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Teemanumero:

Viking Grace
Lisäksi: Eckerö Linen uusi Finlandia



LÄMPIMÄSTI tervetuloa lukemaan vuoden 201 3 ensim-
mäistä Ulkomatalaa, joka on ”pyhitetty” Itämeren
uusimmalle lautal le, Viking Gracelle. Numerosta löytyy
myös uuden Eckerö Linen Finlandian matkakertomus ja
perinteiseen tapaan Lokikirja, mutta muuten tämän
numeron sisältö painottuu Viking Graceen.

Viking Grace on pitkäll isen suunnittelu- ja
rakennustyön lopputulos. Se pysäytti nel jän vuoden
mittaisen tauon uusien ”ruotsinlaivojen” rakentami-
sessa, sil lä Viking Gracea aikaisemmin lähivesil le on
valmistunut vuonna 2009 Tall inkin Baltic Queen.
Näyttää myös siltä, että se tulee pitämään paikkaa
Itämeren uusimpana autolauttana useamman vuoden
ajan. Tällä hetkellä mil lään Pohjois-Itämeren varusta-
molla ei ole tilauksia sisäl lä, ja talouden epävarmuus
(joka heijastuu myös telakoihin) pitää huolen siitä, että
turhan hätiköityjä l i ikkeitä ei tehdä missään leireissä.

Toisaalta uusista lautoista pääsee sopivasti aasinsiltana
uusiin rikkipäästömääräyksiin Itämerellä, jotka astuvat
voimaan vuonna 201 5. Viking Grace on täl lä hetkellä
yksi ainoista lautoista, joka täyttää tiukat päästönormit
nesteytetyn maakaasun ansiosta. Niin sanotun ”rikki-
direktiivin” voimaanastumiseen on enää vajaat pari
vuotta aikaa, joten varustamoiden täytyy hil jal leen teh-
dä päätöksiä siitä, miten ne selviytyvät alustensa kanssa
uusista rajoituksista. Tässä vaiheessa voimaantuloa on
enää turha pyörtää, vaan nyt pitäisi keskittyä täysil lä
siihen, miten rajoituksista selvitään. Tässä työssä
Suomen valtio ja hal l itus voi luonnoll isesti ol la mukana,
mahdoll isesti jopa pienten kompensaatioiden tai tukien
kautta.

---

Viking Grace ei ole kuitenkaan ainoa uutuus, joka
tämän lehden sivuil la koreilee. Ehkä jo nyt olet pannut
merkil le, että olemme taas vääntäneet ja veivanneet
lehden ulkoasua uuteen uskoon. Ulkomatalan toimitta-
minen on pitkäjänteistä työtä, ja aika ajoin tulee ti-
lanteita, joissa on syytä miettiä lehden graafista uudista-

mista. Me toimituksessa koimme, että se on tärkeää nyt
Ulkomatalan aloittaessa jo viidennen vuosikerran.

Tällä kertaa olemme päässeet Ulkomatalan toimituksen
keskuudessa yhteisymmärrykseen siitä, mil laisena me
tahdomme lehden nyt miel lyttävän mahdoll isimman
hyvin lukijoita seuraavien vuosien ajan. Myös lukijoiden
mielipide on meil le tärkeä, ja kevään aikana tulemme
jäl leen taatusti kartoittamaan mielipiteitänne lehdestä
ja erityisesti sen uudesta taitosta.

Täten minulla on nyt erityisen suuri kunnia toivottaa
kaikki lukijat lukemaan Itämeren uusimmasta lautasta
uudistetun Ulkomatala-lehden sivuilta. Lähdetään odot-
tavaisin mielin kohti tuoretta vuotta 201 3 Ulkomatalan
viidennen vuosikerran parissa.
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PÄÄKIRJOITUS

Uusinta uutta
Ulkomatalan parissa

LASSI LI IKANEN

Päätoimittaja

Viking Grace saapuu Turkuun 1 6.1 .Aluksen LNG-tankit
ovat hyvin näkösällä peräkannella.Toistaiseksi laiva ajaa
kuitenkin meridieselillä tankkausinfrastruktuurin ollessa
keskeneräinen. Kuva: Kalle Id



Viking Grace -teemanumero:

Visiosta valmiiksi
Viking Gracen liikenteenaloituksen kunniaksi luomme katseen
aluksen tähänastisiin vaiheisiin, vuoden 2005 ensimmäisistä Turun-
l injan uudisrakennesuunnitelmista aina nykypäivään saakka.
—VIKING GRACE, SIVU 4

Viking Gragen neitsytmatkalla
Ulkomatalan toimittajat olivat mukana matkassa, kun Viking Grace
aloitti säännöll isen li ikenteen Turku-Maarianhamina/Långnäs-
Tukholma -reitil lä. Tässä artikkelissa kerromme kokemuksia laivasta
ja tapahtumia matkalta.
—VIKING GRACE, SIVU 9

Viking Line 40 vuottaTurusta
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 40 vuotta Viking Linen Turun-
l i ikenteen alkamisesta. Viking Gracen kunniaksi luomme katseen
linjan historiaan liikenteen aloittamisesta vuonna 1 973 nykypäivään.
—VIKING GRACE, SIVU 1 9

Turun-reitin uranuurtajat
Viking Gracen kunniaksi paneudumme neljään aiempaan Viking-
lauttaan, jotka ovat vaikuttaneet Turun-l injan kehitykseen.
—VIKING GRACE, SIVU 28

Turun-linjan laivojen kehitys
Turun-laivat ovat muuttuneet jo fyysisiltä mitoiltaan runsaasti 40
vuoden aikana.
—VIKING GRACE, SIVU 38

Eckerö Linen Finlandia liikenteeseen
Tämän lehden ilmestyessä Nordlandian Eckerö Linen Helsinki-
Tall inna-l injal la korvannut Finlandia on ehtinyt olla l i ikenteessä jo
kaksi kuukautta. Ulkomatalan toimittaja oli mukana laivan
neitsytmatkalla uudenvuodenaattona. Neitsytmatkan tunnelmien
lisäksi alkuun luodaan lyhyt katsaus Finlandian vaiheisiin.
— KOTIVESILLÄ, SIVU 39

Lokikirja
Merenkulun tärkeimpiä tapahtumia tammi-helmikuulta 201 3.
— LOKIKIRJA, SIVU 45

Loppusanat
Tietoa lehdestä ja toimituksesta.
— LOPPUSANAT, SIVU 50

Tässä numerossa

Kansi:Viking Grace lähdössäTurusta.
Kuva: Jukka Huotari

Kuva: Jukka Huotari

Kuva: Krzysztof Brzoza

Kuva: Kalle Id
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TEKSTI: JUSSI LITTUNEN

HUHUJA Viking Linen mahdoll isista uusista Turun-
laivoista l i ikkui jo joitain vuosia ennen laivatilauksen
toteutumista. Kun Viking Line marraskuussa 2005 tilasi
Helsinki-Tall inna-l injal le nopeakulkuisen ro-pax-aluksen,
sisältyi sopimukseen optio kahdesta samanlaisesta
autolautasta. Nämä oli tarkoitus asettaa li ikenteeseen
Turku-Maarianhamina-Tukholma-l injal le. Tarkempien
markkinatutkimusten jälkeen ajatuksesta luovuttiin, sil lä
Viking XPRS:in kaltaiset alukset eivät olleet täysin
ihanteell iset Turun-l i ikenteeseen.

Tarvetta uusil le Turun-laivoil le kuitenkin oli, ja Viking
Linen täyttäessä 50 vuotta vuonna 2009 oli uuden
alustyypin suunnittelu jo aloitettu. Ruotsin Viking Linen
johtaja Jan Kårström kertoi ruotsalaisessa
televisiohaastattelussa, että suunnitelmissa oli uusien
Turun-laivojen tilaaminen lähiaikoina. Pian lausunnon
jälkeen sil loinen toimitusjohtaja Nils-Erik Eklund julkaisi
lehdistötiedotteen, jonka mukaan tilaus ei ole
ajankohtainen, mutta uusia laivoja kyllä kehitetään.

Joulukuussa 2009 uuden laivan kehittäminen oli
edennyt pitkälle, ja tarjouspyyntöjä voitiin lähettää eri
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VIKING GRACE

Yllä: Syksyllä 2008 Viking line esitteli konseptin mahdollisesta uudestaTurun-linjan laivasta LopullisestaViking
Gracestä tuli varsin erilainen. Kuva:Viking Line
Alla: Uunituore Viking Grace lähdössäTurusta 1 5. tammikuuta. Kuva: Jukka Huotari

Visiosta valmiiksi



telakoil le. Julkisuudessa huomio kiinnittyi erityisesti
STX Finlandin Turun telakkaan, joka ei ol lut saanut
uusia laivatilauksia pitkään aikaan. Telakalla oli työn alla
vain jättiristeil i jä Allure of the Seas, ja tulevaisuus näytti
synkältä. Valtion odotettiin tukevan tilausta, mutta
sopivaa tukipakettia ei saatu aikaiseksi.

Kesäl lä 201 0 tarjoukset oli saatu kuudelta telakalta.
Pian Viking Line ilmoitti, että mikään tarjouksista ei
ol lut tarpeeksi edull inen ja projekti keskeytettäisiin
toistaiseksi. Uutinen oli suuri takaisku erityisesti Turun
telakalle, joka ei edelleenkään ollut saanut suuria
tilauksia mistään. Jo kuukauden sisältä Yle kertoi, että
neuvottelut Viking Linen ja STX Finlandin väli l lä
jatkuvat sittenkin. Laivan tilaaminen muualta kuin
Turusta olisi ol lut imagotappio Viking Linel le, mutta
ratkaiseva tekijä telakan valinnassa on tietenkin hinta.
Siksi STX Finlandin tarjoama hinta pitäisi saada linjaan
muualta tul leiden tarjousten kanssa.

Lopulta lokakuussa 201 0 julkistettiin esisopimus Viking
Linen ja STX Finlandin väli l lä. Option toisesta aluksesta
sisältävä sopimus oli ehdoll inen, ja ehtona oli valtion
lupaaman 28 mil joonan euron ympäristötuen
toteutuminen. Sopimuksen arvo oli 240 mil joonaa
euroa, ja luovutus tulisi tapahtumaan tammikuussa
201 3. Ympäristötuki vahvistettiin ennen joulua 201 0, ja
Euroopan Unioni hyväksyi tuen myöhemmin.

Uudenlainen ruotsinlaiva

Viking Linen toimitusjohtaja Mikael Backman kertoi
Navigator-lehden haastattelussa, että Viking Grace tulee
olemaan näkemys siitä, mitä tämän päivän
risteilylautalta odotetaan. Laival la haluttiin panostaa
ennen kaikkea ruokaan ja viihteeseen, jotka
tutkimusten mukaan kiinnostavat eniten matkustajia.
Koska Turun-l inja on Tall innan-l injan ohessa Viking Linen
suosituin kokouslinja, myös kokousosastoon haluttiin
panostaa.

Viking Linen oma työryhmä suunnittel i aluksen
konseptin, ja siksi esimerkiksi yleisjärjestely oli jo

valmiina tarjouspyyntöjä pyydettäessä. Alkuperäisissä
suunnitelmissa ulkomaisemien näkymiseen sisäl le oli
panostettu vieläkin enemmän kuin lopull isessa
versiossa, minkä lisäksi laivan leveys ja sen seurauksena
kapasiteetti ol i hieman lopull ista suurempi.
Polttoaineenkulutukseen ja vakauteen liittyvistä syistä
suunnitelmia muutettiin. Insinööritoimisto Deltamarin
auttoi Viking Lineä turvall isuusmääräyksiin l i ittyvissä
kysymyksissä.

Projektin alusta alkaen Viking Linen tarkoituksena oli
uudistaa täysin Turun-l injan tarjonta. Erityisesti laivassa
haluttiin panostaa suuriin maisemaikkunoihin. Hyvien
merimaisemien takaamiseksi yleiset tilat sijoiteltiin
kansil le 9-1 1 . Matkustajahytit sijaitsevat kansil la 5-8, kun
taas miehistöhytit on sijoitettu kannen viisi ulkolaidoil le
ja pelastusvenekansien väliin. Viking Gracella on
varsinaisen trailerikannen lisäksi ylempi
henkilöautokansi, joka sijaitsee kannen 5 peräosassa
miehistöhyttien keskellä. Eril l inen autokansi l isää
autokapasiteettia noin 1 00 henkilöautolla.

Aikataulultaan tiukalla Turun-l injal la lastinkäsittelystä oli
saatava mahdoll isimman sujuvaa. Provianttikontti
voidaan laskea autokannelta alas varastoon suuren
hissitason avulla, ja varastot ovat yhteydessä keittiöön
pitkittäissuuntaisen huoltokäytävän ansiosta. Laivan
alaosaan sijoitettu huoltokäytävä on hyvin yleinen
ratkaisu risteilyaluksissa, mutta autolautoissa käytäviä ei
juuri ole. Käytävä jakaa samalla konehuoneen kahteen
osaan, mikä on välttämätöntä, jotta laiva täyttäisi nk.
”safe return to port” – säännön.

Teknisel lä puolel la panostettiin erityisesti
ympäristöystäväll isyyteen.Tavoitteena oli, että uusi laiva
olisi noin 30 prosenttia nykylaivoja tehokkaampi.
Uudislaivasta tulisi kuitenkin selkeästi vanhoja laivoja
suurempi. Päästöjen pienentämiseksi Viking Line päätti
käyttää uuden laivan polttoaineena nesteytettyä
maakaasua. Myös muita vaihtoehtoja, kuten
biopolttoainetta, aurinkopaneeleja sekä tuulivoimaa
hyödyntäviä Flettner-roottoreita tutkittiin, mutta niiden
hyödyt osoittautuivat vähäisemmiksi.
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VIKING GRACE

Kuva:Viking Line



Kun tilaussopimus oli vahvistettu, tehtiin suunnittelutyö
loppuun STX Finlandil la Turussa. Laivan muotoilusta
vastasi kokonaan STX Finland, kun taas julkiset tilat ja
ulkovärityksen suunnittel i helsinkiläinen sisustusarkki-
tehtitoimisto dSign Vertti Kiven johdolla. Arkkitehdil lä
ei ol lut aikaisempaa kokemusta laivasuunnittelusta,
mutta Viking Line odottikin suunnittel i joilta uutta
lähestymistapaa laivasuunnitteluun. Hytit ja hyttikäy-
tävät sen sijaan suunnittel i laivojen suunnittelussa
kokenut ahvenanmaalainen sisustusarkkitehtitoimisto
Korpi & Gordon.

Runkosuunnittelussa laivan polttoaineenkulutus ja
aal lonmuodostus optimoitiin Turku-Tukholma-reitin
tarpeisiin. Aallonmuodostus haluttiin mahdoll isimman
pieneksi hitail la nopeuksil la, joil la ajetaan suhteell isen
pitkil lä saaristo-osuuksil la. Polttoaineenkulutus puo-
lestaan optimoitiin 21 solmua pienemmil lä nopeuksil la.
Koneteholtaan 30  400 kilowatin Viking Grace kuluttaa
vuodessa 20  000 tonnia nesteytettyä maakaasua, kun
taas 31   1 80 kilowatin Isabella kulutti vuodessa 24  300
tonnia raskasta polttoöljyä.

Rakentaminen alkaa

Varsinaiset rakennustyöt alkoivat kölinlaskulla 28.
syyskuuta 201 1 . Tuolloin perinteistä seremoniaa oli
seuraamassa Viking Linen ja STX Finlandin henki-
lökuntaa sekä luokituslaitos Lloyd’s Registerin ja
lehdistön edustajia. Rungon kokoaminen saatiin
valmiiksi vajaan vuoden sisäl lä.

Toukokuun alussa 201 2 Viking Line julkaisi tiedotteen,
jonka mukaan sisaraluksen optiota ei tässä vaiheessa
käytetä. Suunnitelmia sisaraluksen rakentamisesta ei
kuitenkaan haudattu. Vikingin hal l ituksen puheenjohtaja
Ben Lundqvistin mukaan asiaa harkitaan; ensiksi
halutaan seurata taloustilanteen kehittymistä ja Viking
Gracen menestystä. Sisaraluksen mahdoll isesta tilaa-
misesta päätetään aikaisintaan kuluvan vuoden aikana.

Vesil lelaskun aika oli 1 0. elokuuta 201 2. Koska aluksen
rakentaminen oli herättänyt suurta kiinnostusta,
varustamo tarjosi mahdoll isuuden seurata tilaisuutta
projektin Internet-sivujen kautta. Seremonioista
huolehtivat Viking Linen, telakan ja luokitusyhtiön
edustajista kootut kaksi neljän hengen ryhmää. Heidän
tehtävänään oli avata telakka-altaan kaksi venttii l iä, jotta
vesi pääsisi virtaamaan altaaseen. Luvan venttii l ien
aukaisemiseen antoi paikal le saapunut, muskettiso-
tilaiksi pukeutunut ryhmä tykinlaukauksella.
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Kölinlasku on perinteisesti yksi merkittävimmistä
askeleista aluksen rakentamisessa.Vielä nimettömän
Viking Gracen kölilohko lasketaan rakennusaltaaseen
28.9.201 1 . Kuva: STX Finland

Viking Grace vesillelaskupäivänä 1 0.8.201 2. Laivan runko
on saatu valmiiksi. Kuva: Krzysztof Brzoza

Joulukuussa 201 1 julkaistussa havainnekuvassa laiva on
saanut dSignin suunnitteleman lopullisen värityksensä.
Edellisellä sivulla esitettyyn havainnekuvaan verrattuna
venekansi on siirretty yhtä kantta alemmas, runkoväristys
on muuttunut ja korsteeni on muutettu valkoiseksi
korostamaan laivan ympäristöystävällisyyttä.
Kuva:Viking Line

VIKING GRACE



Varustelutyöt eivät alkaneet ongelmitta. Viking Grace
jouduttiin hinaamaan takaisin kuiva-altaaseen jo
syyskuun loppupuolel la, kun aluksen peräsimessä
havaittiin vikaa pian vesil lelaskun jälkeen. Työt aluksella
keskeytyivät muutamaksi päiväksi, mutta lopull iseen
aikatauluun tapahtumalla ei kuitenkaan ole vaikutusta.

Marraskuun lopulla aluksella havaittiin vuoto, kun
avoimeksi jääneestä tankin tarkastusluukusta oli päässyt
vettä konehuoneeseen. Tapahtumahetkellä aluksen
painolastitankkeja oltiin testaamassa, ja painolastivettä
l i ikuteltiin tankista toiseen. Vuotanut vesi saatiin
kuitenkin pumpattua ulos aluksen omalla
pumppujärjestelmällä, ja vahingot jäivät vähäisiksi.
Pahimmil laan vesikerroksen korkeus oli ol lut noin
metri.

Viking Grace pääsi ensimmäistä kertaa avomerelle
joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna. Vajaat kolme
päivää kestänyt merikoeajo mahdoll isti aluksen
järjestelmien testaamisen oikeissa olosuhteissa, ja
samalla mm. aluksen keittiöhenkilökunta pääsi
tutustumaan tuleviin työpaikkoihinsa.

Ensimmäisen koeajon aikana laiva kulki vielä
meridieseli l lä, ja maakaasua päästin koittamaan
ensimmäistä kertaa joulukuukuun viimeisenä
viikonloppuna. Tuolloin keskityttiin erityisesti
nesteytettyyn maakaasuun liittyvien laitteiden
testaukseen.

Uudenlaiselle laivalle uudenlainen nimi

Sopivan nimen löytämiseksi jul isti Viking Line syksyllä
201 1 nimikilpailun, johon saatiin kaikkiaan 23   000
nimiehdotusta. Näistä 9  900 oli uniikkeja, ja lopull inen
valinta tehtiin kahdeksan ehdotuksen väli ltä.
Helmikuussa 201 2 Viking Line kertoi, että uuden laivan
nimeksi oli val ittu Viking Grace. Toimitusjohtaja Mikael
Backmanin kertoi lehdistötiedotteessa, että valittu nimi
edustaa laivan ”tyyliä, designia ja tunnelmaa”.

Turun telakka onnistui pitämään rakennusaikataulusta
kiinni. Kun laiva 1 0. tammikuuta 201 3 valmistui,
esiteltiin sitä laajasti suomalaisessa mediassa. Erityisen
suurta huomiota herätti laivan uudenlainen sisustus,
jossa keskeisessä osassa olivat erilaiset valaisimet ja
niiden avulla luodut muuttuvat tunnelmat.Viking Grace
siirtyi jo seuraavana päivänä Turkuun, minkä jälkeen se
kävi lyhyellä koematkalla palaten lauantai-i ltana.

