Toinen uhka perinteiselle linjaliikenteelle tuli ilmasta,

liikenteenaloitusta

vuonna

1960

alueen

monille saarilla asuville houkuttelevaksi vaihtoehdoksi

haltuunsa maakuntahallitukselta. Ennen BC Ferriesin
liikennetarpeesta olivat vastanneet lähinnä pienet
yksityiset toimijat eikä julkinen valta koordinoinut tai
säännellyt liikennettä mitenkään. Yhtiön nimeä on

viilattu sen historian aikana useampaan kertaan,
mutta tässä artikkelissa käytetään pääasiassa yhtiön
nykyistä markkinointinimeä BC Ferries.
Ennen

BC

Ferriesin

perustamista

liikenteestä

vastasivat pääasiassa Union Steamship Company of

British Columbia Ltd. (Union), Black Ball Line sekä BC
Coastal

Steamship

Service,

jonka

omistaja

oli

valtiollinen Canadian Pacific Railway. Edellä mainituilla
oli

kattava

reittiverkosto

Brittiläisen

Kolumbian

rannikolla. Sodan jälkeen vanhat pelurit ajautuivat

sillä voimakkaasti kasvanut lentoliikenne alkoi tulla
vanhoille lautoille. Union osin edesauttoi itse ihmisten

siirtymistä lentoyhtiöiden asiakkaiksi, kun sen liikenne
pysähtyi

kahdeksi

lakon takia.

kuukaudeksi

satamahenkilöstön

Unionin alamäki sen kuin jatkui kilpailun kiristyessä

rahtiliikenteessä,

matkustajatuottojen

laskiessa

ja

taloudellisen laivaston puutteen takia. Niinpä vuonna
1956 Black Ball otti haltuunsa Unionin liikenteen
Bowen Islandille. Maakunnan kieltäydyttyä lisätuen

maksamisesta Unionin liikennöimille reiteille, päätti
Union luopua matkustajaliikenteestä.

Unioin ei kuitenkaan ollut ainoa ongelmissa ollut
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varustamo tuohon aikaan, vaan myös muilla suurilla

oli vaikeuksia. Canadian Pacificin työntekijät menivät
1958 lakkoon vaatien palkankorotuksia. Black Ballin

työntekijät ryhtyivät tukilakkoon, jolloin suuri osa
alueen

elintärkeästä

lauttaliikenteestä

lamaantui.

Maakuntahallitus tarttui toimeen ja sääti lain (Civil
Defence

Act),

joka

teki

maakuntahallitukselle

mahdolliseksi ottaa haltuunsa tarvittava omaisuus

lauttaoperaattoreilta liikenteen turvaamiseksi. Black
Ballin

työntekijät

protestina

uutta

maakuntahallitus
lauttayhtiön.

kuitenkin
lakia

jatkoivat

vastaan,

ilmoitti

lakkoaan

ja

niinpä

perustavansa

oman

BC Ferriesin toinen alus, vuonna 1960 valmistunut Queen of
Tsawwassen pääsi eläkkeelle vasta 48 palvelusvuoden
jälkeen vuonna 2008. KUVA: BRUCE PETER

Maakunnallinen lauttayhtiö perustetaan
BC Ferriesin ensimmäinen linja yhdisti Vancouver
Islandin maakuntakeskuksen Victorian Vancouverin

kaupunkiin. Aluksi yhtiön nimenä oli British Columbia
Toll Authority Ferry System, jota käytettiin aina
vuoteen

Columbia

1977

asti,

Ferry

maakunnallinen
omistuksessa
liikennöinnin

jolloin

muodostettiin

Corporation,

Crown

oleva

15.

joka

corporation

yhtiö.

6.

BC

1960,

eli

oli

British

ns.

julkisessa

Ferries

aloitti

jolloin

Vluokan ensimmäinen alus Queen of Victoria (alkujaan
City of Victoria) kuvattuna alkuperäisessä värityksessään
ilmeisesti 1960luvulla. KUVA: BRUCE PETERIN KOKOELMAT

yhtiön

uudisrakennukset Tsawwassen ja Sidney aloittivat
liikenteen. Tsawwassen oli pitkäikäinen jäsen BC:n
laivastossa,

sillä

se

vuonna 2008.

poistettiin

liikenteestä

vasta

199394 valmistuneet Spiritluokan alukset Spirit of British
Columbia (kuvassa) ja Spirit of Vancouver Island ovat BC
Ferriesin suurimmat laivat. KUVA: BRUCE PETER

Jo ensimmäisen vuoden päättyessä yhtiön tulos oli
kääntynyt voitolle ja nopea kasvu alkoi. BC Ferriesin
perustamisesta
liikennöintiä,

huolimatta

mutta

heti

Black

Ball

jatkoi

vuonna

1961

maakuntahallitus osti Black Ballin sekä Gulf Islands
Ferry Companylta viisi alusta.
Laivasto kasvaa
Osana

yhtiön

voimakasta

laajentumista

tarvittiin

myös lisää aluksia. Vuosien 1962 ja 1965 välillä
valmistui

kymmenen

uutta

alusta,

minkä

lisäksi

hankittiin vielä kolme käytettyä alusta. Kapasiteettia

vaakasuunnassa kahtia ja lisäämällä uusi autokansi

olevaa laivastoa muokkaamalla. ”Stretch and lift”

alettiin kutsua BC Ferriesillä Vluokaksi.