Seuraavana päivänä laiva kastettiin. Aluksen kummiksi
oli kutsuttu kuvataiteil i ja Ann-Charlotte Nordström,
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VIKING GRACE

Yllä: Lähes valmis Viking Grace koeajolla 1 .1 2.201 2.
Kuva: STX Finland
Oikealla:Viking Gracen kastettiin Turussa ennen lähtöä
neitsytmatkalle 1 3.1 .201 3. Kuva: Jukka Huotari



joka on Viking Linen hall ituksessa istuvan Lars G
Nordströmin vaimo.Turussa suoritetun kasteen jälkeen
Viking Grace lähti neitsytmatkalle Tukholmaan.
Kutsuvieraiden lisäksi laival la oli runsaasti nk. taval l isia
matkustajia, si l lä Viking Line myi neitsytristeilyl le l ippuja
al l inclusive -periaatteella. Laiva vietti maanantain
Tukholmasta ja palasi sieltä seuraavana päivänä Turkuun,
josta varsinainen liikenne alkoi 1 5. tammikuuta.

Uudella laival la on usein alkuhankaluuksia. Edeltäjiään
selkeästi suurempi laiva myöhästeli hieman
ensimmäisil lä lähdöil lään, ja tammikuun viimeisenä
päivänä aluksen sähköjärjestelmässä havaittiin vika.
Tämän vuoksi lähtö Tukholmasta viivästyi. Helmikuun
alussa myöhästelyt jatkuivat, ja syyksi selvisi
ohjauspotkurin irronnut suojaverkko. I lmeisesti yksi
ohjauspotkureista on vaurioitunut, mutta ongelma
saadaan todennäköisesti korjattua ilman telakointia.
Ohjauspotkurivika hidastaa laituriin ajamista, mikä
puolestaan aiheuttaa häiriöitä aikatauluihin.

Alkukankeuksista huolimatta matkustajat ovat ottaneet
Viking Gracen omakseen. Laivan erilainen sisustus ja
avarat tilat ovat saaneet julkisuudessa pääosin
positiivista huomiota, ja kevään varaustilanne näyttää
hyvältä. Turun-l injal le on 23 vuoden tauon jälkeen saatu
varta vasten reitil le suunniteltu alus, ja toivottavasti jo
tämän vuoden aikana kuullaan, nähdäänkö jotain
vastaavaa lähitulevaisuudessa myös aamulähdössä.

Lähteet

• Anttila,Timo: ”Uudessa laivassa pääsee kierimään
lumeen ja ostelemaan jättikaupasta” (TS 1 1 .8.201 2)
• Björkroos,Anna: “Viking väntar på färjofferter”
(www.nyan.ax 20.1 .201 0)
• Martiala, Kari: ”Uudenlainen risteilyelämys”
(Navigator 3/201 2)
• Nikula, Paula: “Uusi jättilaiva Itämerelle” (Kauppalehti
1 8.1 .201 0)
• Pettersson, Jörgen: ” Dubbla budskap från
Vikingdirektörer” (Ålandstidningen 1 3.6.2009)
• Segercrantz, Henrik: ”Viking Grace – the new-
generation cruise ferry” (Cruise Business Review
3/201 2)
• ”Viking Grace ei saa sisaralusta”
(Navigatormagazine.fi 1 0.5.201 2)
• Nya Åland: “Lossnat skyddsgaller orsak til l Grace-
försening” (1 5.2.201 3 www.nyan.ax)
• STX Finland: Lehdistötiedotteet 28.9.201 1 , 1 0.1 .201 3,
1 0.8.201 2
• Viking Line: Lehdistötiedote 1 3.1 .201 3
• Yle.fi: “Viking Line tyytymätön telakoihin” (3.6.201 0),
”Viking Line förhandlar fortsättningsvis med STX
(21 .6.201 0), ”Viking Line tilaa laivan STX:n Turun
telakalta” (25.1 0.201 0), ”Viking Grace koeajol la
maakaasun voimin” (31 .1 2.201 2), ”Viking Grace jumissa
Tukholmassa, laivassa 1 1 1 6 matkustajaa” (31 .1 .201 3)
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Silja Europa jaViking Grace kilpailivat Turun-linjan matkustajista vain noin viikon. Silja Europan siirryttyä
Helsinki-Tallinna -linjalle on Viking Grace nyt suurin Turun-linjalla liikennöivä laiva.Tässä molemmat laivat
Turussa 1 2.1 .201 3. Kuva: Jussi Littunen



Viking
Gracen

neitsytmatkal la
Kuva: Lassi Liikanen
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TEKSTI: LASSI LI IKANEN, SERGEI PENNONEN JA KALLE ID

ITÄMEREN hehkutetuin ja hypetetyin laiva (ainakin
parin viime vuoden aikahaarukassa), Viking Linen uusi
Viking Grace aloitti vihdoin ja viimein reittil i ikenteen
Turun ja Tukholman väli l lä, tehden perinteisen yöstopin
Långnäsissä ja päivästopin Maarianhaminassa. Liikenne
alkoi 1 5.1 .201 3 kello 1 7.30 Turusta. Aluksen viral l inen
neitsytristeily tehtiin jo 1 3.1 . - 1 5.1 .201 3, mutta täl le
matkalle toimituksella ei ol lut valitettavasti
mahdoll isuuksia lähteä.

Verta, hikeä ja kyyneleitä - ja vihdoin valmista

Tätä alusta ja tätä matkaa oli odotettu jo pitkään, joten
odotukset olivat paikoin melko korkealla. Vikingin
markkinointiosasto oli hoitanut hommansa kotiin ja
luonut jo pitkän aikaa kiinnostusta aluksen ympäril le.
Osa kiinnostuksesta perustuikin varmasti lähinnä vain
siihen, että Viking Line saa uuden laivan Turkuun, mutta
myös tavall iset tal laajat ovat taatusti innostuneet
aluksesta, sil lä siitä on luotu mielikuvaa eksklusiivisena
ja erilaisena.

Matka lähti l i ikkeelle jouhevasti Turun satamasta.
Terminaalissa ei ol lut juurikaan ruuhkaa, mikä selittyikin
myöhemmin infosta saadulla tiedolla, että laivassa oli
noin 1 200 matkustajaa, el i al le puolet täydestä
kapasiteetista. Ainakin näin pienellä matkustajamäärällä
terminaali näytti vetävän kohtuull isen hyvin ja tätä
edesauttoi myös Viking Gracen ennennäkemättömän
runsas maihinnousu-/laivaannoususiltojen määrä: peräti
nel jä kappaletta. Nämä sijaitsevat kansien 6 ja 7
keulaosassa sekä keskilaivassa.

Sisään laivaan astutaan ehkä hieman vaatimattomastikin
tavall isi in hissiauloihin. Mitään glamouria ja gl itteriä ei
ole luvassa sisään tul lessa, vaikkakin aluksen tyylikkyys
ja valoelementit paistavat ensiristeil i jän silmään luoden
”arvokkaan” tunnelman.

Matkaan,Viking Grace!

Laiva on lastattu uteliail la risteilymatkustaji l la ja
lukuisil la laiva-alan harrastaji l la. Tällä kokoonpanolla
varustettu uudenkarhea Viking Grace lähtee
äänettömän hil jaisesti matkalle kohti Tukholmaa suurin
piirtein aikataulussaan. Nimenomaan äänettömän
hil jaisesti – aluksen moottoreista ja muista ohjailu- ja
voimanlähdetoiminnoista ei aiheudu juurikaan melua.
Vaikka hyttimme sijaitsi laivan peräosassa, ei edes siel lä
tuntunut juuri mitään lähdöstä aiheutuvaa tärinää tai
ryskytystä. Keulaosassa jäät rytisivät toki keulaa vasten,
mutta muuten siel läkin oli hyvin hil jaista.

Matka lähti jouhevasti sujumaan kohti Långnäsin
satamaa. Ahvenanmaalle saavuttiinkin yöllä etuajassa
(johtuen aikataulun väljyydestä aikaisen lähdön vuoksi)
ja pysähdys kesti melko pitkään. Sen jälkeen kurssi
suunnattiin kohti Tukholmaa, jonne saavuttiin
seuraavana aamuna.
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Valaistuselementit hallitsevat koko laivan yleisilmettä
myös hissiauloissa, joiden design on muuten melko
perinteistä tyyliä. Kuva: Lassi Liikanen



Tänä kyseisenä iltana oli hyvin aikaa tutustua aluksen
palvelu- ja viihdetarjontaan. Club Voguessa esiteltiin
il lan aikana aluksen miehistöä, järjestettiin tansseja ja
erilaisia show-ohjelmanumeroita sekä tietysti soitettiin
musiikkia. Pikkuhil jaa il lan kääntyessä yön puolel le alkoi
myös Rockmore täyttyä juhlivista matkustajista, jonne
parhaat ”bileet” pian siirtyivätkin. Pippalot olivat niin
kovat, että ensimmäisel lä matkalla saatiin ilmeisesti
hajal le jo yksi pöytä, jonka päällä juhl ivat ihmiset
tanssivat. Toisaalta Rockmoresta todistetusti talutettiin
yön aikana ainakin yksi ihminen pois järjestyksenval-
vojien toimesta.

Aikatauluongelmat varjostavat päivää

Alkukankeus ja uusi laiva osoittivat kuitenkin heti
Tukholman satamassa heikkoutensa. Laiva jäi
aikataulusta jälkeen jonkin verran eikä myöhästystä
saatu kirittyä kiinni loppupäivän aikana. Maarianha-
minaan saapuminen oli kohtuull isen hidas prosessi,
mutta lopulta Viking Grace pääsi kuin pääsikin
rantautumaan. Satamassa jo ollut Isabella joutui

odottamaan Viking Gracen kanssa matkustajienvaihtoa
ja tästä syystä jäi samana päivänä itsekin aikataulusta
jälkeen.

I l lal la Turkuun saapuvuttaessa laiva oli kuulutusten
mukaan vielä noin 20 minuuttia myöhässä, mutta
todell isuudessa myöhästyminen oli vieläkin suurempi.
Omalta osaltamme osoittautui virhearvioinniksi poistua
alukselta keskilaivasta, sil lä keskilaivan kummankaan
kannen maihinnoususil lat eivät olleet käytössä; näiltä
osastoilta poistuneet matkustajat kävelytettiin
pelastusvenekansien kautta keulan vastaavil le
maihinnoususil loil le. Muutenkin maihinnousu oli hieman
hitaan puoleista esimerkiksi rantasiivoojien tul lessa
”vastavirtaan” 7. kannen keulaosassa.

Matkustajat vaikuttivat olevan huolestuneita omista
jatkoyhteyksistään laivan myöhästelyn takia. Helsingin-
junasta jääminen näytti uhkaavalta, mutta hyväksi
onneksi juna oli päättänyt odottaa ylimääräiset 1 0
minuuttia, jol loin suurin osa Helsinkiin suunnanneista
matkustajista siihen myös ehtivät.

Yleiskatsaus Viking Gracesta

Viking Grace on rakennettu julkisten tilojen sijaintia
erityisesti silmällä pitäen. Kaikki julkiset tilat ovat
keskitetty kansil le 9-1 2, kun taas hyttiosastot on
sijoitettu alemmil le kansil le 5-9. Kannet 3 ja 4 ovat
kokonaisia autokansia ja kannen 5 peräosassa on niin
ikään tilaa autoil le.

Ostoksien tekeminen positiivinen yllätys - kansi
9: Shopping World, Conference ja info

Kannen 9 peräosasta löytyy Itämeren suurin kelluva
tax-free, Shopping World. Tax-free oli positiivinen
yllätys, sil lä esimerkiksi kosmetiikan ja asusteiden osalta
valikoima oli mielestäni kohtuull isen tasokas ja riittävän
laaja. Toisaalta myös perinteiset tax-free-tuotteet, kuten
makeiset, alkoholi ja tupakka olivat niin ikään suuresti
edustettuna. Vaikutelmana oli, että erinäisiin olut- ja
siiderilaatikoihin on panostettu vähemmän ja niiden
edelle on ajettu esimerkiksi viskit, viinit ja kuohuviinit.
Tämä liittynee yritykseen kohottaa Viking Gracen
imagoa enemmän elämyksell isenä risteil i jänä halvan
viinan autolautan sijaan.

Myymäläosastolla positiivista oli myös laajaan tilaan
sijoiteltujen hyllyjen väljyys. Ostoksia tehdessä
tilantuntua todella oli, mikä on erittäin positiivinen asia.
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Club Voguen sisustuksen tyyli tuo vahvasti mieleen 1 970-
luvun estetiikan. Kuva: Kalle Id

Teini-ikäisille tarkoitettu pelihuone on sijainniltaan
syrjäinen ja varustelutasoltaan heikko; kolme pelikonetta
ei ole paljoa 2800 matkustajan laivassa. Kuva: Kalle Id



Kassoja oli ainakin näin pieneen matkustajamäärään
nähden riittävästi eikä ylipäätään Shopping Worldista,
sen palvelusta tai tarjonnasta jäänyt juuri mitään pahaa
sanottavaa.

Kansi 9 jatkuu perästä keulaan päin ensin peliauto-
maateil la, julkisil la aula- ja istumatiloil la päättyen lopulta
infon ja konferenssitilojen aulaan. Aivan keulasta löytyy
hyttejä. Teini-ikäil le matkustaji l le tarkoitettu pelihuone
löytyy erikoisesti Shopping Wordin “sisältä”, perän
portaikkoon johtavan käytävän varrelta. Ainakaan nuo-
riso ei pääse varttuneempia matkustajia häiritsemään,
paikka on sen verran syrjäinen.

Kannella 9 on erinomaiset mahdoll isuudet istua
häiritsemättä maksavia asiakkaita, sil lä täältä löytyy
paljon julkisia istumapaikkoja, jotka eivät ole minkään
ravintolan tai baarin käytössä, vaan vapaasti istuttavia.
Infossa henkilökunta oli mukavaa ja palvelualtista, joten
kiitokset osoitettakoon sinne suuntaan. Infon yhteyteen
on myös vihdoin ja viimein keksitty l isätä pieni
val ikoima erinäisiä tuotteita, joita saa ostaa 24 tuntia
vuorokaudessa. Tämä luo alukselle kaivattua
hotell imaista tunnelmaa, joten tämä ”kioski” on
ehdottomasti tervetullut.

Kannen 1 0 palvelut: Club Vogue, Rockmore,
Retro, Café Sweet & Salty ja Buffet Aurora

Kansien 1 0 ja 1 1 peräosasta löytyy kaksikerroksinen,
600-paikkainen yökerho Club Vogue.Yökerho jäl j ittelee
monella esimerkiksi Galaxy-sarjan tai Cinderellan
vastaavaan (lukuunottamatta sitä, että Cinderellal la
yökerho on kolmikerroksinen). Club Voguessa oli
kuitenkin hyvin istumapaikkoja ja tila oli ennen kaikkea
tyylikäs, todell isen yökerhon oloinen. Positiivinen lisä
oli myös pöydista suoraan tarjoil i joiden toimesta
otettavat tilaukset ja niiden pöytiintoimittaminen.

Club Voguen heikko kohta lienee lähinnä siinä, että
tietyistä istumapaikoissa näkyvyys tanssilattial le on
olematon. Toisaalta tätä kompensoi takaosan ikkunan
vieressä olevat, upeil la näköaloil la varustetut loossit.
Lisäksi suora pääsy ulkokannelle on erittäin positiivinen
lisäys suhteessa yökerhon ”esi-isiin”, el i lähinnä Galaxy-
sarjalaisten vastaaviin. Kesäisin auki oleva Summer Bar
tulee myös tuomaan Club Voguelle entistä enemmän
lisäarvoa monipuolisena viihde- ja oleskelutilana.

Minulle henkilökohtainen pettymys Viking Gracessa oli
Retro Bar & Dancing. Tämä ”kodikkaaksi” sisustettu

baari-/karaoke-/bingo-sekakäytössä oleva tila vaikuttaa
siltä paikalta, jonne perinteinen ja ummehtunut
ruotsinlaivakulttuuri on ”dumpattu”. Koska muualla
laivassa on uuden kulttuurin meininki, ei minulta l i ikene
ymmärrystä ideal le työntää kaikki vanha ja perinteinen
aktiviteetti täl läiseen selkeästi vanhempaan ja
perinteell isempään asiakaskuntaan vetoavaan tilaan.
Toisaalta “vanhalle” laivaviihteelle on selvästi kysyntää,
sil lä tila on yksi laivan suosituimmista. Tilana Retrolle
voi kuitenkin antaa lisäpisteitä sen upeasta
valaistuksesta.

Retrosta katsottuna vastapäisel lä puolel la laivaa
sijaitsee Rockmore Bar, joka päivisin toimii lähinnä
pubin tyylisenä tilana ja muuntautuu yön hiipiessä
yökerhoksi tai lähinnä discoksi. Ainakin täl lä matkalla
yön tunteina Rockmoressa soitettiin tanssimusiikkia
DJ:n toimesta ja tanssittiin riehakkaasti pöydil lä. Tila on
kuitenkin harmil l isesti kohtuull isen pieni eikä
varsinaista tanssilattiaa ole. Henkilökohtaisesti soisin
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Viking Gracen käytäviä on haukuttu ahtaiksi, mutta sen
sijaan istumapaikkoja niiltä löytyy kiitettävästi.
Kuva: Lassi Liikanen

Retro-baarissa on nimensä mukaisesti ainakin
kohtuullisen retro sisustus ja voimakas valaistus.
Kuva: Lassi Liikanen



Retron 1 50 paikkaa mielummin nykyisel lään 1 00-
paikkaisel le Rockmorelle. Perinteisen pubin
puuttuminen laival la ei sinänsä haittaa, eikä sil le ehkä
liiemmin olisikaan tilaa muualla kuin korkeintaan
Retron paikal la, si l lä Rockmore on olennainen osa
laivan yöelämää. Rockmore on tilana erittäin moderni
ja tyylikkäällä kädellä sisustettu.

Retron ja Rockmoren osalta l isäarvoa tuovat vielä
molempien tilojen sisustoil la olevat ja helposti
saavutettavat ulkokannet. Näistä kahdesta keulaan päin
mennessä seuraava tila on kolmikerroksisen
maisemaikkunan kohdalla sijaitseva Sweet & Salty
-kahvila. Nimensä mukaisesti se tarjoaa kohtuull isen
perinteisen valikoiman erilaisia suolaisia ja makeita
purtavia. Lisäksi tänne on kopioitu Viking XPRS:n Blue
Delistä tuttu ”maksa ruuastasi painon mukaan”
-konsepti sekä lämpimän ruuan että salaattien puolel le.
Ainoan miinuksen kahvila saa istumapaikkajärjestelystä,
sil lä tilasta löytyy liian vähän pöytiä. Ujon
skandinaavisen kansan haluttomuus istua

tuntemattomien viereen on moneen kertaan nähty ja
koettu, ja tässä kohden ehkä uudistusmielisyys on
ajanut karil le ja epäonnistunut.

1 0. kannen keulaosan täyttää Buffet Aurora -ravintola.
Buffetin puolel la Viking Grace ei tuo mitään suurempia
uudistuksia aiempiin Viking-laivoihin nähden; Buffet
Aurora on perinteinen ruotsinlaivan buffet, mutta
sel laisena tasokas ja hinta-laatusuhteeltaan hyvä. Tilan
suunnittelussa on tämän ravintolan osalta onnistuttu
mielestäni erityisen hyvin, sil lä ravintolan ollessa
täynnäkin ruuan hakeminen oli sujuvaa. Tässä asiaa
auttaa se, että ruokalinjat eivät ole muodikasta mutta
epäkäytännöll istä saarityyppiä vaan enemmänkin
paranneltua perinteistä l injastotyyppiä. Sisustuksensa
puolesta Buffet Aurora seuraa Gracen yleistä l injaa
yhdistelemällä 1 950-luvun pohjoismaisen modernismin
elementtejä 201 0-luvun arkkitehtuutiin ja on tilana
mielestäni erittäin onnistunut.
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Oikealla: Café Sweet & Saltyn käytäväpaikoilta on nautinto
katsella saaristomaisemista valoisaan aikaan.
Kuva: Lassi Liikanen
Alla: Buffet Auroran sisustus yhdistää monien muiden Viking
Gracen sisätilojen tapaan monia erilaisia sisustuselementtejä
ja värejä. Kuva: Kalle Id



Jotakin uutta, jotakin vanhaa: 1 1 . kannen Club
Vogue, Spa & Wellness, Frank’s, Seamore ja
Oscar

1 1 . kantta voisi luonnehtia yl läolevan kaltaisesti ”jotakin
uutta, jotakin vanhaa”. Perästä katsoen löytyy yökerho
Club Voguen toinen kerros, jonka jälkeen tulee aluksen
allas- ja hyvinvointiosasto. Vaikka Viking Gracella
realiteetit (kuten hyvät näköalat) olisivat
mahdoll istaneet upean allasosaston toteuttamisen, on
siinä kuulopuheiden mukaan jokseenkin epäonnistuttu.
Vaikka en itse tilaa päässytkään kokeilemaan, kuulin
al lasosastolla käyneiltä jonkin verran negatiivista
palautetta: korkealle sijoitetut porealtaat saattavat
aiheuttaa ongelmia, ja hienolta kuulostava lumiluola on
hankala asiakkaiden tullessa sinne märkinä, mikä johtaa
liukkaaseen lattiaan. Lisäksi miesten saunaa kritisoitiin
kohtuull isen pieneksi. Koko Spa-osasto vaikuttaa
kysyntään nähden pieneltä ja sekä toimittajien
kokemusten että muilta matkustaji lta saatujen tietojen
mukaan Spahan ilman varausta yrittäessä matkustaji l le
joudutaan myymään eioota. Oletettavasti Spa-osastolla
olisi siis ol lut aineksia parempaankin.

Span keulapuolel la, jäl leen maisemaikkunan kohdalla, on
Frank’s Casual Dining-ravintola. Tämä on Viking Gracen
tarjoamaa “jotakin uutta”, sil lä täl läistä
ravintolakonseptia ei Itämerellä ole. Ravintolaan
mennessä kassal la annetaan asiakkaalle ”maksukortti”,
jonne rekisteröidään ruoka- ja juomaostokset. Nämä
maksetaan kassal le poistuessa. Ravintolassa on viisi
erityylisiä ruokalajeja tarjoavaan keittiötä, joissa ruuat
valmistetaan asiakkaan silmien edessä. Mikäli ruuan
valmistaminen kestää pidempään, annetaan ruokail i jal le
pöytään vietäväksi piippari, jota vastaan annoksen saa
hakea tiskiltä sen valmistuttua. Esimerkiksi Helsingin
keskustasta tuttua Vapiano-ravintolaa myötäilevä
konsepti vaikuttaa raikkaalta tuulahdukselta myös
risteilylautal le.

Arcadea mentäessä keulaan päin tul laan Seamore-
shampanjaloungen läpi Oscar à la carte -ravintolaan,
jossa tarjoil laan à la carte -annoksia sekä erikoisaami-
ainen. Itse erikoisaamisel la ollessani koin sen erittäin
miel lyttäväksi ja hyvätasoiseksi. Hintaan (joka on hyvin
kohtuull inen 1 6 euroa) kuului perinteinen kuohu-
viinilasi ja pöytiin tuotavat kuumat juotavat. Ruokien
taso oli erittäin hyvä ja valikoima oli, jos ei massiivinen,
niin ainakin omaan makuun riittävän laaja. Myös
Oscarissa lounas- ja il lal l isaikaan tarjottavat ruoka-
annokset ovat tasokkaita, joskin ravintola on saanut
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Wellnes Span sisäänkäynti on tarkoituksenmukaisesti
rauhallisesti sisustettu. Span korkeasta hinnasta
huolimatta (1 9€/henkilö) se vaikuttaa olevan erittäin
suosittu matkustajien keskuudessa. Kuva: Kalle Id

Frank's -ravintolan sisustus vaihtelee valkovoittoisesta
tilan keskellä mustan ja sinisen sävyihin huoneen reunoilla.
Kuva: Kalle Id

I llan tunnelmaa Club Voguen tanssilattialla kuvattuna
Clubin toisen kerroksen parvekkeelta. Öisin tilan oranssin
ja punaisen sävyinen valaistus tulee esiin vielä enemmän
kuin päivällä. Kuva: Kalle Id



paljon kritiikkiä annosten pienestä koosta. Ruokalistalta
löytyvät erikoisemmat annokset, kuten whiskymari-
noitu poro ja ternimaidosta tehty créme brûlée vaikut-
tavat myös hiukan liial l iselta “kikkailulta”, varsinkin kun
kyseessä on laivan ainoa à la carte -ravintola. Tilana
Oscar oli merinäköalojen ja elegantin sisustuksen
vuoksi erittäin miel lyttävä ruokailumil jöö, jota sopii
kokeil la toistekin.

Oscarin yhteydessä on myös Seamore Champagne
Lounge, joka nimensä mukaisesti on tarkoitettu lähinnä
erilaisten kuohuvien juomien ja viinien nautiskelutilaksi.
Upeat näköalat, yksinkertainen design ja l ive-pianisti
tekevät tästä tilasta erittäin piristävän lisän muuhun
baaritarjontaan. Tietyl lä tapaa Seamore pyrkii
houkuttelemaan ehkä samantyylistä asiakaskuntaa kuin
esimerkiksi Galaxy-sarjalaisten Piano Bar -konsepti,

mutta on kuitenkin myös piristävästi erilainen ja
spesifioidumpi. Seamoren yhteydessä on myös take-
away-viinimyymälä, josta saa ostettua mukaansa viinejä
edull iseen hintaan.

Ulkokannet ja kuvausmahdollisuudet

Merkittävin pääsy ulkotiloihin on kannella 1 2, joka on
täysin pyhitetty ulkokanneksi. Oikeastaan lähinnä koko
1 2. kansi palvelee hyvin sekä molempien sivustojen että
perän kuvaus- ja maisemanihailumahdoll isuuksia.
Miinuksena Viking Gracen ulkokansissa on se,, ettei
aluksella ole mahdoll isuuksia päästä täysin keulaan
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Ylla: Oscar à la carte -ravintolan sisustus on melko levollinen
ja tuo designiltaan mieleen 1 930-luvun modernismin.Tilan
katto kullanvärisine pintoineen on yksi aluksen
kiinnostavimmista.
Oikealla: Seamore Champgne Lounge toimii sekä
aperitiivibaarina Oscarin asiakkaille että ajanviettotilana
niille, joita kovaääninen musiikki muualla laivassa ei kiinnosta.
Kuvat: Kalle Id



millään ulkokannella sekä tuulensuojaa tarjoavien
väliseinien puute 1 2. kannella, mikä muuttaa kannen
käytännössä käyttökelvottomaksi tuulisel la sääl lä.
Kannen 1 2 ulkokansien laajuus on kuitenkin
miel lyttävää ja ilahduttaa siel lä pyöriviä varmasti niin
kesä- kuin talviaikaankin.

Ulkokannelle pääsee myös kannen 1 0. perästä Club
Voguesta sekä sivukansil le Rockmoren ja Retron
kohdalta. Ulos on niin ikään mahdoll ista päästä kansien
6 ja 7 molemmilta puolilta pelastusvenekansil le.

Yleisesti ottaen Viking Gracessa on hyvät ja
monipuoliset ulkokannet, jotka kesäl lä toivottavasti
pääsevät oikeuksiinsa.

Viking Gracen valttina design ja valaistus

Poikkeuksell isesti Viking Gracen sisätilojen
suunnittelusta ei vastannut mikään perinteinen laivojen
suunnittelutoimisto. Työ annettiin ehkä hiukan yllättäen
helsinkiläisel le dSign Vertti Kivi -sisustusarkkitehtitoi-
mistolle, jol la ei aikaisemmin ollut kokemusta laivojen
sisätilojen suunnittelusta. Näin jälkikäteen voi todeta,
että suunnittelutyön antaminen uudelle toimijal le oli
erinomainen valinta. Myös Vertti Kiven suunnit-
telutoimisto on saanut nyt vaikuttavan referenssin
laivasisustamisen saralta.

Suuri osa Viking Gracen elegantista ja uniikista
tunnelmasta syntyy nimenomaan sisustuksen kautta.
Suunnittelussa on käytetty paljon monenlaisia värejä,
rohkeasti erilaisia kankaita ja loistavaa valaistuk-
senkäyttöä. Juuri valaistuksenkäytöllä voidaan vaikuttaa
paljon laivan tunnelmaan, mikä on ainakin Itämeren
lauttaolosuhteissa ennennäkemätöntä. Valaisimet ja
valaistus ylipäätään ovat toimivaa ja yksilöl l istä, mikä luo
laivasta sopivasti yhden kokonaisuuden mutta toisaalta
erilaisen paletin kaikkea. Vuorokaudenaikojen mukaan
muuttuva väritys luo vaihtelevaa fii l istä, jonka aistii
tutkail lessa valaistusta esimerkiksi i l lal la verrattuna
aamuun tai keskipäivään. Lisäksi valaistuksessa ja
valaisimissa on käytetty paljon hauskoja yksityiskohtia:
esimerkiksi kolmen kerroksen korkuisen maisema-
ikkunan keskiössä on kolme ylhäältä alas l i ikkuvaa
valaisinta.

Mitä tulee alukseen sisustukseen, sitä voisi luonnehtia
sel laisi l la adjektiiveil la kuten rohkea, yksilöl l inen ja
moderni. Sisustuksessa ei enää ole jääty kultaisel le 80-
luvulle, vaan siirrytty rohkeasti 201 0-luvulle. Toisaalta
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Rockmore-baarissa on käytetty räväkkää sisustustyyliä, ja
lopputulos vaikuttaa erittäin onnistuneelta.
Kuva: Lassi Liikanen

Viking Gracen käytäviä on haukuttu ahtaiksi, mutta sen
sijaan istumapaikkoja niiltä löytyy kiitettävästi. Julkisten
tilojen käytävillä myös valaistukseen ja designiin on
panostettu. Lattiassa näkyvä tyylitelty kukkakuvio toistuu
eri osissa alusta ja auttaa luomaan yhtenäisen ilmaan
laivalle. Kuva: Lassi Liikanen



suunnittelutoimiston valinta on varmasti edesauttanut
sitä, ettei aluksen sisätiloja luodessa olla lähdetty
vanhalta pohjalta, vaan lähtökohtaisesti pyritty
kehittämään jotakin uutta ja virkistävää. Siinä todella on
onnistuttu, sil lä henkilökohtaisesti esimerkiksi Club
Vogue, Rockmore ja Oscar ovat omaan makuuni
todella tyylikkäitä ja miel lyttäviä tiloja. Myös julkisiin
tiloihin on satsattu, joten esimerkiksi hissi- ja
porrasaulat ovat virkistävän tuntuisia perinteisen
tilajärjestelyn kautta, ja taas yleiset aulat ja käytävät
ovat piristävän värisiä ja sisältävät monia hauskoja
sisustuselementtejä.

Viking Gracea ei voi haukkua rumaksi laivaksi. Vaikka
makuasioista voi kiistel lä, on täl lä laival la kuitenkin
luotu kokonaisuus, joka tuntuu miel lyttävän lähes
kaikkia. Ja huolimatta esimerkiksi siitä, että aluksen
käytävien kapeutta ja ahtautta on kritisoitu, on myös
hyvin suhteell ista minkä mieltää pieneksi ja kapeaksi.
Omasta näkökulmasta ne olivat riittävät, vaikka ilman
muuta tilaa saisi ol la enemmän. Ehkä suunnittelussa on
kuitenkin ajettu enemmän nimenomaan laajoja

asiakastiloja ja hyviä maisemanäköaloja käytävien koon
edelle.

Kevyesti uudistuneet, mutta perinteiset hytit

Hytteihin en ehtinyt juurikaan tutustua muiden kuin
perushyttien osalta. Inside- ja Seaside-hytit ovat
pääperiaatteiltaan hyvin tuttua ruotsinlaivojen tasoa,
joskin nekin ovat kokeneet kasvojenkohotuksen.
Kokolattiamaton täyteiset tummat pinnat on korvattu
valoisammil la puujäl j itelmäpinnoil la. Lisäksi yl ipäätään
myös hyttien valaistus vaikuttaa olevan mietitty täl lä
kertaa 80-luvun vastaavaa tasoa paremmin.

Vessa on kohtuull isen kokoinen ja sekin hyvin
perinteinen. Sieltä kuitenkin puuttui lasta, joka voisi ol la
hyödyll inen lisä varustukseen. Hytin varustelusta
puuttui – ainakin ensimmäisel lä matkalla – hiusten-
kuivaaja (ainakin Inside-luokan hytistä), mutta toisaalta
siihen kuului iso televisio ja puhelin (jota esimerkiksi
Galaxy-sarjan alusten hyteistä ei löydy). Televisioon on
asennettu myös ”infojärjestelmä”, joka tosin oli vielä
tuossa vaiheessa hieman kesken, osan sivuista
näyttäessä vain tyhjää. Kuitenkin täydessä kunnossa
ollessaan se tuo hyttiin hotell imaisen lisän.

Hyteissä vaikutti toimivan myös hyvin langaton
verkkoyhteys, joka kyllä koskee koko laivaa. Lähes
kaikkial la ilmainen WiFi-verkko toimi kohtuull isesti, ja
joissakin paikoissa jopa todella hyvin.Verkon toimivuus
ja kattavuus tuo niin ikään lisäarvoa laival le.

MitäViking Gracesta sitten jää käteen?

Paljon puhetta, mutta kohtuull isen vähän analyysiä.
Tähän loppuun on hyvä vetää loppuyhteenveto siitä,
mitä itsel leni henkilökohtaisesti Viking Grace antoi ja
toisaalta mitä jätti antamatta.

Viking Grace on ehdottomasti täl lä hetkellä Itämeren
ylel l isin ja tyylikkäin alus. Ylel l isyys syntyy monista
elementeistä – upeasta ja viimeistel lystä sisustuksesta,
”örvellyksen” poistamisesta ja perinteisen ruotsinlaiva-
konseptin uudistamisesta sekä markkinoinnin luomasta
mielikuvasta Viking Gracesta ylel l isenä laivana. Sitä se
todella on, ei käy kiistäminen. Henkilökohtaisesti myös
todella toivon, että tämä alus tuo Itämeren
risteilykulttuuril le uusia tuulia; kaikki potentiaal i siihen
on olemassa. Viking Gracella on hyvät mahdoll isuudet
olla ”Itämeren ylel l isin risteil i jä” mielikuvamarkkinoin-
nin onnistuessa. Se, että ihmiset maksavat risteilyistä ja
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Viking Gracen erikoisilla matoilla varustetut hyttikäytävät
ovat saaneet ansaittua huomiota matkustajilta.
Kuva: Kalle Id



lähtevät sinne viihtymään ja viettämään rentouttavaa
aikaa kaljan kittaamisen sijaan on oleell ista puhuttaessa
risteilykulttuurin siistiytymisestä. Tälle on taatusti
kysyntää ja asiakasryhmää, kunhan sitä ei pilata
vyöryttämällä nykyistä ”kännikonseptia” myös Viking
Gracelle.

Aluksena Viking Grace on upea ja Viking Linen
laivastossa ainutlaatuinen. Palvelutarjonta on kaikin
puolin hyvää ja jopa erittäin hyvää, lukuunottamatta
pienenä pettymyksenä itsel leni jäänyttä Retro-baaria.
Ravintolatarjonnassa on ensimmäistä kertaa mukana
uudentyyppinen ravintola, Frank’s, joten jotakin
uuttakin on uskallettu kokeil la perinteisen lisäksi.
Toisaalta Oscar à la carte -ravintolan tähdätessä
selkeästi muiden Viking-laivojen à la carteja enemmän
fine dining -kokemukseen jäänevät monet matkustajat
kaipaamaan hieman vähemmän fiiniä, konseptiltaan
lähempänä Food Gardenia olevaa à la carte -ravintolaa.
Nykyisel lään ravintolatarjonta on kuitenkin riittävä ja
kattaa monenlaisten asiakaskuntien tarpeet. Myös
ostosmahdoll isuudet ovat poikkeuksell isen hyvät.

Ehdottomasti elämyksen arvoisen Viking Gracesta
tekee sisustus. Vanhaksi käyneistä tilajärjestelyistä ja
design-suuntauksista on päästy vihdoin ja viimein
eroon, ja siirrytty nykypäivään. Tänäkin päivänä myös
ruotsinlaiva voi olla moderni ja tyylikäs sisustuksen
edelläkävijä, minkä Viking Grace osoittaa. Valaistuksen
mukaan tuominen oleell isena osana laivan sisustusta
tuo lisäarvoa jo muuten upeaan designiin.

Kaikin puolin laivasta, sen tunnelmasta, tarjonnasta,
henkilökunnasta ja olemuksesta jää suuhun todella hyvä
maku. Tietysti on hyvä kyseenalaistaa, miksei se omalla
kohdallani ol lut täysin erinomainen. Laiva on monella
tapaa hieno ja val lankumouksell inen, mutta
pohjimmiltaan myös hyvin perinteinen. Mitään todella
mull istavaa ja ennennäkemätöntä tämä alus ei tarjoa,
vaikkakin tuo Itämerelle positiiviseen suuntaan
päivitetyn ruotsinlaivakulttuurin.

Tämän kirjoituksen myötä haluan kuitenkin esittää
suuren hatunnoston kaikil le, jotka ovat osal l istuneet
Viking Gracen syntyyn suunnittelupöydältä kelluvaksi
risteilyautolautaksi. Viking Gracen osalta on tehty
hienoa työtä, jota laivan mukava henkilökunta osaa
toivon mukaan pitää sil le sopivassa arvossa. Kiitos
myös kaikil le nii l le laivaharrastaji l le, joiden kanssa
tutustuin tai pääsin vaihtamaan edes muutaman sanan
matkan aikana.
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Viking Gracen hytit eivät poikkea perusratkaisuiltaan
perinteisistä ruotsinlaivan hyteistä ja myös hyttien koon
puolesta on pysytty perinteisessä kompaktissa ratkaisussa.
Kuva: Kalle Id

Kuva: Lassi Liikanen



Viking Line 40 vuotta
Turusta

Yllä: Marella Airistolla 1 973. Kuva: Krzysztof Brzoza

Alla:AmorellaTurussa 201 3. Kuva: Jukka Huotari
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TEKSTI: KALLE ID

VIKING LINEN saapuminen Turkuun oli osa suurempaa
suomalaisen kuljetusalan muutosta. Ensimmäiset punai-
set laivat purjehtivat Turkuun kesäl lä 1 973, vuosi Turun
raitioteiden lopettamisen jälkeen.Vuosikymmenen suo-
situin auto Suomessa – Lada – oli tul lut myyntiin vasta
kaksi vuotta aiemmin. I lmassa Finnairin l ippulaiva oli
Douglas DC-8. Kiskoil la höyryveturit eivät vielä olleet
kadonneet Suomen rataverkolta, mutta vuonna 1 973
Valtionrautatiet otti vastaan ensimmäiset sähkövetu-
rinsa Neuvostoliitosta. Turkuun saapuvissa laivajunissa
ei nähty höyry- eikä sähkövetureita vaan kiiltäviä
oransseja kiitojunia. Se, että oransseil la junil la alkoi
päästä Turussa Sil ja Linen valkoisten laivojen lisäksi
myös punaisiin laivoihin ei kuitenkaan ollut mikään
yksinkertainen juttu.

Punaiset puolueet tuovat punaiset laivat

Vuonna 1 967 perustetun Viking Linen omistajavarus-
tamot – Rederi Ab Sally, SF Line ja Rederi AB Slite –
kasvattivat agressiivisesti Vikingl injan laivastoa perusta-
mista seuranneiden viiden vuoden aikana. Punaiseen
laivastoon liittyi peräti kuusi uutta alusta, kaksi kullekin
omistajal le. Laivojenpaljoudesta huolimatta – Viking-
laivastoon kuului 1 972 myös kaksi käytettyä laivaa –
Vikingil lä oli käytännössä vain yksi l inja Naantalista
Maarianhaminan kautta Kapellskäriin, jol le kaikki varus-
tamon uudet laivat keskitettiin. (Second-hand -alukset
toki l i ikennöivät muista eril lään Maarianhamina-
Kapellskär -reittiä). Vaikka Vikinglinja kasvatti rivakasti
suosiotaan, ei Naantalin-l injal la yksinkertaisesti ol lut
tarvetta kuudelle päivittäisel le lähdölle. Tilannetta ei
helpottanut se, että sekä SF Line että Rederi Ab Sally
olivat rakentamassa molemmat vielä yhtä uutta lauttaa.
Ongelmaa ei myöskään helpottanut se, että Suomessa
kulkuyhteydet laivoil le keskitettiin – Pohjoismaiden
neuvoston suosituksesta – Turkuun. Viking Linen oli
keksittävä jotain uutta.

Markkinointiyhtiö Viking Linen toimitusjohtajan Kaj
Grundströmin johdolla oli jo vuonna 1 971 alettu tutkia
Vikingin l i ikenteen laajentamista myös muihin satamiin.
Sil loin Sal ly, SF Line ja Sl ite olivat kuitenkin katsoneet
toiminnan hajauttamisesta olevan enemmän haittaa
kuin hyötyä. Laivaston yhä kasvaessa tilanne kuitenkin
muuttui ja Viking-leiri suuntasi katseensa kahteen
satamaan: Turkuun ja Tukholmaan, joiden välinen
liikenne oli jo vuosikymmenien ajan ollut käytännössä
Sil ja Linen ja sen edeltäjän Yhteisl i ikennevarustamoiden

monopoli. SF Line ja Rederi Ab Slite olivat olleet jo
1 960-luvulla kiinnostuneita l i ikennöimään Turusta,
mutta kaupungin politiikkaa hall itsevat porvaripuolueet
olivat läheisessä suhteessa Yhteisl i ikennevarustamoihin
eivät sal l ineet uusien kilpail i joiden ilmestymistä
l i ikennöimään kaupungista.