kasvatettiin myös uudisrakennusten sijaan olemassa
ohjelma alkoi vuonna 1970, ja sen ensimmäisessä
osassa

ohjelmaan

valitut

neljä

alusta

kasvattamaan alusten autokapasiteettia. Näitä aluksia

leikattiin

Vuonna 1976 liikenteeseen saatiin kolme Cluokan

jalan) mittainen välipala. Viiden vuoden kuluttua

Cowichan, Queen of Coquitlam ja Queen of Alberni).

keskeltä kahtia ja väliin lisättiin 25,6 metrin (84

ohjelmaa jatkettiin leikkaamalla samat neljä alusta

molemmista

päistä

lastattavaa

alusta

(Queen

of

Vuonna 1981 sarjaan valmistui vielä kaksi lauttaa,
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Queen of Oak ja Queen of Surrey, jotka tosin

kokonaan

valmistuneesta kolmikosta. BC Ferriesille siirrettiin

Ferry

poikkeavat
lisää

kansirakennelmien

liikennettä

Kolumbian

vuonna

osalta

1985,

kuljetusministeriö

kun

siirsi

aiemmin

Brittiläisen

merialueiden

lauttaliikenteensä BC Ferriesin hoidettavaksi. Muutos
kasvatti

merkittävästi

BC

liikennöintialuetta.

Ferriesin

laivastoa

ja

omistaman

BC

Ferry

Authorityyhtiön

(BCFA) kautta, joka omistaa kaikki British Columbia
Services

Inc.yhtiön

osakkeenomistajana
hallituksen.

Sekä

BCFA

BC

osakkeet.

nimittää

Ferries

että

BC

Ainoana

Ferriesin

BCFA

ovat

maakuntahallituksesta riippumattomia, millä pyritään
takaamaan

BC

Ferriesille

mahdollisuus

pitkäjänteiseen ja kannattavaan liiketoimintaan.

Toiminta organisoidaan uudelleen

Coastal Ferry Actin myötä mukana on vielä kolmas

Huhtikuun alussa 2003 astui voimaan uusi laki,

joka määrittelee hinta ja palvelutason BC Ferriesin

Coastal

Ferry

lauttaliikenne

Act,

yhtiöitettiin

Services

Inc.yhtiöön

yhtiöstä

tuli

erotettiin

jonka

poliittisesta

tulosvastuullinen

(BC

myötä

British

BC

Columbia

Ferries).

päätöksenteosta

entistä

itsenäisempi

yksikkö,

kun

Ferriesin

Näin
ja

ja

Ferry
yhtiö

samalla
myös

budjettirahoitus

päättyi. Maakuntahallitus tosin maksaa BC Ferriesille

edelleen vuotuista liikennöintikorvausta siitä, että
yhtiö liikennöi tietyn määrän vuoroja tietyillä reiteillä.
Vuotuisen liikennöintikorvauksen enimmäismäärä on
tällä

hetkellä

vuodessa.

106

miljoonaa

Kanadan

dollaria

osapuoli, British Columbia Ferry Commission (BCFC),
merireiteillä. Toisin kuin edelläkerrotun perusteella
voisi luulla, BCFC on täysin itsenäinen suhteessa
maakuntahallitukseen, ja toisaalta myös BC Ferriesiin.
Coastal Ferry Act määrittelee periaatteet, joiden
avulla BCFC:n on määrä valvoa yleishyödyllisyyden
toteutumista lauttaliikenteessä. Periaatteissa muun
muassa

kiinnittää

edelleen

maakuntahallituksella

että

erityishuomiota

lauttaoperaattoreiden

täytyy

taloudelliseen

kestävyyteen ja toiminnan kehittämiseen kaupallisista
lähtökohdista.

Muutoksesta huolimatta BC Ferriesin omistus säilyi
kuitenkin

määritellään,

sen

Vuonna 2004 Kreikassa rakennettu Northern Adventure
hankittiin BC Ferriesille korvaamaan elokuussa 22.3.2006
uponnutta Queen of the Northia. Ostohetkellä syyskuussa 2006
Northern Adventure liikennöi espanjalaisen Balearian
liikenteessä nimellä Sonia X. Yhdeksän miljoonan dollarin
remontin jälkeen alus asetettiin BC Ferriesin liikenteeseen
keväällä 2007. KUVA: ROBERT ETCHELL
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Queen of Chilliwack on yksi ulkomailla rakennetuista BC
Ferriesin lautoista. Norjassa 1979 rakennettu alus palveli
Oslovuonossa, kunnes BC Ferries osti sen 10 miljoonalla
dollarilla vuonna 1991. KUVA: ROBERT ETCHELLL
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Tallinkilta rahdatun Atlantic Visionin tulevaisuus vuoden kuluttua päättyvän rahtauksen jälkeen on vielä hämärän peitossa.
Tallinkilla tuskin on suuria intohimoja aluksen suhteen, mutta myöskään Marine Atlantic ei ole ollut paikallislehtien mukaan
täysin tyytyväinen alukseen. KUVA: JARROD DAVID
Marine Atlanticin reittikartta. KUVA: PHILIPHOS. CClisenssi:
http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/deed.en

Kolmas valtiollinen: Marine Atlantique
Kolmas

merkittävä

pohjoisamerikkalainen

valtionvarustamo on Kanadan itärannikolla liikennöivä
Marine Atlantic (ranskaksi Marine Atlantique), jonka neljä
alusta

yhdistävät

Nova

Scotian

North

Sidneyn

ja

Newfoundlandin Argentian ja Port aux Basques’in. North

SidneyPort aux Basquesreittiä liikennöidään ympäri
vuoden kun taas Argentiaan ajetaan vain kesäkaudella.