Huolimatta Turun porvaripuolueiden tympeästä
suhtautumisesta Vikinglinjaan, varustamo aloitti keväällä
1 972 neuvottelut salaiset neuvottelut kaupungin kanssa
l i ikenteen aloittamisesta. Myös Tukholman kaupungin
kanssa neuvoteltiin ja siel lä tyydyttävään lopputulok-
seen päästiin ilman ongelmia, mutta Turussa neuvottelut
pitkittyivät. Vikingin pelastajaksi tul ivat kuitenkin
syksyllä 1 972 järjestetyt kunnall isvaalit, joissa vasem-
mistopuolueet saivat enemmistön Turun valtuustossa.
Viking Line ja Turun kaupunki al lekirjoittivat
sopimuksen 1 7. marraskuuta 1 972 Viking 3 -laival la, joka
tätä varten purjehti Turun Linnasatamaan Vikingin
tulevan terminaalin paikal le. Tukholmassa Viking sai
sataman Tegelvikshamnenista, samasta paikasta kuin
missä varustamon Tukholman satama edelleen on.
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ArkipäivääVikingin aloittaessa liikenteen Turusta: Hr1 -
höyryveturi. Kuva:Akai (Wikimedia, l isenssi: CC BY-SA 3.0)

Arkipäivää ilmassa 1 973: Finnairin lippulaiva DC-8.
Kuva: Ken Rose (Wikimedia, l isenssi: GFDL 1 .2)



Liikenne Tukholmasta alkaa –Turkuunkin

Turku-Tukholma -l injan l i ikenteen oli tarkoitus alkaa 20.
kesäkuuta 1 973 Sally-varustamon Viking 4 -lautan
valmistuttua. Vikingin Turun-terminaalin valmistuminen
kuitenkin viivästyi lähes kuukaudella rakennusalan lakon
vuoksi ja Viking 4 aloitti l i ikenteen Naantali-
Maarianhamina-Tukholma -l injal la. Heinäkuun alussa SF
Linen Marella tul i Viking 4:n l injapariksi, kun SF Linen
uusi Aurella oli korvannut sen Naantali-Kapellskär
-l injal la. Lopulta 1 8. heinäkuuta Turun-terminaali val-
mistui ja l i ikenne Turusta Maarianhaminan kautta
Tukholmaan saattoi viimein alkaa.

Viking 4 oli viides Jos L. Meyerin telakalla Länsi-Saksan
Papenburgissa valmistuneista ns. papenburgereista.
Aluksesta voi lukea tarkemmin tämän lähden sivulta 29.
Marella oli puolestaan valmistunut vuoden 1 970 lopulla
jugoslavialaiselta Brodogradil iste Titovon tela-kalta.
Sama telakka oli kolme vuotta aiemmin raken-tanut
myös SF Linen ensimmäisen uudisrakennuksen
Kapellan. 99 metriä pitkä Marella muistutti Kapellaa ja
sen mittasuhteet olivat lähes samat, mutta Marellan

bruttovetoisuus oli suurempi, 3 930 brt. Viking 4 oli
pidempi (1 09 metriä) ja isompi (4 477 brt). Molempien
alusten markustajamäärä oli sama, 1 200, mutta
Marellassa oli hyttipaikkoja vain 1 76:l le, kun Viking 4:ssä
oli sentään hyttipaikkoja 278:l le.

Talvel la 1 973 Tukholmasta l i ikennöitiin sekä Naantali in
että Turkuun niin, että samat laivat kiersivät molemmil la
l injoil la. Näin myös Sallyn ja Sl iten vanhemmat papen-
burgerit Viking 3 ja Diana vierail ivat Turussa talvi-
kaudella. Järjestely ei kuitenkaan ollut tyydyttävä ja
kiertävien laivojen mall ista sekä Naantali-Tukholma
-l i ikenteestä luovuttiin tämän yhden talven jälkeen.Vielä
talvina 1 974-1 976 Diana vierail i kolmantena laivana
linjal la, mutta kesäkaudesta 1 976 linjal la on ajettu
kahdella laival la niin, että lähtö on nykyiseen tapaan
molemmista satamista sekä aamulla että il lal la.

Päätös aloittaa l i ikenne Turusta osoittautui alusta
lähtien oikeaksi. Vuonna 1 973 Vikinglinjan
matkustajamäärät kasvoivat ja ensimmäistä kertaa
Vikingin matkustajamäärät olivat korkeammat kuin Sil ja
Linen. Kuitenkin samaan aikaan globaalia laival i ikennettä
kohtasi merkittävä haaste, kun ensimmäisen öljykriisin
myötä polttoainekustannukset kasvoivat huomattavasti
– Suomessa asiaa tosin helpotti halpa neuvosto-
l i ittolainen öljy. Jo rakenteil la ol leiden laivatilausten
toteuduttua Vikingin omistajavarustamot siirtyivät
useita vuosia jatkuneen dynaamisen kasvun jälkeen
suvantovaiheeseen, jossa uusia laivoja ei hankittu ja
reittiverkostokin vakiintui Helsinki-Tukholma -l injan
avaamisen jälkeen vuonna 1 974.

Jo vuonna 1 975 Vikinglinjan matkustajamäärät elpyivät
öljykriisin aiheuttamasta notkahduksesta, mutta
toisaalta rahtipuolel la notkahdus alkoi vasta samana
vuonna ja jatkui vielä 1 976. Vikingin kokema kasvu on
sitäkin merkittävämpää kuin muistetaan, että
kokonaisuutena matalasuhdanne taittui Suomen ja
Ruotsin välisel lä lauttal i ikenteessä vasta vuonna 1 978 ja
Vikingin laivastoa pienennettiin öljykriisin aikana. Yksi
lääkkeistä taantumaan olivat autolautoil la tehtävät
risteilyt, joista suosituimmat Turun-l injal la olivat
vuorokauden miniristeilyt, joil la laivalta ei poistuttu
lainkaan. 1 980-lukua varten Vikingin omistajavarustamot
Sally, SF Line ja Sl ite alkoivat suunnitel la 1 970-luvun
lopulla uusia, aiempaa suurempia lauttoja jotka
tarjoaisivat paremmat puitteet myös risteilymatkus-
tamiseen. Risteilylauttojen pääpaino oli toki Helsinki-
Tukholma -l injal la, mutta myös Turun-l inja sai uusista
lautoista osansa.
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Pienestä koostaan huolimatta Marella oli kuuden vuoden
ajan Vikingin työjuhtanaTurun-linjalla.
Kuva: Postikortti RamiWirrankosken kokoelmista.

Pääasiassa Naantali-Kapellskär -linjalla viihtynyt Diana
ajoi TurustaTukholmaan talvikausina 1 973-1 976, kuten
tämäTukholmassa otettu kuvakin osoittaa. Kuva:Viking Line



Uudet laivat 1 980-luvun tarpeisiin

Ensimmäisenä liikkellä laivojaan uudistamassa oli SF
Line, joka aloitti jo 70-luvun puoliväl issä uuden
sukupolven lauttojen suunnittelun Turun-l injan tarpeita
varten. Pohjana uusil le laivoil le oli vuonna 1 973
Naantali-Kapellskär -l injal la valmistunut ”jumbolautta”
Aurella. Uusista lautoista tuli kuitenkin huomattavasti
Aurellaa suurempia; erityistä huomiota kiinnitettiin
hyttipaikkojen tarjoamiseen suuremmalle osal le
matkustajia.

Neuvottelut uuden Turun-laivan rakentamisesta aloit-
ettiin vuonna 1 976. Potentiaal isimmat rakentajatelakat
olivat Wärtsilän Turun telakka ja Mitsubishi Heavy
Industries Japanissa. Mitsubishin tarjous oli noin
kolmasosan halvempi kuin Wärtsilän ja syksyllä 1 977 SF

Line ja Wärtsilä solmivat sopimuksen 1 700 matkusta-
jan lautan rakentamisesta. Suomen Pankki, joka 1 980-
luvulle asti kontrolloi maamme ulkomaankauppaa, ei
kuitenkaan antanut suostumustaan tilaukseen Japanista
ja näin SF Line päätyi lopulta tilaamaan laivan
Wärtsilältä. Valtio suostui lopulta tukemaan uuden
lautan rakentamista, mutta siitä huolimatta Wärtsiläl lä
rakennettu laiva tuli 1 5% kall i immaksi kuin Mitsubishiltä
tilaaminen olisi ol lut.

Turellaksi kastettu Viking Linen suurin laiva luovutettiin
SF Linelle 4. kesäkuuta 1 979 ja se korvasi Turun-l injal la
Marellan. Hyppäys laivan tasossa oli melkoinen. 1 0 604
brt:n vetoisuudella Turella oli yl i kaksi kertaa Marellan
kokoinen. Matkustajamäärä kuitenkin nousi vain
viidel läsadalla 1 700 henkilöön ja nyt jo yli 700
matkustajal le oli oma hyttipaikka. Autokapasiteetti yl i
kaksinkertaistui 535:een. Kuten jo aiempien Viking-
lauttojen kohdalla, aluksen sisätilat suunnittel i
risteilyalusten suunnittel i jana jo mainetta niittänyt
ruotsalainen Robert Til lberg.
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Vasemmalla: Diana II:n suunnittelussa tehtiin kompromissejä
nopean rakennuajan aikaansaamiseksi, mistä johtuen alus ei
ollut menestys Turun-linjalla. Kuva:Viking Line
Alla:Turella sai nimensäTurun kaupungin mukaan, mutta
liikennöi Turun-linjalla vain vuoden ennen siirtoa Naantaliin.
Kuva: Krzysztof Brzoza



Turella ja Diana I I vaikuttivat alkujaan pitkäaikaiselta
ratkaisulta Turun-l i ikenteeseen, mutta lopulta
molemmat laivat poistuivat varsin pian linjalta. Rederi
Ab Sallykin suunnittel i uutta laivaa Turun-l injan
tarpeisiin. Alkujaan Sallykin olisi halunnut rakentaa
Turellan sisaraluksen, mutta SF Line ei tähän suostunut.
Sen sijaan Sally-varustamolle tarjoutui syksyllä 1 979
tilaisuus ostaa Meyer Werftil lä rakenteil la ol leen Diana
I I :n sisaraluksen rakennussopimus. Laivan oli alkujaan
tilannut norjalainen varustamo, mutta tilaus oli
peruuntunut. Meyer Werft tarjosi Sal lyl le
mahdoll isuutta pidentää alusta paremman runko-
muodon ja suuremman kapasiteetin aikaansaamiseksi,
luovutuksen ollessa jo kesäl lä 1 980. Sal ly-varustamo ei
luontaisesti kieltäytynyt tästä tarjouksesta.

Sal ly-varustamon uusi Viking Sally luovutettiin
heinäkuussa 1 980. Siitä tul i nyt puolestaan Vikinglinjan
suurin alus, sil lä sen bruttovetoisuus oli peräti 1 5 566
brt. Matkustajamääräkin oli aiempia laivoja suurempi,
2000, ja hyttipaikkoja oli 1 1 90:l le. Autokapasiteetti sen
sijaan oli pienempi kuin Turellassa tai Diana I I :ssa, 460.

Viking Sallystä voi lukea tarkemmin tämän lehden
sivulta 31 .

Viking Sally asetettiin valmistuttuaan Turun-l injal le
Turellan tilal le, joka nyt siirtyi Naantali-Maarianhamina-
Kapellskär -l injal le uuden sisarensa Rosellan rinnal le.
Ironista kyllä, Turun kaupungin mukaan nimensä saanut
Turella siis l i ikennöi reitil lä vain hiukan yli vuoden ajan.
Viking Sally / Diana I I -sisarpari ei kuitenkaan kauaa
liikennöinyt Turun-l injal la, si l lä jo vuonna 1 981 Diana I I
ja Rosella vaihtoivat reittejä päittäin. Näin Turun-l injan
aluskaksikoksi tul i Viking Sally ja Rosella, jotka
hoitivatkin l injaa lähes koko 1 980-luvun ajan. Rosella oli
käytännössä identtinen vanhemman sisarensa Turellan
kanssa; ainoana merkittävänä erona oli 8. kannelle
l isätty kokoushuone.
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Yllä: Diana II:n "parannettu painos" Viking Sally oli
valmistuessaan Suomi-Ruotsi -liikenteen suurin alus.
Oikealla:Turellan sisaralus Rosella valmistui Naantalin-linjalle,
mutta teki pitkän päivätyön Turun-linjalla.
Kuvat: Krzysztof Brzoza



Laiva 1 990-luvun tarpeisiin:Amorella

1 980-luvun puoliväl issä sekä SF Line että Rederi AB
Slite alkoivat suunnitel la uusia aluksia Lounais-Suomen
ja Ruotsin väliseen liikenteeseen. Usko risteilymäisen
liikenteen kasvuun oli kova ja sekä Turun- että
Naantalin-l injal le suunniteltiin identtisiä aluksia. SF Line
oli jäl leen ensimmäisenä tilaamassa uusia aluksiaan.
”Lil lasyster”-nimen saanut projekti oli pitkäl lä jo
syksyllä 1 984 ja keväällä 1 985 SF Line neuvotteli
aluksen rakentamisesta ranskalaisen Chantiers de
l 'Atlantique -telakan kanssa. Tilaus kaatui kuitenkin
jäl leen Suomen Pankin vuoksi, si l lä pankki antoi
hyväksynnän projektil le vasta esisopimuksen umpeu-
duttua ja telakan otettua toisen tilauksen. Näinollen
joulukuussa 1 985 SF Line päätyi al lekirjoittamaan
sopimuksen jugoslavialaisen Brodosplit-telakan kanssa
aluksen rakentamisesta luovutettavaksi vuoden 1 988
keväällä.

Lil lasyster-projektin ensimmäinen alus sai lopulta
nimekseen Amorella, sil le tilattiin Naantali-Kapellskär
-l injaa varten sisaralus Isabella luovutettavaksi 1 989.
Amorellan valmistumisen lähestyessä Rederi AB Slite
puolestaan tilasi Wärtsilän Turun-telakalta kaksi alusta
valmistumaan vuosina 1 989 ja 1 990 Naantalin ja Turun

linjoil le. Lopulta tosin yksikään uusista aluksista ei
l i ikennöinyt Naantalista Kapellskäriin koska Kapellskär-
in satamaa ei modernisoitu uusien laivojen tarpeisiin.

Amorella valmistui lopulta syyskuussa 1 988, puoli
vuotta myöhässä. Amorella korvasi Turun-l injal la
Rosellan, joka siirtyi takaisin Naantalin-l injal le korvaten
sisarensa Turellan, joka myytiin Stena Linelle. Huhujen
mukaan alkujaan Rosella oli sovittu myytäväksi Stenalle,
mutta Turella oli parempikuntoinen ja sopi paremmin
Stenan tarpeisiin. Näinollen Amorellan myöhästymisen
seurauksena Stenalle luovutettiinkin Turella korvauk-
sena myöhästymisestä.

Amorellan myötä Turun-l inja siirtyi täysin uudelle
tasolle. 34 384 bt:n vetoisuudella uusi laiva oli kaksi
kertaa Rosellan kokoinen. Matkustajia laiva otti 2 480 ja
hyttipaikkoja oli peräti 1 946:l le. Risteilyl i ikenteen
merkityksen kasvamisesta kertoi sekin, että auto-
kapasiteetti ei kasvanut aiemman sukupolven aluksiin
verrattuna vaan itseasiassa pieneni 450:een. Julkisissa
tiloissa matkustaji l le tarjottiin kolme ruokaravintolaa,
kahvila, pub, tanssibaari, disco ja kasino. Myös
kokoustilat olivat kookkaat. Samaan aikaan Amorellan
l i ikenteeseentulon kanssa myös Vikingin Turun-
terminaalia uudistettiin uuden ajan tarpeita varten.
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Amorella on Turun-linjan varsinainen työjuhta: tänä vuonna tulee täyteen 25 vuotta siitä, kun laiva aloitti linjalla eikä loppua
ole näkyvissä. Kuva: Kalle Id



Kahden vuoden ajan Amorella l i ikennöi Turun-l injal la
Viking Sallyn kanssa. Aluksen omistaja Sal ly-varustamo
oli vuonna 1 987 ajautunut Sil ja Linen omistajien Effoan
ja Johnson Linen omistukseen. Tämän seurauksena
Sally-varustamo vetäytyi Viking-yhteistyöstä ja Viking
Sally rahdattiin Rederi AB Slitel le varustamon uuden
Turun-l injan aluksen valmistumiseen asti.

Laiva 1 990-luvun tarpeisiin: Kalypso

Rederi AB Sliten kahdesta 1 980-90 -luvun vaihteen
uudisrakenteesta ensimmäinen, Athena, oli valmistunut
1 989 Tukholma-Maarianhamina -l injal le. Toisen sisaren
Kalypson oli tarkoitus valmistua maaliskuussa 1 990,
mutta syksyllä 1 989 alusta rakentanut Wärtsilä
Meriteoll isuus ajautui konkurssiin. Konkurssiin

menneen telakan rauniol le perustettiin uusi Masa-
Yards, mutta uusi telakka vaati l isää rahaa laivan
rakentamiseen. Niinpä Rederi AB Slite joutui
maksamaan sekä 1 00 mil jonaa kruunua kall i imman
rakennushinnan laivastaan että sijoittamaan 40
mil joonaa kruunua uuden telakan osakkuuteen.

Kalypso valmistui lopulta huhtikuun 1 990 lopussa ja se
korvasi Viking Sallyn Turun-l injal la. Kalypso oli
Amorellaakin suurempi alus, 40 01 2 bruttotonnia,
mutta se kuljetti Amorellaa vähemmän matkustajia (2
200). Hyttipaikkojen määrä oli käytännössä sama, 1 450,
ja autokapasiteetti ol i hiukan suurempi, 490.
Korkeatasoinen Kalypso saavutti suuren suosion Turun-
l injal le. Laivasta voitte lukea tarkemmin tämän lehden
sivulta 35.
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Yllä: Rederi AB Slitelle 1 990 valmistunutta Kalypsoa pidetään
yhtenä parhaistaTurusta liikennöineistä laivoista. Kuitenkin
laivan kyydistä saatiin nauttia linjalla vain neljän vuoden ajan.
Kuva:Viking Line
Oikealla: Lundqvist Rederiernan omistama "norjalaisen
standardityypin" rahtilautta Gunilla liikennöi Viking Linelle
rahdattuna katkonaisesti vuosien 1 986 ja 1 995 välillä.
Pääasiassa alus liikennöi Naantalista, mutta 1 989 Gunilla
kulki Turusta. Kuva: Krzysztof Brzoza



Paluu menneeseen

Kaksikko Amorella-Kalypso olisi turvannut Viking Linen
Turun-l i ikenteen varmaankin meidän päiviimme asti.
Rederi AB Sliten konkurssi keväällä 1 993 kuitenkin
muutti tilannetta vakavasti. SF Line jäi jäl jel le Viking
Linen ainoaksi omistajaksi ja olisi halunnut ostaa
Kalypson turvatakseen Turun-l i ikenteen tulevaisuuden.
Rederi AB Sliten konkurssipesä ei kuitekaan hyväksynyt
SF Linen tarjousta laivan ostamisesta. Kalypso
rahdattiin Viking Linen liikenteeseen 1 .1 .1 994 asti,
mutta sen jälkeen SF Linen tarvitsi jostain aluksen
Turun-l injal le Kalypson tilal le. Rahdattavana tai
ostettavana ei ol lut sopivaa alusta, joten
väliaikaisratkaisuna Naantali-Kapellskär -l injal la
vuodesta 1 988 liikennöinyt Rosella uudistettiin syksyllä
1 993 Rauman telakalla Turun-l injan tarpeisiin. Rosellan
ylempi autokansi muutettiin hyteiksi. Samalla aluksen
koko mitattiin uudelleen 1 980-luvulla käyttöön
otettujen sääntöjen mukaan. Uudistetun Rosellan
bruttovetoisuus oli 1 6 850 bt, matkustajamäärä pysyi 1
700:ssa mutta hyttipaikkojen määrä lähes
kaksinkertaistui 1 200:n ja autojen määrä putosi 350:n.