Marine Atlanticilla on liikenteessään neljä alusta, joista se
omistaa itse yhden muiden kolmen ollessa rahdattuja.

Yksi aluksista on meille suomalaisillekin tuttu entinen
Superfastlautta, joka nykyisin kantaa nimeä Atlantic

Vision. Aluksen omistaa edelleen Tallink, joka rahtasi
tarpeettomaksi käyneen aluksen pois lokakuussa 2008
viiden

vuoden

sopimuksella.

Näin

ollen

rahtausaika

päättyy jo vuoden kuluttua lokakuussa 2013. Viiden

vuoden rahtaus ei tule Marine Atlanticille halvaksi, sillä
Kanadan valtio on ilmoittanut tukevansa Marine Atlanticia
rahtauskulujen maksussa peräti 101 miljoonalla dollarilla.
Kesäisin Atlantic Vision kulkee myös kesäreitillä Port aux
Basques’sta Argentiaan.
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Highlanders ja sen sisaralus Blue Puttess ovat Marine Atlanticin uusimmat alukset. Molemmat ovat rahdattuina Stena Linelta
viiden vuoden sopimuksella vuodesta 2010 alkaen. KUVA: JARROD DAVID

Leif Ericson on Marine Atlanticin aluksista vanhin ja
pienin. Lisäksi se on MA:n laivoista myös ainoa, jonka
se itse omistaa. Alun perin Stenalle valmistunut alus

ehti kulkea Stenan liikenteessä 1991–2001 ennen
myyntiään Marine Atlanticille. Keväällä 2011 tehdyn
remontin

jälkeen

kuljettamiseen

Leif

North

Ericson

SidneyPort

keskittyi
aux

rahdin

Basques

reitillä, jossa sen parina ovat Stenalta rahdatut Blue
Puttees

ja

Highlanders,

jotka

kuljettavat

myös

matkustajia. Jälkimmäiset kaksi laivaa olivat alkujaan

Ulkomuodostaan
huolimatta Leif Ericson kuljettaa
nykyisin vain rahtia. KUVA: JARROD DAVID

Stena Linen Stena Trader ja Stena Traveller, jotka
Marine

Atlantic

rahtasi

vuonna

2010.

Ennen

liikenteentuloaan laivoja lyhennettiin 12 metrillä, jotta
ne sopisivat paremmin Port aux Basques’in ahtaaseen

valtionrautateitä (Canadian National Railway, CN). CN

keulapotkurin

Canadian National Railwayn operoima lauttaliikenne

satamaan. Toinen suurempi muutos oli kolmannen
asentaminen

ohjailtavuuden

parantamiseksi. Luonnollisesti myös matkustajatiloja
kohennettiin

ja

muokattiin

liikenteeseen sopivammaksi.

Marine

Atlanticin

Nykyinen Marine Atlantic perustettiin vuonna 1986,
mutta sen historia ulottuu paljon kauemmas. Ennen

vuotta 1986 Marine Atlanticin liikennöimiä reittejä
CN

Marine,

joka

oli

perustettu

vuonna

1977

yhdistämällä

Kanadan itäosissa yhteen yhtiöön. Vuonna 1986
liittovaltio päätti järjestellä valtionrautatiet uudelleen

ja osana tätä muutosta itärannikon lauttaliikenne
päätettiin siirtää kokonaan pois CN:n vastuulta.

Marine Atlanticin historiaa

operoi

Marine

oli

osa

Kanadan

Kanadan

toteuttamat

valtion

1990luvun

budjettileikkaukset

loppupuolella

johtivat

osaltaan

Marine Atlanticin liikenteen vähenemiseen. Toinen
suuri tekijä oli Confederation Bridgen avaaminen
Northumberlandin
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salmeen

vuonna

1997,

jolloin
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Marine Atlanticin käytetyin lauttareitti ajettiin alas
ihmisten siirtyessä käyttämään siltaa.