Vuonna 1 994 SF Line suunnittel i uuden aluksen
rakentamista Cinderellaan perustuen, joka olisi
mahdoll istanut Rosellan korvaamisen Turun-l injal la.
Projekti ei kuitenkaan saanut yhtiön hall ituksen
hyväksyntää ja seuraavien kolmen vuoden ajan Viking
Line joutui selviämään olemassaolevil la aluksil laan.
Kesäkausiksi 1 995 ja 1 996 ongelma ratkaistiin
siirtämällä Helsinki-Tall inna -risteilyl i ikenteessä
kulkenut Cinderella Turun-l injal le Rosellan tilal le.
Rosella puolestaan siirtyi kesäkausiksi Naantali-
Maarianhamina-Kapellskär -l injal le. 46 398
bruttotonnil la Cinderella oli suurin Turusta l i ikennöinyt
Viking-laiva (Viking Gracen saapumiseen asti) ja 2 500
matkustajan kapasiteetil la sekä 2 500 hyttipaikal la alus
on tarpeell inen lisä Turun-l i ikenteeseen; varsinkin kun
muistetaan kilpail i ja Sil ja Linen liikennöineen samaan
aikaan linjaa maailman suurimmalla risteilylautal la Sil ja
Europalla. Oli kuitenkin selvää, että Turun-l inja tarvitsisi
pitkäaikaisemman ratkaisun.

Ensimmäistä kertaa sisarlaivoillaTurusta

Vuoden 1 996 lopulla Viking Linel le tarjoutui
mahdoll isuus ostaa Rederi AB Sea-Linkilä Sil ja Linel le
rahdattu Sil ja Scandinavia. Keväällä 1 997 laiva sai nimen
Gabriel la ja se asetettiin Vikingin l i ikenteeseen Helsinki-
Tukholma -l injal la korvaten Isabellan. Isabella
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Lisäkapasiteetin saamiseksi Turun-linjalle kesäkausina
1 995 ja 1 996 apuun kutsuttiin Vikingin lippulaiva
Cinderella, joka tässä kuvassa on saapumassaTurkuun
kesällä 1 995. Kuva: Krzysztof Brzoza

Vuodesta 1 997 Viking Line liikennöi ensimmäistä kertaa
Turusta sisarlaivoilla, kun Isabella tuli Amorellan
linjapariksi. Kuva: Kalle Id

Vuoden 1 994 alussa Rosella teki uudistusten jälkeen
paluun Turun-linjalle. Uudistuksista huolimatta laiva oli
pahasti ajan tarpeista jäljessä. Käyttöä Rosellalle on
löytynyt Vikingin laivastosta myöhemminkin: kuvassa
Rosella matkalla Kapellskäristä Maarianhaminaan kesällä
201 2 Kuva: Kalle Id



puolestaan siirrettiin Turun-l injal le jossa se korvasi
Rosellan. Näin ensimmäistä kertaa Viking Linen
historiassa Turku-Tukholma -l injaa l i ikennöitiin kahdella
sisaraluksella Amorellan jatkaessa l injal la. Isabella –
kuten Amorellakin – lienee kaikil le lukijoil lemme tuttu
laiva. Tästäkin huolimatta Isabellasta voi lukea
tarkemmin tämän lehden sivuilta 33.

Lienee syytä mainita, että Isabellan saavuttua Turkuun
Rosella ei kuitenkaan vielä hylännyt vanhaa manner-
Suomen satamaansa. Alus l i ikennöi vuodet 1 997-1 998
kesäisin edelleen Naantalista Kapellskäriin mutta
talvel la risteil i Tukholmasta Maarianhaminaan. Vuodesta
1 999 kesäkauden liikenteen Suomen-satamaksi
kuitenkin vaihtui Turku ja vuoteen 2003 asti Rosella oli
tuttu näkyTurussa kesäisin.

Turun-l injal le saatiin ensimmäinen uudisrakenne sitten
Kalypson Viking Gracen liikenteeseentulon myötä.
Viking Gracen rinnal la jatkaa linjan pitkäikäisin työjuhta
Amorella, joka on viihtynyt l injal la jo 25 vuotta. Näiden
aikana Amorellal la on ehtinyt olla jo kuusi eri l injaparia:
Viking Sally 1 988-1 990, Kalypso 1 990-1 994, Rosella
1 994-1 997, Cinderella kesinä 1 995 ja 1 996, Isabella
1 997-201 3 ja nyt viimeisimpänäViking Grace.

Jää nähtäväksi, mitä Viking Linen Turun-l injan tulevaisuus
tuo tullessaan Viking Gracen jälkeen. Toistaiseksi varus-
tamo ei ole julkisesti kertonut uusista uudisraken-
nesuunnitelmista, joskin huhut ovat l i ikkuneet
Amorellan korvaamisesta joko ropax-lautal la tai Viking
Gracen sisaraluksella. Toistaiseksi Amorella saa
kuitenkin jatkaa Gracen rinnal la – ja jos jotain voidaan
päätellä laivan saamasta uudesta Gracemäisestä
värityksestä, se saattaa pysyä Turun-l injal la pitkäänkin.
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• Laaksonen, Mikko:Turun raitiotiet
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Viking Grace saapumassaTurkuun ensimmäiseltä normaaliaikataulunmukaiselta matkaltaan Tukholmaan 1 6.1 .
Lastaamiseen ja purkamiseen liittyneestä alkukankeudesta johtuen alus saapui Turkuun noin puoli tuntia
myöhässä. Kuva: Kalle Id



Turun-reitin
uranuurtajat

Kuva:Viking Line
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TEKSTI: LASSI LI IKANEN JA JUSSI LITTUNEN

AVUSTAJA: KALLE ID

VIKING LINEN historia sai alkunsa jo vuonna 1 959.
Turun-l injan l i ikenne alkoi kuitenkin vasta vuonna 1 973,
el i tarkalleen 40 vuotta sitten. Lisää Turun-l injan neljän
vuosikymmenen mittaisesta historiasta voit lukea

lehden sivuilta 1 9-27. Sitä ennen Vikinglinjan
osakasvarustamot olivat l i ikennöineet Naantali in, mutta
kapasiteetin kasvaessa myös Turku alkoi vaikuttamaan
entistä houkuttelevammalta. Vikingl inja pääsi vihdoin ja
viimein Turkuun vuonna 1 973, jossa Sil ja Line oli tätä
ennen hall innut markkinoita jo pitkään.



Viking 4 – ensimmäinen Viking-laivaTurusta

Vuoden 1 972 kesäkuussa Rederiaktiebolaget Sal ly tilasi
saksalaiselta Jos. L. Meyerin telakalta 1 09-metrisen
matkustaja-autolautan, jonka suunnitelmat pohjautuivat
Rederi Ab Sliten Apolloon (rak. 1 970). Saksan
Papenburgissa rakennettua laivasarjaa olivat ”proto-
tyypin” jälkeen jatkaneet Sallyn Viking I (1 970) ja Viking
3 (1 972) sekä Sliten Diana (1 972). Kun Sallyn
uudisrakennus valmistui kesäkuussa 1 973, se sai
nimekseen – vanhempien sisaralustensa tyyliin – Viking
4. Viimeinen näistä ”papenburgilaisista”, Sal lyn Viking 5,
valmistui 1 974, ja oli selkeästi suurennettu versio
vanhemmista sisaraluksistaan.

Viking 4 oli kehitetty versio alussarjan aikaisemmista
aluksista. Autokannen yläpuolel la C-kannella oli
matkustajahyttejä 278 matkustajal le, el i 56
vuodepaikkaa enemmän Apolloon verrattuna.
Hyttikantta oli jatkettu perään päin avoimelle
kiinnityskannelle, minkä seurauksena ravintolakannen
perässä oleva aurinkokansi oli niin ikään suurempi. Silti
laiva oli ulkomitoiltaan (1 09,1 5m x 1 7,24m x 4,70m)
vain hivenen edeltäjiään suurempi. Kaikkiaan Viking 4
pystyi ottamaan 1 200 matkustajaa ja 265 henkilöautoa.

Vastavalmistunut Viking 4 sai kunnian olla ensimmäinen
Tukholmasta l i ikennöivä Viking-lautta. Kun SF Linen
”jumbolautta” Aurella valmistui, voitiin aiemmin
Naantali-Kapellskär-l injal la l i ikennöinyt Marella siirtää
niin ikään liikennöimään Tukholmasta. Viking Linen oli
tarkoitus aloittaa l i ikenne Turkuun, mutta terminaalin
rakennustyöt viivästyivät rakennusalan lakon vuoksi.
Siksi l i ikenteen alkaessa 20. kesäkuuta 1 973 jouduttiin
Suomen päässä ajamaan Turun sijasta Naantali in.
Turkuun laivakaksikko siirtyi heinäkuun lopulla 1 973, ja
näin Viking Linen Turku-Tukholma-reitti ol i avattu.

Uuden laivan liikenne alkaa usein kankeasti; näin kävi
myös Viking 4:n kohdalla. Kolmantena liikennepäivänään
laiva törmäsi Tukholmassa laituriin, mutta suuremmilta
vahingoilta onneksi vältyttiin. Viking 4 jäi nopeasti
pieneksi, ja kun seuraavan sukupolven autolautat, SF
Linen Turella ja Sl iten Diana I I valmistuivat kesäl lä 1 979
Turku-Tukholma-l i ikenteeseen, Viking 4 siirrettiin
puoleksi vuodeksi Naantali-Kapellskär-l injal le. Sieltä se
siirrettiin edelleen Helsinki-Tukholma-l injal le Viking 5:n
tilal le, jonka suurempaa autokansikapasiteetti haluttiin
hyödyntää Turun-l injal la ennen uuden Viking Sallyn
valmistumista.
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Viking 4 Airistolla 26. kesäkuuta 1 976. Laivan vesitankit ja ilmastointilaitteet sijoitettiin keskilaivan valekorsteeniin. Laivan
peräosassa näkyy hyvin hyttikannen pidennys, jota vanhemmilla sisaraluksilla ei ollut.
Kuva:Timo Lindroos, Krzysztof Brzozan/Juhani Mehdon kokoelmista



Helsingin l injan uudet risteilylautat Viking Saga ja Viking
Song valmistuivat kesäl lä 1 980. Tällöin Viking 4:l le ei
ol lut enää vakituista reittiä, ja laiva kävi Sal lyl le
tarpeettomaksi. Uusi käyttötarkoitus löytyi kuitenkin
nopeasti, kun lontoolainen W & G Industrial Leasing
osti laivan. Viking 4:n uudeksi nimeksi annettiin Earl
Granvil le, ja se vietiin saksaan kunnostettavaksi
syyskuussa 1 980.

Bremerhavenissa sijaitseva SeebeckWerft asensi laivaan
evävakaajat, minkä jälkeen Earl Granvil le siirrettiin
alkuperäisel le rakentajal leen Papenburgiin suurempia
muutostöitä varten. Laiva sai mm. tehokkaammat
Pielstickin diesel-moottorit, ja keulan hyttiosaston
tilal le asennettiin lepotuoleja. Uusittu laiva valmistui
vasta maaliskuussa 1 981 , minkä jälkeen laiva vuokrattiin
Sealink Uk Ltd. -yhtiöl le Portsmouth-Jersey-Guernsey-
reitil le.

Laivan ensimmäinen kesä uudella omistajal la ei ol lut
kovin onnekas. Kesäkuun puoliväl issä laiva sai
sähkövian, ja 1 6. päivä sen konehuoneessa syttyi
tul ipalo. Korjaustyöt kestivät heinäkuun puoliväl i in asti,
ja kun laiva oli taas l i ikenteessä, se törmäsi Jerseyn
laituriin. Syksyllä osa kyydissä olleista autoista
vahingoittui myrskyssä.

Earl Granvil le rekisteröitiin Sealinkin nimiin kesäl lä
1 984, ja seuraavana talvena laivaa uudistettiin jäl leen.
Tanskalaisel la AalborgWerft – telakalla laiva sai takaisin
osan kolme vuotta aiemmin puretuista hyteistä, ja
samalla ravintoloiden sisustus uusittiin. Rakennustyöt
valmistuivat huhtikuussa, ja laiva asetettiin l i ikenteeseen
Portsmouthin ja Cherbourgin väli l le.

Syksystä 1 985 lähtien Earl Granvil le oli talvikaudet
makuutettuna, ja alkukeväästä alkusyksyyn sil lä
l i ikennöitiin Englannin kanaalissa. Syksyllä 1 989 laivan
vedenalainen runko vaurioitui lähes 1 4 metrin matkalta,
kun laiva ajoi kivil le Cherbourgin satamassa.
Korjaustöiden jälkeen laiva makuutettiin jäl leen. Laival le
etsittiin uutta omistajaa, ja kun sitä ei kevääseen
mennessä löytynyt, Earl Granvil le asetettiin Skotlannin
ja Pohjois-Irlannin välisel le Stranraer-Larne-l injal le.

Kesäkauden 1 990 jälkeen laival le löytyi viimein ostaja.
Kreikkalainen Aegan Pelagos Naftiki Eteria – yhtiö osti
laivan marraskuussa, ja joulukuussa 1 990 uudeksi
nimeksi tul i Express Olympia. Laiva asetettiin
l i ikennöimään Kreikan saaristoon. Kahden vuoden
kuluttua Express Olympia siirtyi Agapitos Express

Ferries – yhtiön hall intaan, ja vuonna 1 999 laiva myytiin
Hellas Ferries – varustamon liikenteeseen. Express
Olympia jatkoi l i ikennöintiään Kreikan saaristossa
vanhalla nimellään.

Huhtikuussa 2004 Express Olympia sai
pohjakosketuksen Kreikassa, Evdilosin ulkopuolel la.
Laivaan ei tul lut suurempia vaurioita, ja tarkastuksen
jälkeen se sai jatkaa liikennöintiä. Laivan ura alkoi
kuitenkin olla ohitse, ja seuraavana syyskuuna laiva
makuutettiin Drapetsonaan. Myynnissä olevan laivan
osti intialainen romuttaja, joka liputti laivan Mongoliaan
ja antoi sil le nimeksi Express O. Vikingin Turun-l injan
pioneeri lähti kesäl lä 2005 Intiaan purettavaksi.
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Earl Granville (ex.Viking 4) Portsmouthissa syyskuussa
1 983. Keulan matkustajahyttiosasto muutettiin yleisiksi
tiloiksi, mikä näkyy ikkunoiden vaihtumisena suurempiin
alimmalla matkustajakannella.Tässä vaiheessa Sealink oli
vielä Britannian valtionrautateiden British Railin
tytäryhtiö ja varustamon laivaston visuaalinen ilme
myötäili British Railin rautatiekaluston ilmettä. Kuva:
Krzysztof Brzozan kokoelmista.

Sealinkin tultua myydyksi Sea Containersille vuonna 1 984
myös Earl Granville sai ylleen uudet Sealink British
Ferries -värit. Kuva: Krzysztof Brzozan kokoelmista.



Viking Sally – menestyksestä tragediaan

Viking Sally on alus, jonka varmasti jokainen Itämeren
lauttal i ikenteen kanssa tekemisissä oleva tuntee. Laiva
päätyi muutamien vaiheiden jälkeen virolaisel le
Estl inel le l i ikenteeseen Tall innan ja Tukholman väli l le
nimellä Estonia, jossa myös sen taru loppui kaikil le
tutul la taval la.

1 970-luvun loppupuolel la Vikingin osakasvarustamoiden
kilpavarustelu kiihtyi Lounais-Suomen liikenteessä. SF
Line tilasi kokonaan kaksi uutta lauttaa Wärtsilältä,
joista tuli myöhemmin Turella (v. 1 979) ja Rosella (v.
1 980). Rederi AB Slite halusi rakennuttaa itsel leen
Turellan sisaraluksen, mutta SF Line ei antanut siihen
edellytyksiä. Sl ite päätti tilata saksalaiselta Meyer
Werftin Papenburgin telakalta uuden aluksen kesäl lä
1 978. Papenburgin telakka oli jo aikaisemmin
rakentanut Vikingin osakasvarustamoiden liikenteeseen
ns. papenburgereiden sarjan, joihin myös uusi alus
pohjautui.

Projektissa etusijal le asetettiin toimitusaika: aluksen
tulisi ol la valmis vuoden 1 979 kesä-l i ikenteeseen.
Telakka tarjosi Sl itel le pidemmällä toimitusajal la hieman

pidempää, sulavalinjaisempaa ja nopeampaa alusta, jonka
varustamo kuitenkin hylkäsi pidemmästä rakennusajasta
johtuen. Papenburgin telakka rakensi Diana I I :n noin
vuodessa ja se todella oli valmis vuoden 1 979
kesäliikenteeseen.

Diana I I l i ittyi olennaisesti Viking Sallyn syntyyn, sil lä
Viking Sally oli lähel lä sitä versiota, mitä Papenburgin
telakka tarjosi Diana I I :n sijasta. Viking Sally erosi
kuitenkin monien ratkaisujen osalta Diana I I :sta – siinä
noudatettiin vertikaalia tilajärjestelyä, jossa
ravintolapalvelut löytyivät aluksen perästä ja
hyttiosastot taas keulasta. Alus tilattiin syksyllä 1 979
samalta MeyerWerft-telakalta ja Viking Sallyksi nimetty
alus oli valmis jo kesäl lä 1 980. Huhujen mukaan aluksen
oli alkujaan kuitenkin tilannut norjalainen varustamo
Norjan ja Saksan väliseen liikenteeseen ja vasta
alkuperäisen tilaajan luovuttua aluksesta sen
rakennussopimus myytiin Rederi AB Sallyl le.

Viking Sally aloitti l i ikenteen heinäkuussa 1 980 Turun,
Maarianhaminan ja Tukholman väli l lä. Valmistuessaan
Viking Sally oli suurin matkustaja-autolautta Suomen ja
Ruotsin välisessä l i ikenteessä ja täten luontaisesti myös
aikansa suurin Viking-lautta.
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Viking Sally merellä 6.7.1 987. Erikokoiset ikkunat paljastavat laivan sisätilojen sijoittelun; yleiset tilat on keskitetty perään
ja hyttitilat keulaan. Kuva: Krzysztof Brzoza



Sally-varustamon taloudell inen tilanne alkoi luisua
käsistä 1 980-luvun edetessä. Jo vuonna 1 985 Suomen
Yhdyspankki oli noussut Sal lyn pääomistajaksi ja myi
Rederiaktiebolaget Sal lyn omistuksen Effoan ja Johnson
Linen yhteisesti omistamalle yhtiöl le parin vuoden
perästä vuonna 1 987. Tämä tarkoitti sitä, että Sal ly jätti
täten viral l isesti kolmesta osakasvarustamosta
koostuneen Viking Linen, ja Viking Sally luisui kilpail i jan
– eli Sil ja Linen – leiriin. Aluksesta ei kuitenkaan haluttu
luopua, joten Rederi AB Slite vuokrasi sen uusilta
omistaji ltaan Turun-reitil le, kunnes se sai itse uuden
aluksensa Turun-l injal le.

Viking Sallysta luovuttiin 1 990 uuden Kalypson
valmistuessa. Se jätti Viking Linen liikenteen ja kuului
nyt holding-yhtiöl le nimeltä EffJohn, josta Effoa omisti
61 % ja Johnson Line 39%. Entinen Viking Sally ajoi
hetken kilpail i jansa Sil ja Linen leivissä Turun ja
Tukholman väliä uudella nimellä Sil ja Star, kun Wellamo
oli Helsingissä paikkamassa myöhässä olevaa Sil ja
Serenadea ja Sil ja Symphonya. Tätä kesti kuitenkin vain
marraskuuhun 1 990, jonka jälkeen Sil ja Starista tuli
Wasa King. Se siirtyi l i ikennöimään Merenkurkkuun,
jossa se kulki Vaasanlaivojen (eli käytännössä EffJohnin)
alaisuudessa Vaasan ja Uumajan sekä Vaasan ja
Sundsvall in välin l i ikenteessä.Talousvaikeudet pakottivat
EffJohnin luopumaan Wasa Kingistä, ja ostaja alukselle
löytyikin Tukholmasta. Nordström & Thulin osti Wasa
Kingin alkuvuodesta 1 993. Wasa Kingistä tuli
pahamaineinen Estonia, joka alkoi l i ikennöimään Viron
lipun alaisuudessa Tall innan ja Tukholman väli l lä
helmikuussa 1 993.

Syyskuun 28. päivä vuonna 1 994 muistetaan lähes
kuoloniskuna Pohjois-Itämeren lauttal i ikenteelle.
Virolainen Estonia upposi Suomen aluevesil lä, Utön
majakkasaaren lähistöllä noin kello yhden aikaan yöllä.
Onnettomuus vaati yl i 800 kuolonuhria, joista
suurimman osan itse Estonia vei mukanaan
merenpohjaan. Viral l isen onnettomuustutkintaraportin
selvitysten perusteella Estonian onnettomuutta voi
sanoa surkeiden sattumusten summaksi. Merenkäynti
oli tuona yönä hyvin myrskyisää, ja Estonia kulki hieman
aikataulustaan myöhässä. Kapteenin kerrotaan
kuitenkin halunneen saapua Tukholmaan ajal laan, joten
hän nosti aluksen nopeutta. Alunperin Viking Sallya ei
kuitenkaan oltu suunniteltu avomeril i ikenteeseen, joten
keulavisiirin lukitukset pettivät Estonian kulkiessa kovaa
vauhtia raskaassa aal lokossa.Vesimassat vyöryivät sisään
autokannelle upottaen Estonian nopeasti.

Estonian uppoaminen merkitsi kuitenkin suuria
vaikeuksia sekä Sil ja Linel le että Viking Linel le.
Suomalaiset ja ruotsalaiset risteilymatkustajat
pelästyivät onnettomuutta ja varustamot joutuivat
ahtaal le. Erityisesti Ruotsissa risteilymarkkinoiden
toipuminen kesti pitkään – oikeastaan vieläkään ei siel lä
olla päästy Estonian onnettomuutta edeltäväl le tasolle
– mil lä oli pitkäaikainen vaikutus Itämeren lautta-
l i ikenteen kehittymiseen. Estonian uppoamisel la oli
kuitenkin huomattava vaikutus turvall isuuskulttuurin
paranemisessa sekä Itämeren että kansainvälisen
laival i ikenteen parissa.
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Wasa King saapuu Vaasaan 30. kesäkuuta 1 992.Alus sai
Silja Starina liikennöidessään siniset koristeraidat
kansirakenteisiinsa ja nämä säilyivät myös aluksen ollessa
Wasa Linen laivastossa – kuten oikein onkin, sillä siniset
raidat esiintyivät Vaasanlaivoissa vuotta aiemmin kuin itse
Silja Linen laivoissa. Kuva: Krzysztof Brzoza.

Postikortti Estoniasta, jota Estline liikennöi Tukholman ja
Tallinnan välillä. Kortti on todennäköisesti taitava
kuvamuokkaus alkujaan Silja Staria tai Wasa Kingiä
esittäneestä kuvasta, sillä laivan keulassa ei näy lainkaan
nimeä ja Estline-kylkiteksti poikkeaa todellisesta.
Kuva: RamiWirrankosken kokoelmista.



Isabella – Mariellan ”pikkusisko”

Sil ja Linen vuonna 1 983 tilaamat risteilylautat Svea ja
Wellamo olivat kiristämässä kilpailua Turku-Tukholma-
l injal la, jol loin myös Viking Line lähti kehittämään uusia
aluksia Lounais-Suomen liikenteeseen. SF Linen Mari-
el la-projektissa oli syntynyt runsaasti hylättyjä ideoita,
joiden pohjalta lähdettiin kehittämään uutta, hivenen
pienempää alustyyppiä. Tälle projektil le annettiin
nimeksi ”pikkusisko”.

Pikkusiskon alustavat piirustukset ja tekninen erittely
valmistuivat vuonna 1 984, ja SF Line pyysi tarjouksia
useilta telakoilta. Ranskalainen Chantiers de
l’Atlantique –telakka antoi kiinnostavimman tarjouksen,
jol loin SF Line tiedusteli Suomen pankilta rahoituksesta.
Vastausta ei kuitenkaan saatu määräaikaan mennessä, ja
kun se lopulta saatiin, ranskalaistelakka oli saanut
tilauksen muualta. Tämän vuoksi telakka ei pystynyt
toimittamaan laivoja niin nopeasti kuin se aiemmin oli
luvannut.

Neuvotteluja jatkettiin mm. suomalaisten telakka-
yhtiöiden kanssa, mutta lopulta tilaussopimuksen sai
Jugoslavialainen Sour Brodogradevna Indusrija Split –

telakka. Sopimus allekirjoitettiin joulukuussa 1 985, ja
optio sisaraluksesta vahvistettiin maaliskuussa 1 986. SF
Line tilasi pikkusisko-projektin runkosuunnittelun suo-
malaiselta Elomatic Oy:ltä, mutta muu suunnittelutyö
hoidettiin Jugoslaviassa. Laivojen ulkoasu- ja sisä-
tilasuunnittelusta vastasi ruotsalainen Til lberg Design,
joka oli suunnitel lut useiden vanhempien Viking-laivojen
sisätilat.

Syksyllä 1 988 ensimmäinen uusista laivoista valmistui, ja
se sai nimekseen Amorella. Seuraavana kesänä valmistui
toinen laiva, joka sai nimekseen Isabella ja alkoi
l i ikennöidä Naantalista Tukholmaan. Laivan kummina
toimi SF Linen sil loisen apulaisjohtajan Nils-Erik
Eklundin puoliso Berit Eklund. Viking Line oli
aikaisemmin liikennöinyt Naantalista Kapellskäriin,
mutta ruotsalainen satama ei halunnut investoida
Isabellan tarvitsemiin infrastruktuurin muutoksiin. Siksi
Isabella ajoi Kapellskärin sijasta Tukholmaan.

Kulmikkaaseen Mariel laan verrattuna uudet laivat olivat
ulkoasultaan modernimmat ja tyylikkäämmät. Mariel lan
ja ”pikkusiskojen” yleisjärjestelyt perustuivat kuitenkin
pitkälti samoihin perusratkaisuihin; esimerkiksi ravin-
tolakannet olivat lähes identtiset. Eroavaisuuksia
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Alkujaan Isabella oli ulkoisesti identtinen vanhemman sisarensa Amorellan kanssa.Tässä varhaisessa kuvassa alus on
juhlaliputettuna Naantali-Tukholma -linjalla; mahdollisesti kuva on otettu laivan neitsytmatkalla.
Kuva: Postikortti Kalle Idin kokoelmista



kuitenkin löytyi. Saunaosasto oli Isabellal la siirretty
autokannen alapuolelta kiinnityskannen yläpuolel le
keulaan, ja sisääntulokansi oli järjestelty osittain
uudelleen.

Isabellan trailerikannen päälle, kannen 5 peräosaan,
rakennettiin eril l inen henkilöautokansi. Kokousosastoa
pienennettiin, ja se siirrettiin ravintoloiden päältä
keulaosasta vielä yhden kannen ylemmäs keskilaivaan.
Siten vapautunut tila keulasta voitiin antaa
matkustajahyteil le, joilta henkilöautokansi oli vienyt
tilaa.Yökerhon päälle venekannelle rakennettiin kahden
kannen korkuinen pyöreä disco. Yleisjärjestelyyn
tehdyil lä muutoksil la voitiin vastata paremmin
lyhyemmän reitin tarpeisiin.

Isabella l i ikennöi ensimmäisen vuotensa Naantalista
Tukholmaan, ja kesäkauden 1 990 jälkeen se siirrettiin
talveksi Helsinki-Tall inna -risteilyl i ikenteeseen Cinde-
rellan pariksi. Kesäksi 1 991 Isabella palasi Naantali in,
minkä jälkeen laivaa käytettiin pelkästään Suomen-
lahden risteilyl i ikenteessä.Viking Linel lä ei tuolloin ollut
laituripaikkaa Tall innassa, joten tul l iselvitys tehtiin
Tall innan redil lä, ja autojen kuljettaminen Tall innaan ei
ol lut mahdoll ista.

Toisin kuin autokapasiteetil le, matkustajahyteil le oli
enemmän kysyntää kuin laiva pystyi tarjoamaan.Vuonna
1 991 Isabellal le rakennettiin 82 uutta kahden hengen
hyttiä. Nämä sijoitettiin kannella 5 sijainneelle ylem-
mälle autokannelle. Seuraavana vuonna konferens-
siosaston yläpuolel le rakennettiin uusi Skybar.

Rederi Ab Sliten konkurssi vuonna 1 993 ja sitä
seurannut kalustopula pakottivat Viking Linen
järjestelemään jäl jel lä olevat alukset uudelleen. Isabella
korvasi Helsinki-Tukholma-l injal le siirretyn Cinderellan
syyskuussa 1 994, koska Cinderella sopi paremmin
risteilyl i ikenteeseen. Vuonna 1 997 Isabella korvattiin
sisaralus Gabriel lal la, jonka Viking Line oli ostanut Sil ja
Lineltä. Isabella siirtyi täl löin Turku-Tukholma-l injal le
Rosellan tilal le, joka puolestaan siirrettiin Tukholma-
Maarianhamina-risteilyl i ikenteeseen.

Isabellan Liikenne Turun-l injal la oli pääosin
menestyksekästä, mutta muutama onnettomuuskin
sattui vuosien varrella. Joulukuussa 2001 Isabella ajoi
karil le Långnäsin edustal la. Onnettomuushetkellä sää oli
myrskyinen, ja tuulen voimakkuus puuskissa oli jopa 45
metriä sekunnissa. Kahden päivän kuluttua laiva saatiin
hinattua Turun korjaustelakalle, jossa vauriot korjattiin.

Seuraavana vuonna Isabella sai teknisen vian, jonka
vuoksi laiva jouduttiin hinaamaan Turkuun. Vastaava
toistui seuraavana vuonna, ja Isabella ajelehti tunnin
Ahvenanmerellä ennen kuin vika saatiin paikal l istettua.
Maaliskuussa 2008 laivan keulapotkurihuoneessa syttyi
tul ipalo, ja alemmat kannet evakuoitiin. Palo saatiin
kuitenkin nopeasti hal l intaan, ja matkaa voitiin jatkaa
normaalisti. Tammikuussa 201 2 laiva törmäsi laituriin
Långnäsissa, ja sekä maihinnoususilta että laivan kylki
vaurioituivat l ievästi.

Tammikuussa 201 3 Viking Linen uusi Viking Grace
valmistui, ja se aloitti l i ikenteen Isabellan tilal la 1 5.
tammikuuta. Isabella siirtyi seuraavana aamuna
korvaamaan Amorellaa, joka lähti myöhemmin
Landskronan telakalle kunnostettavaksi. Kun Amorella
palasi l injal le helmikuun puoliväl issä, Isabella makuu-
tettiin. Laiva palaa vielä Viking Linen liikenteeseen, sil lä
se asetetaan toukokuussa l isälaivaksi Helsingin ja
Tall innan väli l le. Tuolloin Isabella kilpailee samoista
matkustajista Tall inkin l i ikenteessä olevan Sil ja Europan
kanssa – aivan kuten Turun-l injal lakin.
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Isabellaan vuonna 1 991 lisätty Skybar kuvattuna
tammikuussa 1 994. Kuva: Kalle Id

Isabella lähdössä Maarianhaminasta juhannuksena 201 2.
Kuva: Kalle Id



Kalypso - menetetty helmi

Viking Linen osakasvarustamon, ruotsalaisen Rederi AB
Sliten Kalypsoa voi hyvällä omallatunnolla kutsua Turun
ja Tukholman välisen liikenteen helmeksi. Se oli koko
Sliten loppuhistorian ajan varustamon kruununjalokivi
ja l ippulaiva.

Kalypso oli Gotlannin Slitessä kotipaikkaansa pitäneen
Rederiaktiebolaget Sliten uusin alus aina sen
valmistumisestaan varustamon konkurssiin saakka.
Aluskaksikon ensimmäinen alus, Athena tilattiin
nimenomaan Lounais-Suomen liikennettä varten. Sen
piti korvata Naantalin ja Kapellskärin väli l lä kulkenut
Diana I I . Ongelmaksi muodostui kuitenkin vastaan
harannut Kapellskärin satamaomistaja Roslagshamnar
AB, jol la ei ol lut halukkuutta tehdä Kapellskäriin uusien
alusten vaatimia muutostöitä, sil lä myös SF Linellä oli
tarkoitus asettaa Isabella Naantalin ja Kapellskärin
väliseen liikenteeseen.

Vastustuksesta johtuen sekä RAB Slite että SF Line
muuttivat suunnitelmiaan. Molemmat, vuonna 1 989

valmistuneet Sliten Athena että SF Linen Isabella
päätyivät eri reitil le kuin alunperin suunniteltiin. Näistä
Athena asetettiin Tukholman ja Maarianhaminan
väliseen risteilyl i ikenteeseen korvaamaan vanha Apollo
I I I , kun taas SF Line halusi osoittaa sitoutuneisuuttaan
Naantali l le asettamalla Isabellan Naantalin ja Tukholman
väli l le. Wärtsilä Meriteoll isuudelta vuonna 1 987 tilattu
Athena sisälsi kuitenkin myös optiotilauksen, jonka Slite
lunastikin vielä samana vuonna.

Tämän optiotilauksen luovutus sovittiin kevättalvel le
1 990, joka osoittautuikin lopulta kohtalokkaaksi
ratkaisuksi. Vuonna 1 987 kaikki näytti kohtuull isen
selvältä. Rederi AB Sally oli ajautunut Sil ja Linel le ja
Viking Sally oli vuokrattu Turun ja Tukholman väliseen
liikenteeseen siihen saakka, kunnes optioalus Kalypso
valmistuisi korvaamaan sen. Asiat sujuivatkin
mall ikkaasti vuoteen 1 989 saakka ja Athena saatiin
luovutetuksi keväällä 1 989, ennen kuin katastrofia
osattiin aavistaa. Kyseisen vuoden edetessä alkoi
kuitenkin ilmaantua tummia pilviä Wärtsilä
Meriteoll isuuden ylle. Valmetin telakat oli yhdistetty
Wärtsilään vuonna 1 986 ja sen jälkeen uusi
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Kalypso 1 0. heinäkuuta 1 991 . Laiva muistuttaa monella tapaa Silja Europaa, suunniteltiinhan molemmat laivat alun perin
Rederi Ab Sliten jaViking Linen laivastoon. Kuva: Krzysztof Brzoza



telakkayhtiö alkoi kärsiä rahoitusongelmista.
Finanssiongelmat kuitenkin lähtivät käsistä syksyllä
1 989. Huolimatta siitä, että valtiovalta oli taannut
telakkayhtiön toiminnan ja sil lä oli uusi,
saneerausmielinen toimitusjohtaja Pekka Laine, joutui
Wärtsilä Meriteoll isuus hakemaan konkurssiin kauppa-
ja teoll isuusministeriön todettua, että yhtiön
velkataakka vaati väl itöntä selvitystilaan asettamista.

Wärtsilä Meriteoll isuus oli konkurssissa, ja
työntekijöil le lyötiin käteen kahden viikon
irtisanomisaika. Tässä ajassa telakkateoll isuus oli
pelastettava, jos se haluttiin pelastaa. Helsingin-telakan
entinen johtaja Martin Saarikangas (”Masa”) ja
yhdysvaltalainen Ted Arison lähtivät luomaan uutta
telakkayhtiötä Wärtsilä Meriteoll isuuden raunioil le.
Niinpä syntyi Masa-Yards, jonka turvin tilaukset voitiin
rakentaa valmiiksi. Konkurssi aiheutti kuitenkin
asiakkail le suuren laskun, sil lä alusten saattamiseksi
valmiiksi tul i ti laajien myös lähteä osakkaiksi uuteen
telakkayhtiöön. Sl iten kumppani SF Line sai Cinderellan
omistukseensa juuri kreiviin aikaan, sil lä se oli maksanut
jo lähes koko aluksen valmiiksi. RAB Slite taas ei, ja se
joutui pistämään oman panoksensa peliin, jotta telakka
suostuisi tekemään 75-prosenttisesti valmiina olleen
Kalypson loppuun.

Lisälasku teki yhteensä 1 40 mil joonaa kruunua - 40
mil joonaa sijoittamisesta telakkaan ja 1 00 mil joonaa
Kalypson kall istuneesta sopimuksesta. Vertailun vuoksi
SF Line joutui maksamaan Cinderellasta ”vain” 70
mil joonaa markkaa enemmän, EffJohn taas Sil ja
Serenadesta ja Sil ja Symphonysta peräti 600 mil joonaa
markkaa lisää. Sl ite kuitenkin maksoi, ja Kalypso
valmistui kuin valmistuikin lopulta 30. huhtikuuta 1 990.
Koska valmistuminen oli kuitenkin osittain myöhässä ja
Turun-reitil lä kulki edelleen vuokrattu Viking Sally,
asetettiin Kalypso välittömästi l i ikenteeseen ilman
perinteistä Myrstenien uusien laivojen esittelyä
kotisatamassaan Slitessä. Kalypso oli suosittu ja Turun-
reitil le erittäin sopiva alus - olihan sen sisar Athena
suunniteltu Lounais-Suomen ja Ruotsin väliseen
liikenteeseen. Athena ja Kalypso olivat varustamolleen
tuottoisia aluksia.

Ongelmat alkoivat kuitenkin Rederi AB Sliten kohdalla
kasautua vuoden 1 993 tienoil la. Se oli ti lannut Saksasta,
Meyer Werftin Papenburgin-telakalta uuden lippulaivan,
Europan. Vaikka Europa oli ti lattu jo loppuvuodesta
1 989 ja rahoitus oli hankittu, alkoivat rahoituskuviot
valmistumista kohden muuttua monimutkaisiksi. Sl iten

rahoittaja, ruotsalainen Nordbanken (jonka
hall ituksessa istui EffJohnin suuromistajaa NCC:tä
lähellä olevia tahoja) päättikin vähentää
uudisrakennusprojektin rahoitusta, jota saksalainen
pankki suostui ottamaan vastuulleen. Ruotsi päästi
kuitenkin kruunun kellumaan, jol loin sen arvo suhteessa
Saksan markkaan heikkeni niin paljon, että Sliten uusi
Europa kall istui 300 mil joonaa kruunua. Tämä oli niin
sanotusti viimeinen niitti, si l lä Sl itel lä jo valmiiksi ol i 550
mil joonan kruunun menetyksiä takanaan: 200 mil joonaa
Ruotsin kruunua Kalypson vuoksi aiheutuneista kuluista
ja 350 mil joonaa kruunua jo maksettuja osuuksia
Europasta. Täten oli selvää, että Europa ei tule Sl iten
li ikenteeseen.

Rahoituskriisiin joutunut Rederi AB Slite joutui
hakemaan konkurssia huhtikuussa 1 993, huolimatta
siitä, että sen kumppani SF Line oli ostanut 50
mil joonalla markalla Sl iten osakkeita Oy Viking Line
Abp:stä. Loppujen lopuksi on selvinnyt, että Rederi AB
Sliten konkurssi ol isi voitu välttää. Nordbanken oli
kuitenkin enemmän lojaal impi EffJohnin (eli Sil ja Linen)
suuntaan ja näin ikään kuin ”päästi” Sl iten konkurssiin,
jotta kapasiteetti Itämerellä vähenisi Sil ja Linen
toiveesta. Ja vähenihän se, sil lä Sl itel lä oli Viking Linen
liikenteessä kiinni tuolloin kolme alusta: Olympia, joka
tosin jätti Helsingin ja Tukholman välisen liikenteen
samana päivänä kun Slite haki konkurssiin, sekä Athena
ja Kalypso. Konkurssipesän kanssa sovittiin kuitenkin,
että Athena jatkaa linjal laan syyskuun 1 993 loppuun ja
Kalypso taas vuodenvaihteeseen 1 993-1 994.
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Keväällä 1 994 entinen Kalypso purjehti Rauma telakalle
muuntautumaan Star Piscesiksi. Kuten aluksen perästä voi
huomata, se sai alkujaan Star Cruisesin liikenteessä sinisen
rungon.Varustamo muokkasi korsteenivärinsäVikingin
väreistä muuttamalla korsteenin alimman puolikkaan
valkoisesta siniseksi. Kuva: Krzysztof Brzoza



SF Line oli halukas ostamaan Sliten aluksia.Viking Linen
entinen toimitusjohtaja Nils-Erik Eklund kertoo kirjassa
Tie meren yli - Uranuurtajasta markkinajohtajaksi, että
SF Line tarjosi useista Rederi AB Sliten aluksista
markkinahintaa, muttei kuitenkaan onnistunut saamaan
niitä haltuunsa. Lopulta SF Linen tarjoukset olivat
kuitenkin lähes samaa luokkaa lopulta voittaneiden
tarjousten kanssa. Toisaalta Meritie Ruotsiin -kirjassa
kerrotaan, että SF Line olisi odottanut alusten olevan
saatavil la ”pilkkahintaan”, kunnes malesialainen Star
Cruises ilmestyi kuvioihin eikä SF Linellä olisi enää ollut
mahdoll isuutta hankkia rahoitusta. Myöskään Europaa

SF Linellä ei ol lut mahdoll ista saada, kun telakka pyysi
aluksesta siinä markkinatilanteessa ylihintaa. Europa
päätyikin lopulta rahdatuksi jäl leen Sil ja Linen leiriin
nimellä Sil ja Europa.