Samana vuonna Marine Atlanticin liikennealue pieneni
vielä

lisää,

kun

Northumerland

Ferries

MA

myi

Ltd:n

lauttareittejään

omistamalle

Bay

Ferriesille. Samana vuonna yhtiö irroittautui myös
Newfoundlandin

rannikkoliikenteestä,
maakuntahallinnon
muutoksena

MA

ja

kun

Labradorin
liikenne

vastuulle.

myi

alueen

siirrettiin

Kolmantena

omistamansa

telakan,

Newfoundland Dockyardin. Näin jäljelle jäi ainoastaan

perustuslaissa määritellyn North SyndeyPort aux
Basquesreitin liikennöinti.
Julkisessa

omistuksessa

PohjoisAmerikassa

olevia

enemmänkin

varustamoja
kuin

on

Lähteet
• Alaska Marine Highway System

(www.dot.state.ak.us/amhs/pubs)

• BC Ferry Authority (www.bcferryauthority.com)
• BC Ferry Commission

(www.bcferrycommission.com)

• British Columbia Ferry Services Inc
(www.bcferries.com)

• Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.nu)

• Marine Atlantic Inc (www.marineatlantic.ca)
• Southeast Alaska Conservation Council
(www.seacc.org)

• West Coast Ferries (www.westcoastferries.ca)
• Wikipedia (en.wikipedia.org)

tässä

artikkelissäa esitellyt kolme. Esimerkiksi Washigtonin
osavaltiolla on Washington State Ferry ja AMHS:n
reittiverkkoa

täydentää

eräiden

omistama InterIsland Ferry Authority.

saaristokuntien

Valtiolliset varustamot sarjan edellinen, Eurooppaa
käsittelevä

osa

ilmestyi

Ulkomatalan

numerossa

4/2012. Sarjan seuraava osa puolestaan ilmestyy
lehden numerossa 6/2012.

VaasaUumajareitille perustetun, Vaasan ja Uumajan

kaupunkien omistaman lauttayhtiön tämänhetkistä
tilannetta käsitellään tämän lehden sivuilla 89.

Vuonna 1989 valmistunut Joseph and Clara Smallwood
päätyi 22 liikennöintivuoden jälkeen romuksi vuonna 2011.
KUVA: BRUCE PETER

FREELANCERIKSI?
Ulkomatala toivottaa aina tervetulleeksi myös osaavat vierailevat kirjoittajat. Juttujen aiheiksi kelpaavat kaikki
merenkulkua sivuavat aiheet: historiikit, matkakertomukset, uutisjutut, kirjaarvostelut tai vaikka raportit
hyvistä laivakuvauspaikoista.

Valmiiksi kirjoitettujen juttujen lisäksi otamme mielellämme vastaan myös juttu ja lähdevinkkejä, tai
vaikka vain ranskalaisilla viivoilla kootun jutturungon, jonka kirjoitamme ideoijan puolesta puhtaaksi.
Myös kuvia otetaan mielellään vastaan.
Mihinkään ei tarvitse sitoutua. Voit tehdä vain yhden jutun, tai halutessasi myös säännöllisemmin.
Katso lisää verkkosivuiltamme: http://www.ulkomatala.net/freelancer

Ota yhteyttä jo tänään!
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Lokikirja
KOTIVESILTÄ
Wasa

Express

tekee

RCCL

tilaamassa

paluun

Oasisluokan ensimmäinen alus, Oasis of the Seas, lähti

Turusta kohti Floridaa lokakuun lopussa 2009. Aluksen
pituus on 360 ja leveys 47 metriä. Matkustajia alukseen
mahtuu enimmillään 6400. KUVA: JUKKA KOSKIMIES

VaasaUumaja

reitille. Lue lisää tämän lehden sivuilta 89.
kolmannen

Oasisristeilijän

Turusta? Turun Sanomat uutisoi lokakuun alussa,
telakkayhtiö

STX

Finlandin

ja

risteilyjätti

Royal

Caribbean Cruisesin (RCCL) olevan tekemässä sopi
musta kolmannen Oasisluokan risteilijän rakenta
misesta

Turun

telakalla.

RCCL

vahvisti

huhut

lokakuun lopulla tiedottaessaan kolmannen kvartaalin
tuloksesta. RCCL vahvisti neuvottelevansa kolmannen

Oasisristeilijän rakentamisesta, mutta telakkaa ei

paljastettu. RCCL:n tavoitteena on päästä sopimuk

Monitoimijäänmurtaja Botnica lähdössä Arctecin
Hietalahden telakalta keväällä 2011.
KUVA: PEKKA K. LAAKSO

seen aluksen rakentamisesta vielä tämän vuoden
puolella, ja valmis kolmas Oasisristeilijä olisi vuoden
2016 jälkimmäisellä puoliskolla. Tiedotteen mukaan

kolmas alus tulisi kahta ensimmäistä edullisemmaksi
ja lisäksi siitä pitäisi tulla vielä kahta ensimmäistä
energiatehokkaampi.

Turun Sanomien tietojen mukaan tilauksen suurin

jarru on Suomen hallitus, jonka pitäisi myöntää

RCI:lle riittävän hyvä rahoituspaketti tilauksen rahoit
tamiseen. Oasisluokan aluksen tilaus olisi merkittävä
Turun telakalle, sillä noin miljardin euron arvoinen

tilaus toisi telakalle työtä noin 12 000 henkilö
työvuotta. Tällä hetkellä Turun telakan tilauskirjassa

Suomen vesillä. Alus luovutetaan Tallinnan Satamalle

varusteluvaiheessa

joiden arvioidaan johtavan noin 50 henkilötyövuoden

on vain TUI Cruisesille rakennettava risteilijä sekä jo
oleva

Viking

Grace,

kerromme lisää tämän lehden sivuilla 1013.

josta

marraskuussa. Samalla Arctia aloittaa ytneuvottelut,
vähenemiseen.

Arctia myy Botnican Tallinnan satamalle. Valtion

Jäänmurtosopimuksen

Offshore Oy myy omistamansa monitoimijäänmurtaja

rahtaukset ovat olleet pääasiassa lyhyitä, mikä on

omistaman

Arctia

Shippingin

tytäryhtiö

Arctia

Botnican Tallinnan Satamalle 50 miljoonalla eurolla.

Tällä hetkellä Välimerelle rahdatulla, vuonna 1998
Finnyardsin

telakalta

Raumalta

valmistuneella

Botnicalla ei viimeisimmän sopimuskierroksen jälkeen

kuulu Arctian ja Liikenneviraston tekemään jään
murtosopimukseen, joten nyt tehdyllä kaupalla ei ole
vaikutusta

tulevan

talven

jäänmurtokapasiteettiin

ulkopuolelle

jääneelle

Botnicalle on yritetty löytää töitä maailmalta, mutta
johtanut aluksen alhaiseen käyttöasteeseen ja sitä
kautta operointi on ollut tappiollista. Osittain syynä

on myös se, että markkinoille on tullut runsaasti
uusia

offshorealuksia,

jäänmurto

paremmat.
saatava
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silmällä

Arctian

pääoma

joiden

pitäen

tiedotteen

tulee

ominaisuudet

rakennettua
mukaan

pienentämään

ovat

Botnicaa

kaupasta
yhtiön
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hyttiluokissa hintaan kuuluu lisäksi loungepalvelut

velkaantumisastetta merkittävästi.
Eckerö

Line

julkisti

Uudenvuodenaattona

lisätietoa

liikenteen

Finlandiasta.

aloittava

Eckerö

Linen uusi Finlandia tuo mukanaan uusia palveluja.
Uusi

Extraluokka

vastaa

kilpailijoiden

Business

Loungeluokkaa, jossa matkalipun hintaan kuuluu

työskentelypiste, juomat, ateria ja päivän lehdet.

Kannelle kuusi sijoittuvan EckeröMarketin pintaala
kasvaa

500

neliöön

ja

se

sisältää

uutuutena

Maistelubaarin. Kosmetiikan myynti siirtyy ilmeisesti
pois EckeröMarketista, sillä Finlandialle on tulossa
pelkästään kosmetiikkaa myyvä Shop Bellezza.

Laivan ravintolamaailma sijaitsee kannella kahdek

HelsinkiVantaan
pöydässä,

lentokentällä,

juomavalikoima

illallinen

hytissä

kapteenin

ja

myöhäisempi luovutus, mikäli se on mahdollista.
Kesän

risteilyt

tuovat

jälleen

mukanaan

hytin

uusia

kohteita. Kahdella risteilyllä vieraillaan Norjan pää
kaupungissa Oslossa. Täysin uusi on viikon mittainen
Vienanmeri & Solovetskin saari risteily.
varustamo

myy

nyt

marraskuun

Uutuutena

Kanariansaarten

risteilyjä ilman lentoja. Lisäksi myynnissä on yhdis
telmäristeilyjä, jotka yhdistävät kaksi peräkkäistä
risteilyä. Näitä risteilyjä on tarjolla esimerkiksi talven
Karibianristeilyillä.

san. 400paikkaisen EckeröBuffetin lisäksi kannelta

Kristina

ravintola Nosturi, Naissaarbaari sekä Telakka ja

palkinnon kotkalaiselle Kristina Cruises Oy:lle. Kymen

löytyvät keulassa sijaitseva kaksikerroksinen viihde
Jätkäsaaripubit. Kannen peräosan näköalaikkunoiden

takana on Cafeteria Satama, joka vastannee Nordlan
dian Café Arcadia. Uuden laivan myötä Nordlandialla

olevan EckeröBistron tyylinen ravintola näyttää pois
tuvan valikoimasta.

Uudistuksia Kristina Cruisesilla. Vuosi 2013 tuo

mukanaan muutoksia Kristina Katarinan risteilyille.
Maaliskuun lopusta alkaen risteilyiden hintaan sisältyy

puolihoito eli aamiaisset ja illalliset buffetravintola
Polariksessa.

Lisäksi

yksinmatkustavien

tilanne

paranee, sillä jatkossa noin 25 prosenttia hyteistä
jyvitetään yksinomaan yksinmatkustajille.
Nykyiset

yhdeksän

hyttiluokkaa

jaetaan

samassa

uudistuksessa neljään eri hyttityyppiin, jotka ovat
Standard, Classic, Comfort ja Premium. Standard
luokkaan kuuluvat hytit ovat ikkunattomia. Premium

Cruisesille

Yrittäjät

ry

Yrittäjät

perustelee

Cruisesille

on

myöntänyt

yrityksen

kansainvälisellä

yrittäjäpalkinto.
vuosittaisen

palkinnon

kasvulla,

toiminnalla.

jakamista

Kymen

yrittäjä
Kristina

kehityksellä

Tiedotteen

kuin

mukaan

”Kristina Cruises on vahva maakunnallinen matkai
lualan yritys, jolla on vuosien aikana kerätty tietotaito

ja erityisosaaminen toimialasta. Yritys on luonut
omaperäiset risteilymatkatuotteet ja niiden toteut
tamiseen ja kehittämiseen on koko suku vahvasti
sitoutunut. Lisäksi yritys tuo tunnetuksi maailman
merillä myös Kymenlaaksoa ja Suomea.”
Tallinnan

satamasta

jäänmurtajaoperaattori.