Kalypso kuitenkin myytiin Malesiaan Star Cruisesil le.
Ennen lähtöään sitä telakoitiin ensin
risteilyl i ikenteeseen sopivaksi Finnyardsin Rauman
telakalla ja se nimettiin uudelleen Star Piscesiksi.
Meritie Ruotsiin -kirjan mukaan se lähti sisaraluksensa
kanssa uuteen kotiin vanhalla pääl lystöllään, ja aluksil la
olisi edelleen pohjoismaalainen päällystö. Star Cruises
oli upouusi varustamo, jonka perusti vuonna 1 993
malesialainen pääasiassa kasinotoimintaan keskittynyt
Genting Group. Yhdessä sisaraluksensa Star
Aquariuksen (ex-Athena) kanssa Star Piscesistä tuli
tietyl lä tapaa risteilyl i ikenteen uranuurtajia:
risteilylauttojen vaihtoehtoisten ravintoloiden konsepti
säilytettiin aluksil la ja näin ensi kertaa
risteilymatkustajatkin saivat valita useammasta
ravintolasta. Myöhemmin Star Cruises kopioi konseptin
ostamansa Norwegian Cruise Linen laivastoon ja
nykypäivänä usean ravintolan konsepti on muuttumassa
normiksi risteilybisneksessä.

Tällä hetkellä entinen Kalypso risteilee edelleen Star
Pisces -nimellä, nyt yhden yön kestäviä risteilyjä Hong
Kongista. Kalypson sisar Athena sen sijaan on päätynyt
takaisin Itämerelle: se l i ikennöi DFDS Seawaysil la
nimellä Pearl Seaways linjal la Kööpenhamina - Oslo.
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Star Pisces kuvattuna Hong Kongissa aluksen
viimeisimmässä Star Cruises -värityksessä.Alkujaan
aluksen runko oli sininen ja ikkunoita myötäilevät raidat
olivat pidempia. Myöhemmin aluksen kylki maalattiin
valkoiseksi isolla Star Cruises -logolla.Vuonna 201 1 laiva
sai nykyisen asunsa runkoon maalattuine tyyliteltyine
kaloineen, jotka muistuttavat ideana Star Cruisesin osin
omistaman Norwegian Cruise Linen runkotaidetta.
Kuva: J immy Jose

Kalypson sisaralus Athena palasi Itämerelle vuonna 2001 ,
kun DFDS Seaways osti silloisen Star Aquariuksen ja
palautti sen autolautaksi nimellä Pearl of Scandinavia
Kööpenhaminan ja Oslon väliseen liikenteeseen.Vuonna
201 1 DFDS:n uudistaessa brändiään alus sai uuden
sinirunkoisen värityksen ja nimi muuttui Pearl Seawaysiksi.
Kuvassa Pearl Seaways Oslossa elokuussa 201 2.
Kuva: Oll i Tuominen
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Viking 4 (1 973)

Rakentanut Jos L. MeyerWerft 1 973 • pituus 1 09,1 5 m
leveys 1 7,24 m • syväys 4,70 m • jääluokka 1 A • 4 477 BRT
1 982 NRT • 994 DWT • 1 200 matkustajaa • 1 80 hyttipaikkaa
265 henkilöautoa

Myöhemmät nimet: Earl Granvil le, Express Olympia, Express O

Turella (1 979)

RakentanutWärtsilä 1 979 • pituus 1 36,1 2 m
leveys 24,21 m • syväys 5,40 m • jääluokka 1 A • 1 0 604 BRT
5 539 NRT • 3 700 DWT • 1 700 matkustajaa • 732 hyttipaikkaa
535 henkilöautoa

Myöhemmät nimet: Stena Nordica, Lion King, Fantaasia,
Kongshavn, Regina Della Pace

Viking Sally (1 980)

Rakentanut Jos L. MeyerWerft 1 980 • pituus 1 55,43 m
leveys 24,21 m • syväys 5,55 m • jääluokka 1 A • 1 5 566 BRT
8 372 NRT • 3345 DWT • 2 000 matkustajaa • 1 1 90 hyttipaikkaa
400 henkilöautoa

Myöhemmät nimet: Sil ja Star,Wasa King, Estonia

Amorella (1 988)

Rakentanut Brodogradil iste Split 1 988 • pituus 1 69,40 m
leveys 27,60 m • syväys 6,25 m • jääluokka 1 A Super • 34 384 GT
1 9 862 NT • 3 690 DWT • 2 480 matkustajaa • 1 946 hyttipaikkaa
450 henkilöautoa

Viking Grace (201 3)

Rakentanut STX Europe 201 3 • pituus 21 8,60 m
leveys 31 ,80 m • syväys 8,80 m • jääluokka 1 A Super • 57 700 GT
2 800 matkustajaa • 2 876 hyttipaikkaa • 530 kaistametriä
henkilöautoja
1 275 kaistametriä rahtia

Turun-l injan laivojen kehitys

Kuva:Viking Line

Kuva:Viking Line

Kuva:Viking Line

Kuva: Kalle Id

Kuva: Jukka Huotari



Eckerö Linen Finlandia
l i ikenteeseen

Kuva: Jukka Huotari
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TEKSTI: OLLI TUOMINEN

ECKERÖ LINEN oli jo pitkään huhuttu etsivän seuraajaa
ikääntyvälle Nordlandial le, joka on liikennöinyt
Helsingin ja Tall innan väliä jo vuodesta 1 998. Sen lisäksi,
että laival la alkoi olla jo ikää, alkoi erityisesti
Nordlandian vaatimaton kapasiteetti autokannen osalta
aiheuttaa ongelmia kesäsesongin aikana. Jo syksyllä
201 1 Eckerön konsernijohtaja Björn Blomqvist paljasti,
että yhtiö on etsimässä korvaajaa Nordlandial le.
Tuolloin kerrottiin, että korvaamista suunniteltaisiin
keskipitkäl lä aikaväli l lä, mikä lopulta osoittautui reiluksi
vuodeksi.

Uusi laiva Italiasta

Ehkä osin vastoin useimpia ennakkoarvauksia Rederi-
aktiebolaget Eckerö, joka on Helsinki-Tall inna-reittiä
hoitavan Eckerö Linen emoyhtiö, i lmoitti 2.2.201 2
tehneensä kaupat ital ialaisen Moby SpA:n kanssa Moby
Freedom-aluksesta. Vuonna 2001 Etelä-Koreassa
Daewoon telakalla rakennettu Moby Freedom on
sisaralus vuonna 2008 Ital iassa rakennetulle Tall inkin
Superstaril le. Kauppa oli sikäl i yl lättävä, että ostettu
alus oli luokitettu 1 B-jääluokkaan, jol loin sen
tekniikkaan jouduttiin tekemään runsaasti muutoksia,
jotta alus saatiin luokiteltua uudelleen 1 A-jääluokkaan.

Rederiaktiebolaget Eckerö otti aluksen haltuunsa
7.3.201 2 Ital ian Genovassa ja kaksi kuukautta
myöhemmin yhtiö ilmoitti päässeensä sopimukseen
tarvittavien terästöiden toteuttamisesta Öresund
Drydocksin kanssa. Käytännössä sopimus sisälsi muun
muassa rungon vahvistamisen 1 A-jääluokan mukaiseksi
ja välikaton rakentamisen aluksen keulaan kansien 6 ja
7 väli l le.

Edellä mainittujen töiden arvioitiin lehdistötiedotteessa
kestävän noin kaksi kuukautta. Laivan sisustustöitä
aloitettiin Öresund Drydocksil la Landskronassa ja niitä
jatkettiin marraskuun puoliväl in jälkeen Tall innassa ja
viime vaiheessa joulukuun kaksi viimeistä viikkoa
Katajanokalla Helsingissä. Laivan sisustussuunnittelusta
vastasi Bettina Ingves, joka on suunnitel lut sisustuksen
aiemmin muun muassa Eckerö Linjenin Eckerölle.

Finlandia Suomen lipulle

Kesäkuun puoliväl issä Eckerö-konserni ja Suomen
Merimies-Unioni ilmoittivat päässeensä sopimukseen
Finlandia-nimen saaneen aluksen liputtamisesta

Suomeen. ”Olemme erittäin tyytyväisiä sopimuksesta,
joka mahdoll istaa asiakkail lemme mukavan laadukkaan
Tall innan-matkan kotimaisesta palvelusta, viihteestä ja
herkull isesta ruoasta nauttien”, kommentoi sopimusta
Eckerö Linen toimitusjohtaja Irja Hanelius.

Elokuun lopulla Eckerö Line paljasti viimein
l i ikenteenaloituspäivän, 31 .1 2.201 2. Samalla kerrottiin,
että matka-aika lyhenee Nordlandian menomatkan
kolmesta ja paluumatkan kolmesta ja puolesta tunnista
kahteen ja puoleen tuntiin. Toinen merkittävä parannus
oli Helsingin lähtöajan siirtäminen Nordlandian
arkilähtöjen aamukahdeksasta reilul la tunnil la. Samalla
aikataulusta tuli yksinkertaisempi, sil lä nyt lähtöaika
Helsingistä on joka päivä 9.1 5. Nordlandial lahan
viikonloppulähdöt olivat eri aikaan kuin arkisin.

40

KOTIVESILLÄ

Finlandian aula on huomattavasti tilavampi kuin
Nordlandian vastaava. Kuvan keskellä olevan hissin
toiselta puolelta on käynti EckeröMarketiin. Infon
vasemmalta puolelta kuljetaan puolestaan Extra-luokan
tiloihin. Kuva: Oll i Tuominen

Industrialistiseen tyyliin sisustetussa Pub Telakassa
pelataan bingoa ja lauletaan karaokea. Pubin lavalla
esiintyvät myös tunnetut viihdeartistit. Kuva: Oll i Tuominen



Jotain uutta ja jotain tuttua

Suurimpia laivaan tehtyjä muutostöitä on jo esitelty
6/201 2-lehden Ennakkotunnelmia Finlandialta-artikke-
l issa, ja niinpä niihin ei tässä kohtaa paneuduta enem-
pää. Lyhyesti sanottuna suurimpana erona Nordlan-
diaan Finlandial la on tarjota huomattavasti laajempi
ravintolamaailma, yl i tuplasti suurempi autokansi (kais-
tametreissä mitattuna) sekä erityisesti yritysasiakkail le
suunnattu Extra-luokka.

Ravintolapuolel la uutta Nordlandiaan verrattuna ovat
oluiden ystävil le tarkoitettu Pub Jätkäsaari ja eri-
koiskahveja tai kuohuvaa tarjoava Bar Naissaar. Vaikka
melkein kaikkea on tullut Finlandial le l isää, yksi puuttuu.
Eckerö Bistron tapaista à la carté-ravintolaa ei Finlan-
dialta löydy. Yksittäisiä ruoka-annoksia saa kuitenkin
Cafeteria Satamasta, jos Buffetin tarjonta ei houkuttele.

Uusia laiturijärjestelyjä

Kuten jo aiemmin mainittiin, Finlandian neitsytmatkan
päivämääräksi val ittiin lopulta 31 .1 2.201 2. Hieman yl-
lättäen erikoispäivästä kiel ivät terminaalissa vain sini-
keltaiset ilmapallorykelmät toisen kerroksen lähtösel-
vitystiskeil le kavuttaessa. Eckerö Line on joutunut
tilapäisesti luopumaan Nordlandian käyttämästä laitu-
ripaikasta LJ4, ja siirtymään Tall inkin Shuttle-laivojen
Starin ja Superstarin käyttämään laituriin LJ6.
Kävelymatkaa laival le kertyy siis reilusti enemmän kuin
Nordlandian aikoihin, jol loin laiva oli käytännössä
terminaalin edessä.

Laiturijärjestely oli taval l isesta poikkeava myös
Tall innassa, jossa laiva ajettiin aluksi Viking XPRS:n
käyttämään laituriin 1 3 ja siirrettiin yhden jälkeen
viereiseen, Nordlandian aiemmin käyttämään laituriin
1 2. Järjestely jatkunee ainakin loppuvuoteen asti, jol loin
Tall innan sataman pitäisi saada valmiiksi uusi Finlandial le
sopiva matkustajasilta.

Helsingissä Finlandia ei tule kuitenkaan käyttämään LJ6-
laituria pysyvästi, si l lä Helsingin Satama uudistaa
parhail laan LJ4- ja LJ6-laiturien väissä olevaan LJ5-
laituria Finlandial le sopivaksi. Käytännössä tämä
tarkoittaa peräporttiulokkeiden betonirakenteiden
leventämistä ja uuden hydraulisen teräsrampin
asentamista. LJ4-laiturin edustal le on puolestaan
aloitettu uuden maihinnousurakennuksen rakentaminen
Finlandian matkustajia varten. Edellä mainitut
muutostyöt valmistuvat tulevana kesänä, el i toistaiseksi
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Moby Freedomilla tässä tilassa oli Sports Bar. Finlandialla
tila palvelee kahvilana, josta saa myös rajoitetun
valikoiman lämpimiä ruoka-annoksia. Kuva: Oll i Tuominen

Nordlandian kahvila oli pohjamuodoltaan hieman
erikoinen, sillä kahvilan linjasto oli tilan perässä hieman
katseilta piilossa pitkän käytävän päässä. Kuva: Oll i Tuominen

Kuten pääosa muistakin laivan sisätiloista, myös Buffetin
sisustus on pääosin uudistettu. Katon sininen lehteä muis-
tuttava koriste on muisto Moby Freedomilta. Lämpimät
ruuat tarjotaan kuvan oikeassa laidassa näkyvän sermin
takana.Alkupalapöydät jäävät kuvan vasemmalle puolelle.
Yhteensä Buffetissa on liki 400 istumapaikkaa.
Kuva: Oll i Tuominen



Finlandian matkustajat saavat totutella aiempaa
pidempään kävelymatkaan.

Tunnelmia neitsytmatkalta

Vaikka risteily oli varausjärjestelmän mukaan loppuun-
myyty, oli paikkoja ollut varattavissa vain noin 1 200.
Tästä johtuen laival la oli ti laa l i ikkua ja baareissa ja
kahvilassa sai helposti istumapaikan. Eckerö Linen
lehdistötiedotteesta laskettuna laivan ravintolakannella
on istumapaikkoja pyöreästi 1 450 matkustajal le el i ei
ihme, että neitsytmatkalla istumapaikkoja tuntui
riittävän ihan hyvin. Kun laiva on täynnä, on tilanne
todennäköisesti toinen. Hieman erikoista oli, että
muualla kuin ravintoloissa istumapaikkoja oli varsin
niukasti, vaikka esimerkiksi kuutoskannen ainakin
toistaiseksi lähes kalustamattomaan pääaulaan niitä
mahtuisi hyvin. Nyt koko aulassa on vain yksi pitkä
penkki hissin viereisel lä seinäl lä.

Yleisvaikutelma laivan sisätiloista oli kuitenkin erittäin
positiivinen, vaikka tietyt väriratkaisut ja esimerkiksi
Cafeteria Sataman epämukavat muovipenkit eivät
ihastuttaneetkaan. Nordlandiaan verrattuna yleiset tilat
ovat avarampia ja ennen kaikkea valoisampia, kiitos
laajojen ikkunapintojen. Ainakin omasta mielestäni
tilaratkaisu on todella selkeä, kun kaikki käytännössä
liki kaikki matkan aikana tarvittavat palvelut ovat
samalla kannella infoa ja Marketia lukuun ottamatta.

Alun kankeutta

Monessa kohtaa huomasi, että laiva oli vasta
ensimmäistä päivää li ikenteessä. Esimerkiksi vielä
aamulla Helsingistä lähdettäessä lähes kaikki
tavaransäilytyslokerot olivat pois käytöstä, ja
kansimatkustajien käytössä oli vain yleinen
tavaransäilytyshuone. Tall innassa säilytyslokeroita
alettiin kuitenkin laittaa käyttökuntoon ja paluumatkalla
niitä oli jo käytössä kohtuull inen määrä.
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Alla: Kaksikerroksinen viihderavintola Nosturi laivan keulassa
on valoisa ja avara, tosin ainakin neitsytmatkalla baaritiskin
luona kannella kahdeksan oli vähän turhan lämmintä.
Nosturissa on istumapaikkoja liki 370.
Oikealla: Nordlandialla tanssittiin perinteisessä yksikerroksi-
sessa Dance Bar Horisontissa.
Kuvat: Oll i Tuominen



Silmään pisti myös se, että missään pubissa tai baarissa
ei näyttänyt olevan minkäänlaista hinnastoa esil lä.
Marketissa puolestaan osa hyllyistä oli puolityhjiä ja
osaa tuotteista ei ol lut tarjol la ollenkaan.
Henkilökunnallekin uusi laiva uusine tiloineen tuotti
vielä hieman hankaluuksia. Risteilyemäntä esimerkiksi
sekoil i kuulutuksessa kansien kanssa ja risteilyisäntä
esittel i keulan Nosturi-baarin Telakaksi, mikä kirvoitti
hetken hämmennyksen jälkeen naurunpyrskähdyksiä
matkustajien keskuudessa. Myöskään laivan siivoojil le
laivan hyttiosastot eivät tuntuneet olevan täysin
hal lussa.

Osa laivan tiloista tosin kaipasi neitsytmatkan
perusteella vielä pientä säätöä lämpötilojen suhteen.
Keulan Nosturi-baarin yläkerrassa oli paluumatkalla
Helsinkiin jo vähän turhan lämmin kun taas laivan
perässä sijaitsevassa Cafeteria Satamassa oli yläkerrassa
hieman liian vii leää. Lämpötilaongelma on kuitenkin
tilan ongelmista se pienempi, sil lä enemmän häiritsee
tilan tärinä, joka on yllättävän voimakasta jopa

tasaisessa matkavauhdissa. Ruokailu ei muodostu
mitenkään erityisen nautinnoll iseksi kokemukseksi, kun
kolmasosa kahveista läikkyy pöydälle ja lautaset ja lasit
seilaavat pöydällä omia aikojaan. Tärinäongelmat tosin
vaivaavat myös sisaralus Superstaria, joten ilmeisesti
kyseessä on jonkinlainen sukuvika.

Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että uusi laiva on selkeä
tasonkorotus Eckerö Lineltä. Nopeampi matka-aika,
mukavampi lähtöaika Helsingistä ja valoisat sisätilat
laajal la ravintolavalikoimalla tekevät Finlandiasta
varteenotettavan vaihtoehdon päiväristeilyjen
nykyisel le ykköselle Viking XPRS:l le.

Lisää sisäkuvia Finlandialta toimittajan omilla sivuilla

osoitteessa www.ollituominen.1 g.fi

Finlandian edeltäjän Nordlandian historiaa on käsitelty

Ulkomatalan numerossa 6/201 2. Aiemmista suomalaisista

Finlandia-nimisistä laivoista on kerrottu numerossa 5/201 2.
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Oluita tarjoavan Pub Jätkäsaaren erikoisuus ovat katon valaisimet, joiden on tarkoitus muistuttaa väärin päin
käännettyjä pöytävalaisimia.Toisin kuin Jätkäsaaren vieressä sijaitseva aluksen toinen pubi Telakka, Pub
Jätkäsaari on rauhallinen tila jossa ei ole musiikkia tai muuta ohjelmaa. Kuva: Oll i Tuominen



Finlandia (201 2-)

Valmistunut 2001 , Daewoo Shipbuilding & Heavy
Machinery, Okpo, Etelä-Korea

Pituus: 1 75 metriä
Leveys: 27,6 metriä
Syväys: 7 metriä

36 093 GT
1 6 500 NT
5506 DWT

Pääkoneet: 4xWärtsilä 1 2V46 -diesel
yhteisteho 50 400 kW, 68 480 hv
Nopeus: 27 solmua

Kansia: 9
Matkustajia: 2080
Hyttejä: n. 250 kpl
Autoja: 655
Kaistametrejä: 1 900 metriä

Aiemmat nimet: Freedom (201 2), Moby Freedom
(2001 –201 2)

Nordlandia (1 998-)

Valmistunut 1 981 , Seebeckwerft, Bremerhaven, Länsi-
Saksa

Pituus: 1 53,4 metriä
Leveys: 24,2 metriä
Syväys: 5,8 metriä

21 473 GT
8 695 NT
5506 DWT

Pääkoneet: 4x 8-cyl Semt-Pielstick 8PC2-5L-400 -diesel
yhteisteho 1 5 300 kW, 20 788 hv
Nopeus: 20 solmua

Kansia: 9
Matkustajia: 2000
Hyttipaikkoja: 875
Autoja: 400
Kaistametrejä: 750 metriä

Aiemmat nimet: Nord Gotlandia (1 989-1 998), Olau
Hollandia (1 981 -1 989)
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Fakta: Finlandia vs. Nordlandia

Oikaisuja numeroon 6/201 2: Ennakkotunnelmia Finlandialta -artikkelissa sivul la 6 mainittu tilojen järjestys
kannella kahdeksan oli virheell inen. Oikea järjestys keulasta perään päin on Bar Nosturi, Pub Jätkäsaari, Pub Telakka,
Bar Naissaar, Buffet Eckerö ja Cafeteria Satama.

Viking Grace rakenteil la -artikkelissa sivul la 1 3 väitettiin virheell isesti Viking Linen aiempien alusten potkureiden
olevan viisi lapaisia kuten Viking Gracessä.Todell isuudessa potkurit ovat neljälapaisia.

Merenkulun vuosi -artikkelissa sivul la 36 kerrottiin virheell isesti Finferriesin tilaaman Stellan olevan vielä rakenteil la,
vaikka alus on jo luovutettu. Saman virheell isen käsityksen saattoi saada myös Lokikirjan uutisesta sivul la 38.

Kuvat: Oll i Tuominen



Wasa Express aloitti liikennöinnin. Vaasan ja
Uumajan kaupunkien omistama Vaasanlaivat-varustamo
aloitti l i ikenteen Wasa Express -laival la perjantaina 4.1 .
kel lo 9.00. Wasa Expressin ensimmäisel lä matkalla
Vaasasta Uumajaan sitten vuoden 1 997 oli mukana noin
500 matkustajaa. Merenkurkun uudesta varustamosta
on kirjoitettu Ulkomatalan numerossa 5/201 2, Wasa
Express -lautan historiasta numerossa 6/201 2.

Vaasanlaivat suunnittelee uutta laivaa. Alle
kuukausi Wasa Expressin l i ikenteenaloituksen jälkeen
Vaasanlaivat -varustamon omistajat Vaasan kaupunki ja
Uumajan kunta ilmoittivat suunnittelevansa uuden
laivan rakentamista Merenkurkun liikenteeseen. 50-1 00
mil joonaa euroa maksama alus olisi räätälöity Meren-
kurkun liikenteen tarpeisiin, mutta sen toteuttaminen
vaatii tukea mm. EU:n Motorways of the Sea
-ohjelmalta sekä todennäköisesti julkiselta val lalta niin
Suomessa kuin Ruotsissakin. Mukana alusta suunnit-
telemassa ovat mm.Wärtsilä ja Chalmersin teknil l isen

korkeakoulun konsulttiryhmä Göteborgista.

Eckerö Line myi Translandian, Nordlandia palasi
liikenteeseen. Rederi Ab Eckerö ilmoitti 4.1 .
myyneensä Helsingin ja Tall innan väli l lä l i ikennöineen
rahtilautta Translandian Cresta Group Ltd:l le. Alus
luovutetaan uudelle omistajal leen tammi-helmikuun
vaihteessa. Translandia lopetti l i ikenteen Helsinki-
Tall inna -l injal la jo 6.1 ., jol loin Nordlandia korvasi sen.
Nordlandia ehti näin olla makuutettuna vain hiukan yli
viikon lopetettuaan liikenteen Helsinki-Tall inna -l injal la
29.1 2.201 2. Syyksi Translandian myyntiin varustamon
edustaja kertoi, että rahtilautta oli Nordlandiaa
helpompi ja nopeampi saada myydyksi. Translandian
myynnistä huolimatta Eckerö Line ei suunnittele
nykyisenkaltaisen rahtil i ikenteen alasajoa; sen sijaan
varustamon tavoitteena on hankkia Vuosaari-Tall inna
-l injal le noin sadan matkustajan roro-lautal la
Nordlandian korvaajaksi taloustilanteen sal l iessa
seuraavien viiden vuoden kuluessa.
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Wasa Express saapumassa ensi kertaa Holmsundiin. Kuva:Ari-Jukka Perkiömäki

Lokikirja

Kotivesiltä



Valtion ja STX:n rahoitusjärjestelyt varmistavat
Turun telakan toiminnan jatkumisen –
toistaiseksi. Pitkään jatkunut vatvominen STX:n
Suomen-telakoiden tulevaisuudesta päättyi ainakin
toistaiseksi 26. helmikuuta, kun elinkeinoministeri Jan
Vapaavuori ilmoitti valtion ja telakoiden korealaisen
omistajan päässeen sopuun telakan
rahoitusjärjestelyistä. Suomen valtio maksaa STX:n
Turun-telakalle 1 5 mil joonaa euroa innovaatiotukea TUI
Cruisesin laivatilauksista (jo maksetun 1 6 mil joonan
lisäksi), minkä lisäksi valtio ostaa Turun telakan maa-
alueen 23,5 mil joonalla eurolla ja vuokraa sen takaisin
telakalle. Korealainen STX puolestaan sitoutuu
pääomittamaan telakkaa ja TUI Cruises suostuu
joustamaan rahoitusehdoista. TUI:n ja STX:n
rahoitusjärjestelyistä ei kuitenkaan ole kerrottu
tarkemmin julkisuuteen. Kokonaisuutena järjestelyt
mahdoll istavat Turun telakan toiminnan jatkumisen
siihen asti, kunnes TUI Cruisesin Mein Schiff 3 ja Mein
Schiff 4 valmistuvat. Telakan tulevaisuus tästä eteenpäin
on kuitenkin auki.

Tallink Siljan volyymit kasvoivat. Tall ink Sil jan
l i ikenne kasvoi kaikil la mittareil la mitattuna vuonna
201 2. Suurimman harppauksen teki henkilöautoliikenne,
joka kasvoi noin viisi prosenttia 1 ,1 mil joonaan henki-
löautoon. Matkustajamäärät kasvoivat 1 ,3 prosentil la
lähes 9,3 mil joonaan matkustajaan, rahtil i ikenteen
noustessa juuri ja juuri 0,2 prosenttia plussan puolel le
kuljettaessaan 284 000 rahtiyksikköä.

Tallink Siljan laivat vaihtoivat reittejä. Kuten
kerroimme Ulkomatalan numerossa 6/201 2, varusta-
mokonserni Tall ink järjesteli alustensa reittejä uudel-
leen. Sil ja Europa lopetti l i ikenteen Turku-Maarian-
hamina/Långnäs-Tukholma-l injal la sunnuntaina 20. tam-
mikuuta ja aloitti Tall inkin Helsinki-Tall inna-l injal la kol-
me päivää myöhemmin. Aiemmin Tall innaan liikennöinyt
Baltic Princess siirtyi vastaavasti Sil ja Linen Turku-
Tukholma-l injal le 1 . helmikuuta alkaen; tätä ennen laiva
kävi noin viikon mittaisel la telakoinnil la Naantalin
Luonnonmaalla. Laivojen miehistöt ja l iput vaihdettiin
päittäin, mutta nimet pysyivät tuotemerkkien muutok-
sesta huolimatta ennallaan.

Birka Paradisesta Birka Stockholm. Rederi AB
Eckerön ruotsalainen tytäryhtiö Birka Cruises muutti
brändiään sekä ainoan aluksensa nimen tammikuussa,
kun varustamon laiva oli telakalla Naantalissa. Birka
Cruises aikoi kutsua alustaan yksinkertaisesti Birkaksi,
mutta koska sen niminen alus on jo olemassa Ruotsin

laivarekisterissä jouduttiin nimi muuttamaan muotoon
Birka Stockholm. Markkinointimateriaaleissa laivaan
toki viitataan yksinkertaisesti Birkana. Samalla Birka
Cruises luopuu Birka Paradisen sisätilojen Karibia-
teemasta, jonka tilal le Birka Stockholmil la tulevat
ruotsalainen saaristolaismil jö ja pohjoiseurooppalainen
merenkulkuperinne. Samassa yhteydessä Birka
Cruisesin väritys muuttui hiukan, kun yhtiön vanhasta
sini-kelta-punaisesta värityksestä poistettiin punainen.

Viking XPRS ja Rosella vaihtavat lippuja.Viking
Line ilmoitti 25. helmikuuta käynnistävänsä valmistelut
Viking XPRS:n siirtämisestä Viron lipul le ja Rosellan
siirtämisestä Suomen lipul le. Helsingin ja Tall innan väliä
kulkevan Viking XPRS:n l ipunvaihtoa osattiin jo odottaa,
sil lä Viking Line ilmoitti jo syksyllä aloittavansa vaihtoon
liittyvät neuvottelut henkilöstön kanssa. Aluksil la
työskentelee yhteensä noin 330 työntekijää.
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Birka Stockholm on sekä värityksensä että nimensä
puolesta ruotsalaisempi kuin Birka Paradise. Kuva: Kalle Id

Translandia poistui Tallinnan-linjalta kohti uusia
seikkailuita. Kuva: Oll i Tuominen.



Uuden ulkovartiolaivan köli laskettiin Raumalla.
Marraskuussa valmistuvan uuden ulkovartiolaivan ULV-
1 0:n köli laskettiin STX Europen Rauman telakalla
maanantaina 25. helmikuuta. 96 metriä pitkä alus voi
käyttää polttoaineenaan sekä dieselöl jyä että nestey-
tettyä maakaasua. Rajavartiotehtävien lisäksi alusta
voidaan käyttää myös öljyntorjunnassa, meripelastuk-
sessa, sotilaal l iseen maanpuolustukseen sekä erilaisissa
vedenalaisissa tehtävissä. Rajavartiolaitoksen sivuil la on
menossa nimikilpailu uudelle alukselle osoitteessa
www.raja.fi/nimilaival le. Kilpailu jatkuu toukokuun
loppuun asti.

RG 1 lähti Tanskaan romutettavaksi – vai sitten-
kin vielä liikenteeseen? Konkurssiin menneen RG
Linen lippulaiva RG 1 lähti 1 2. helmikuuta Vaasasta
hinaajien Meteor ja Polaris vetämänä kohti Tanskan
Grenåssa sijaitsevaa romuttamoa. Lähdöstä ei
puuttunut dramatiikkaa, sil lä Ympäristökeskus ehti
asettaa laivan hetkeksi lähtökieltoon, koska sen epäiltiin
olevan menossa romutettavaksi Tanskan sijasta Intiaan.
Pian lähdön jälkeen ostaja ilmoitti olevansa aikeissa
myydä laivan liikennettä varten; aluksen luokitus on
voimassa vielä neljä vuotta, mikä tekee siitä verrattain
houkuttelevan ostokohteen.

Windstar osti puolet Seabournin laivastosta.
Kolmella purjeristeil i jäl lä operoivan Windstar Cruisesin
laivasto tuplaantuu, kun sen emoyhtiö Xanterra Parks
& Resorts ostaa Seabourn Cruise Linen kolme pienintä
alusta. Kauppaan kuuluvat Seabournin alkuperäiset 208
matkustajaa kuljettavat Seabourn Pride, Seabourn
Legend ja Seabourn Spirit. Alukset luovutetaan uudelle
omistajal leen yksitel len huhtikuun 201 4 ja toukokuun
201 5 väli l lä. Kaupan jälkeen Seabournin laivasto
koostuu kolmesta Odyssey-luokan risteil i jästä.

STX Europe myi Florøn telakan Westcon
Groupille. Norjassa sijaitseva Florøn telakka myytiin
31 .1 2.201 2 Westcon Groupil le. Kauppaan kuului kaksi
yhtiötä: STX Norway Florø AS ja STX Norway Design
Florø AS. Offshore-aluksia rakentavan telakan tilaus-
kirjan arvo oli vuoden 201 2 kolmannen kvartaalin
lopulla 59 mil joonaa Norjan kruunua. Osapuolet eivät
paljasta yrityskaupan hintaa.

Norwegian Cruise Line listautui uudelleen
pörssiin.Vuonna 2000 pörssistä vetäytynyt Norwegian
Cruise Line Holdings l istautui NewYorkin pörssiin 1 8.
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Seabourn Pride siirtyy ensimmäisenä Seabornin
laivastosta Widstarin laivastoon huhtikuussa 201 4.
Kuva: Kalle Id

Uusimmassa tietokonemallinnuksessa ULV-1 0:n väritys on
muuttunut perinteisestä vihreä-harmaa-ruskeasta
sinivalkoiseksi. Kuva: STX Europe
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Maailman meriltä

RG 1 jätti Suomen taakseen, mutta aluksen ostanut
romuttamo etsii sille vielä uutta ostajaa, joka olisi myös
halukas operoimaan alusta. Kuva:Ari-Jukka Perkiömäki



tammikuuta. Listautumisen yhteydessä tehtiin osakeanti,
joka tuotti 477.6 mil joonaa Yhdysvaltain dollaria.
Osakeannin jälkeen Genting Group omistaa varus-
tamosta 44%, Apollo Global Management 33%, TGP
Capital 1 1 % ja osakeannissa tul leet uudet osakkaat
1 2%. Osakeannista saadut rahat käytetään Norwegian
Sky -aluksen takaisin ostamiseen Genting Groupilta
sekä NCL:n velkojen lyhentämiseen. NCL ja sen
edeltäjä Kloster Cruise olivat l istattuna Oslon pörssis-
sä vuodesta 1 986, mutta varustamo vetäytyi malesia-
laisen Gentingin tultua sen ainoaksi omistajaksi vuonna
2000.

TT-Line sai uudet omistajat... Ruotsin Trelle-
borgista Saksan Travemündeen ja Rostockiin kuudella
lautal la l i ikennöivän TT-Linen omistussuhteet muut-
tuivat vuoden 201 3 alusta. Dr. Arend Oetker Holding
GmbH & Co. KG ja Bernhard Termühlen ovat
hankkineet omitukseensa koko varustamon osakekan-
nan niin, että molemmat osapuolet omistavat 50%
varustamosta. Arend Oetker Holding kuuluu Oetker-
perheyritysten ryppääseen, joka omistaa myös
Hamburg Süd -konttilaivavarustamon.

...ja aloittaa liikenteen Puolaan. Kuukautta TT-
Linen omistajanvaihdosuutisten jälkeen Swinoujscien
satama Puolassa ilmoitti TT-Linen aloittavan liikenteen
Trelleborgista Swinoujscieen kesäkaudella 201 3.
Trelleborg-Swinoujscie -l injal la tulee olemaan kuusi
lähtöä viikossa ja l injaa ajetaan kahdella laival la.

Hapag-Lloyd ja Hamburg Süd yhdistyvät? Saksa-
laiset konttilaivavarustamot Hapag-Lloyd AG ja Ham-
burg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft
KG (Hamburg Süd) neuvottelevat parhail laan fuusiosta.
Toteutuessaan fuusio johtaisi maailman neljänneksi
suurimman konttilaivavarustamon syntyyn; suurempia
olisivat vain Maersk Line, MSC ja CMA CGM. Hapag-
Lloydin omistavat täl lä hetkellä Albert Ball in -yhtymä ja
TUI AG, Hamburg Südin puolestaan omistaa Suomessa
paremmin pakastepizzoistaan tunnettu Dr. August
Oetker KG. Mahdoll inen fuusio ei vaikuttaisi Hapag-
Lloyd Kreuzfahrten -risteilyvarustamoon eikä muuhun
Hapag-Lloydin nimellä harjoitettuun matkailutoimin-
taan, sil lä nämä toiminnot siirrettiin 2002 TUI AG:n
omistukseen.

Stena Line myi Stena Baltican SNAV:lle. Stena
Line on myynyt vuodesta 201 0 makuutettuna olleen
Stena Baltican (ex-Koningin Beatrix) ital ialaisel le
SNAV:l le. 1 986 valmistunut Stena Baltica tulee saamaan
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Colombo Express on yksi Hapag-Lloydin 335-metrisistä
8749 TEU:n konttilaivoista. Kuva: Hapag-Lloyd

TT-Linen Robin Hood Trelleborgissa heinäkuussa 2009.
Kesästä 201 3 lähtien TT-Linen laivoilla pääsee
Trelleborgista Saksan lisäksi myös Puolaan.
Kuva: Jussi Littunen

Stena Baltica makuutettuna Lysekilissä Göteborgin
pohjoispuolella. Suuri laiva ehti saada pienessä
kaupungissa turistinähtävyyden maineen yli kahden
vuoden makuutuksen aikana, mutta nyt Stena Baltica on
viimein pääsemässä jälleen ajoon.
Kuva: Bo Randstedt (Wikimedia, l isenssi: CC-BY-SA-3.0)



uudeksi nimekseen SNAV Adriatico ja se asetetaan
Ancona-Split -l injal le huhtikuun lopulla. SNAV on
aiemmin liikennöinyt kyseistä l injaa vain nopeil la
katamaraaneil la. Samalla l injal la kilpailevien
varustamoiden lukuun liikennöivät myös suomalaisil le
tutut Regina Della Pace (ex-Turella, Fantaasia) ja
Dalmatia (ex-Pomerania). SNAV omistaa jo kaksi
tulevan SNAV Adriaticon sisaralusta eli SNAV Lazion ja
SNAV Sardegnan.

Color Line luopumassa liikenteestä Sandefjord-
iin? Color Line on aikeissa siirtää Sandefjord-Ström-
stad -l injan norjanpuoleisen sataman Sandefjordista
Larvikiin. Varustamo liikennöi nykyisel lään Larvikista
Hirsthalsiin, joten sataman vaihto rationalisoisi toimin-
toja, joskin se myös pidentäisi matka-aikaa Strömstad-
ista Sandefjordiin verrattuna. Kuten raportoimme
numerossa 3/201 2, Color Line on suunnitel lut myös
uuden lautan rakentamista l injal le korvaamaan iäkästä
Bohus-lauttaa. Samaan aikaan toinen norjalaisvarustamo
Fjord Line on suunnitel lut oman, Color Linen kanssa
kilpailevan Sandefjord-Strömstad -l injan avaamista.

SNCM korjaa uponneen Napoléon Bonaparten
ja suunnittelee uudisrakennuksia. Ranskalaisvarus-
tamo SNCM on ilmoittanut korjaavansa viime
lokakuussa Marseil les’n satamaan osittain uponneen
Napoléon Bonaparte -autolautan. 1 996 rakennetun
aluksen saaminen takaisin l i ikennekuntoon tulee
maksamaan arviolta 30-50 mil joonaa euroa. Aluksen
käyttöikä SNCM:n laivastossa tulee kuitenkin olemaan
kahdesta kolmeen vuotta, sil lä SNCM on ilmoittanut
neuvottelevansa telakoiden kanssa neljän autolautan
tilaamisesta valmistuvaksi 201 5 alkaen, minkä lisäksi
tilaukseen sisältyy optio kahdesta l isäaluksesta.
Valmistuessaan nämä uudet laivat korvaavat pääosan
SNCM:n nykyisestä laivastosta.

Risteilyalus Lyubov Orlova ajelehtii Atlantilla.
Romuttamolle matkalla olleen arktisten alueiden
risteilyaluksen hinausköysi katkesi myrskyssä
Newfoundlandin edustal la tammikuun lopulla ja alus
ajelehti kansainvälisi l le vesil le. 31 . tammikuuta
kanadalainen öljynporauslauttojen huoltoalus otti
Lyubov Orlovan hinaukseen, mutta kun saatiin varmuus
ettei ajelehtiva alus uhkaa paikal l isia porauslauttoja se
päästettiin turvall isuussyistä jäl leen ajelehtimaan.
Viimeisimpien tietojen mukaan hylätty laiva ajelehtii
parhail laan merivirtojen mukana kohti Irlannin
rannikkoa. Vastuu aluksen turvaamisesta on sen
omistavalla romuttamolla.

Carnival Triumphilla konehuonetulipalo. Yhdys-
valtalaisen risteilyvarustamon Carnival Cruise Linesin
272-metrisel lä risteilyaluksella Carnival Triumphil la
syttyi 1 0.2. tul ipalo konehuoneessa aluksen ollessa
matkalla Jukatanin niemimaan edustal la Meksikon
rannikolla. Tulipalo saatiin sammutettua, mutta laiva jäi
ajelehtimaan hätägeneraattorien varassa, sil lä pää-
koneita ei saatu enää palon jälkeen käynnistettyä. Laiva
hinattiin kahden hinaajan voimin Yhdysvaltojen
Mobileen, jonne alus saapui neljä päivää tulipalon
jälkeen. Laival la oli turmahetkellä yl i 4200 matkustajaa
ja miehistön jäsentä, joista kukaan ei loukkaantunut
turmassa. Carnival Cruise Lines on osa maailman
suurinta risteilykonsernia Carnival Corporationia.
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Vuonna 1 985 valmistunut ColorViking (kuvassa) ja 1 971
valmistunut Bohus ovat hoitaneet Color Linen
Strömstad-Sandefjord -linjaa jo 1 3 vuoden ajan.
Kuva: Bruce Peter

Lyubov Orlova Etelämantereella vuonna 201 0.
Myöhemmin saman vuoden aikana alus pidätettiin
Kanadan St. John'sissa, jossa se oli makuutettuna aina
tammikuuhun 201 3 asti.
Kuva: Lilpop,Rau&Loewenstein (Wikimedia, l isenssi: CC-BY-SA-3.0)
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