Tallinnan Satama ja Viron merenkulkulaitos (EMA)
allekirjoittivat 23.10 kymmenvuotisen (2013–2022)
sopimuksen
Jäänmurtoa

jäänmurtopalveluiden
varten

Tallinnan

tuottamisesta.

Satama

ostaa

valtionyhtiö Arctialta monitoimimurtaja Botnican, joka
tulevasta talvesta lähtien murtaa jäitä ja avustaa

Tuleva Finlandia on parhaillaan Landskronan telakalla
uudistettavana. KUVA: ECKERÖ LINE

Ensi kesänä Kristina Katarina
vierailee jälleen uusissa satamissa esimerkiksi Vienanmerellä.
Tässä Kristina Katarina on lähdössä juhannusristeilylle
Helsingistä viime kesänä. KUVA: OLLI TUOMINEN
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aluksia Muugan, Kundan ja Sillamäen rahtisatamiin

Hieman vajaa sata metriä pitkä uusi ulkovartiolaiva korvaa
valmistuttuaan jäissäkulkuun sopimattomat,
vuosituhannen alkupuolella valmistuneet Telkän ja Tavin.

sekä Tallinnanlahden ja Paldiskin satamiin. Kauppa
hinnan yhtiö aikoo rahoittaa aluksi lyhytaikaisella

KUVA: STX FINLAND

pankkilainalla, mutta tarkoituksena on rahoittaa laina

uudelleen Pohjoismaiselta investointipankilta saata
valla pitkäaikaisella, noin kymmenvuotisella lainalla.
Jäänmurto

ei

ole

Tallinnan

Sataman

ydinliike

toimintaa, vaan murtajan hankita perustuu pitkälti
valtioomistajan

tarpeeseen

omistaa

jäänmurtaja,

jolla voidaan turvata Viron satamien saavutettavuus

myös talvella. Tiedotteessaan Tallinnan satama ei
kertonut,

mitä

se

aikoo

tehdä

Botnicalla

jään

murtokauden ulkopuolella toukokuun ja joulukuun
välisenä aikana.

Arctia rakennuttaa uuden satamajäänmurtajan.
Valtion omistama Arctia Shipping ja Kemin Satama
rakennuttavat uuden satamajäänmurtajan yhdessä
omistamalleen Arctia Karhulle. Noin 10 miljoonaa
euroa maksavan murtajan rakennustelakka valitaan

vielä tämän vuoden aikana tarjouskilpailussa mukana

avaamista perustellaan Viron ja Venäjän välisen rajan

pahoilla rekkajonoilla, joissa voi pahimmillaan kulua
aikaa liki vuorokausi. Laivalla matka kestää neljä
tuntia, ja reittiä liikennöidään ainakin alkuun kerran
päivässä. Jos reitti alkaa vetää hyvin, yhtiö on valmis
hankkimaan

myös

toisen

Ferry

samassa

aluksen.

Kaupan

seurauksena Kapella sai uudeksi nimekseen ULS
1

ja

yhteydessä

lippuvaltioksi

Deltamarinin.

Kiinalaisomis

vaihdettiin Panama.

olevien kahdeksan telakan joukosta. Uuden murtajan

Kiinalaiset

2013–2014.

International Investments Ltd on ostanut suomalaisen

pitäisi

olla

valmis

jo

Kesäkaudella

seuraavalle
alusta

talvikaudelle

voidaan

käyttää

hinauksiin ja öljyntorjuntatehtäviin. Perustettavalle
yhtiölle

siirtyvät

myös

Kemin

satamahinaajat Jääsalo ja Ulla.

Sataman

nykyiset

Uuden ulkovartiolaivan tuotanto alkoi Raumalla.
Ensi

syksynä

valmistuvan

Rajavartiolaitoksen

tilaaman uuden ulkovartiolaivan tuotanto alkoi 22.10

STX Finlandin Rauman telakalla. 96 metriä pitkän ja

ostivat

teinen, mutta Singaporessa päämajaansa pitävä AVIC
laivojen

suunnitteluun

erikoistuneen

Deltamarinin.

Kaupasta jälkeen Deltamarinin toiminta jatkuu enti

sellään vanhalla nimellä. Deltamarinin mukaan kaup
pa parantaa yhtiön mahdollisuuksia esimerkiksi omien
konseptien kehittämiseen. Turun Sanomien mukaan
kiinalaiset
euroa.

maksavat

Deltamarinista

32

miljoonaa

17 metriä leveän aluksen hinta on noin 97 miljoonaa

Viking XPRS Viron lipulle? Juuri ennen lehden

dieseliä tai nesteytettyä maakaasua. Rajavalvonnan

suunnittelisi osana säästöohjelmaa HelsinkiTallinna

euroa. Polttoaineenaan alus tulee käyttämään joko
lisäksi uutta ulkovartiolaivaa voidaan hyödyntää myös
meripelastustehtävissä.
helikopterikenttä
laivaan

voidaan

ja

Laivan

keulakannella

tankkausmahdollisuus.

nostaa

pelastuslauttoja.

on

Lisäksi
Alus

varustetaan öljyntorjuntajärjestelmillä ja sitä voidaan

tarvittaessa käyttää myös sotilaalliseen maanpuo

julkaisua

Nya

Åland

uutisoi,

että

Viking

Line

reitillä kulkevan Viking XPRS:n siirtämistä Viron lipun
alle

työvoimakustannusten

pienentämiseksi.

Tällä

hetkellä Viking XPRS purjehtii Ruotsin lipun alla.

Ulkomatala seuraa tilannetta Toimituksen blogissa ja
Ulkomatalan Facebooksivulla.

lustukseen. Rakennustöiden edistymistä voi seurata

Transatlantic osti Merilinjan. Ruotsalaisvarustamo

Kapella

operoi

osoitteessa www.raja.fi/uvl10
aloitti

liikenteen

Viron

ja

Venäjän

välillä. Tallinkin myymä Kapella on saanut jatkoaikaa

Itämerellä, kun sen ostanut venäläinen ULS Global
Group aloitti sillä liikenteen Viron Sillamäestä Venäjän
puolelle

UstLugan

uuteen

satamaan.

Reitin

Transatlantic on ostanut suomalaisen Merilinjan, joka
konttiliikennettä

Kokkolasta

ja

Oulusta

Antwerpeniin kahdella rahdatulla aluksella. Kaupassa
Transatlantic ostaa Meriauran toiminnot, rahtaus ja
asiakassopimukset. Merilinjan liikevaihto oli viime
vuonna noin 10 miljoonaa euroa.
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Auran muutostyöt valmistuivat. Meriauran raskas

Aura on kuljettanut aiemmin mm. rakennuslohkoja
suomalaisille telakoille. Kuvassa alus tuomassa Brittany
Ferriesin Armorique'n lohkoja Helsinkiin tammikuussa 2008.

kuljetusaluksen laajat muutostyöt valmistuivat syys
kuun alussa Rauman telakalla. Muutokset ovat seu

KUVA: JUKKA KOSKIMIES

rausta Meriauran ja saksalaisen NSW:n tekemästä

monivuotisesta rahtaussopimuksesta, jolla Aura rah
dataan

merituulipuistojen

kuljetuksiin.

Muutostyöt

käsittivät muun muassa kahden lisäkeulapotkurin

asentamisen, aluksen leventämisen vakauden paran
tamiseksi sekä lisäkansirakennuksen 36 miehistön

jäsenelle. Parhaimmillaan muutostyöt työllistivät 150
työntekijää.

MAAILMAN MERILTÄ

Scandlines
mukaan

omistavat

myynnissä?

saksalaisen

pääomasijoittajat

Ruotsalaisen

SST:n

Scandlinesvarustamon
3i

ja

Allianz

Capital

Partners olisivat laittaneet saksalaisyhtiön myyntiin.
Varustamon hinnaksi arvellaan 1,4 miljardia euroa,
mikä olisi toteutuessaan 0,2 miljardia vähemmän
kuin

mitä

sijoitusyhtiöt

Scandlinesista

maksoivat

vuonna 2007. Scandlines on viime aikoina myynyt
liikennettään

ja

keskittynyt

lauttaliikenteeseen

Tanskan ja Saksan sekä Ruotsin ja Tanskan välillä.
NCL

tilaa

risteilijän

Saksasta.

Amerikkalainen

Norwegian Cruise Line (NCL) tilaa saksalaiselta Meyer
Werftiltä 163 000 bruttotonnin risteilijän, jonka on

määrä valmistua lokakuussa 2015. Tilaus sisältää

option sisaralukseen, joka toteutuessaan valmistuisi
2017. Tällä hetkellä Meyer rakentaa Norwegian Cruise
Linelle kahta Breakawayluokan alusta, joiden hieman

Scandlines on viime aikoina karsinut voimakkaasti
reittiverkostoaan, viimeksi myymällä reittejään
ruotsalaiselle Stena Linelle. Nyt Scandlines keskittyy vain
lyhyille reiteille, kuten reitille RostockGedser, jolla liikennöi
muun muassa vuonna 1980 valmistunut junalautta Prins
Joachim. KUVA: LASSI LIIKANEN

suurennettu versio nyt tilattu Breakaway Plusluokan

risteilijä on. Uuteen risteilijään mahtuu noin 4200

matkustajaa eli parisen sataa enemmän kuin nyt
rakenteilla

oleviin

Breakawayluokan

aluksiin.

Tilauksen hinnaksi tulee noin 700 miljoonaa euroa.

DFDS rahtaa exSeaFrance Molièren. Varustamo
yhtiö

DFDS

Seaways

on

rahdannut

Seafrancen

konkurssipesän omistaman Molièren (ex. Seafrance
Molière)

Englannin

kanaalin

ylittävälle

Dover

Dunkerquereitille. Dieppe Seaways nimen saava
alus aloittaa linjalla 4.11 korvaten Delft Seawaysin,
joka siirretään DoverCalaislinjalle. Ennen liikenteen
aloittamista
lipulle

ja

Dieppe

Seaways

maalataan

DFDS:n

siirretään

väreihin.

Ranskan

Dieppe

Seawaysin päätehtävä on vahvistaa rahtikapasiteettia

DoverDunkerquereitillä, jossa sen kanssa kulkevat
sisaralukset Dover Seaways ja Dunkerque Seaways.

Meyer Werftin havainnekuva NCL:n tilaamasta Breakaway
Plusluokan aluksesta. Ulkoasultaan alus on hieman
suurennettu versio nyt rakenteilla olevasta Norwegian
Breakawaysta. Havainnekuvan perusteella komentosillan
alapuolelle näyttäisi tulevan yksi (hytti)kansi lisää. Myös
komentosillan yläpuolelle näyttäisi tulevan lisärakenteita.
KUVA: MEYER WERFT
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Muutokset koskevat myös DoverCalaisreittiä, jonne

Tuleva Dieppe Seaways kuvattuna nyt jo edesmenneen
SeaFrancevarustamon väreissä SeaFrance Molièrena.
KUVA: RAY GOODFELLOW

Delft Seaways siirretään Norman Spiritin pariksi. Nyt
Norman

Spiritin

parina

kulkeva

Deal

Seaways

palautetaan takaisin omistajalleen. DFDS liikennöi
Doverin ja Ranskan satamien välillä yhteistyössä
ranskalaisen LD Linesin kanssa. Muutosten jälkeen

DFDS/LD Lines tarjoaa jopa 44 lähtöä päivässä
Doverin ja Ranskan satamista.

NCL myy Norwegian Dreamin Aasiaan. Norwegian

Cruise Line (NCL) myy vuonna 1992 Ranskassa
valmistuneen Norwegian Dreamin Star Cruisesille,
jonka

laivasto

kasvaa

kaupan

myötä

viiteen

risteilijään. Aluksen uudeksi nimeksi tulee Superstar
Gemini ja se aloittaa liikenteen 50 miljoonan euron

arvoisen remontin jälkeen. Star Cruises omistaa 50
prosenttia Norwegian Cruise Linesta.

Meyer luovutti Celebrity Reflectionin. Saksalainen
Meyer Werft luovutti viidennen ja samalla viimeisen
Solsticeluokan
Celebrity

aluksen,

Cruisesille

Celebrity

Eemshavenissa

Reflectionin,

9.10.

Sarjan

muut alukset valmistuivat vuosina 2008, 2009, 2010
ja

2011.

Aluksilla

on

tilaa

hieman

yli

3000

matkustajalle ja vajaalle 1300 miehistön jäsenelle.
Bridgepoint

osti

Ponantin.

Celebrity Reflection päätti Celebrity Cruisesin viisi vuotta
kestäneen uudisrakennusohjelman. Ensimmäiseksi
talvikaudeksi alus suuntaa Karibialle. KUVA: MEYER WERFT

Pääomasijoitusyhtiö

Bridgepoint on ostanut ranskalaisen luksusristeily
varustamon Compagnie du Ponantin ranskalaiselta
varustamojätiltä CMA CGM:ltä. Osapuolet eivät ole

Classic International Cruises talousvaikeuksis

on tällä hetkellä 580 työntekijää ja kolme alusta.

International Cruises on ajautunut vakaviin talousvai

paljastaneet kauppahintaa. Compagnie du Ponantilla
Neljäs alus, Le Boréalin ja L’Australin sisaralus Le
Soléal valmistuu Fincantierin telakalta ensi vuonna.

Carnival tilaa kaksi risteilijää Italiasta. Maailman

suurin risteilyvarustamo Carnival Corporation tilaa

Fincantierilta yhden prototyyppialuksen Holland Ame
rica Linelle (HAL) ja toisen Carnival Cruise Linelle.

HAL:lle tilattu 99 000 bruttotonnin alus tulee tar
joamaan tilat 2660 matkustajalle. Carnival puoles
taan saa 135 000 bruttotonnin aluksen, jossa on tilaa
4000 matkustajalle. HAL:n alus valmistuu syksyllä

2015 ja Carnivalin uusi alus talvella 2016. Carnival
sanoo myös harkitsevansa vanhempien, ennen vuotta
1995 valmistuneiden risteilijöiden myyntiä uusien ja
taloudellisempien

alusten

tieltä.

Tällä

hetkellä

Carnivalilla on tilauksessa yhdeksän alusta, jotka
valmistuvat vuosien 2013 ja 2016 välillä.

sa.

Viittä

alusta

operoiva

portugalilainen

Classic

keuksiin. Elokuun lopussa Princess Danae pysäytettiin

Dublinissa maksamattomien polttoainelaskujen takia
ja vain kahta viikkoa myöhemmin se pysäytettiin
Marseillessa yhdessä CIC:n toisen aluksen, Athenan

kanssa. Pysäyttämisen syynä olivat maksamattomat
polttoainelaskut ja henkilökunnan palkat. Muutama
päivä

myöhemmin

CIC:n

kolmas

laiva,

Arion,

pysäytettiin Montenegron Kotorissa maksamattomien
laskujen takia. Lokakuun alussa viimeinenkin yhtiön
liikenteessä

olevista

laivoista,

Princess

Daphne,

pysäytettiin Hanian satamaan Kreetalla niin ikään
maksamattomien

polttoainelaskujen

takia.

Yhtiön

viides laiva Funchal on makuutettuna Lissabonissa.

Ulkomatala seuraa merenkulun ajankohtaisia
tapahtumia

myös

Toimituksen

lehden Facebooksivulla.
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