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Fjord Linen uusi LNG-lautta

STAVANGERFJORD

Tall Ships Races Helsingissä

Scandlines tilaa Suomesta?



ON AINA ILO kertoa näin lehden ”paraatipaikal la” siitä,
mistä puhutaan. Minulla on siis i lo ja kunnia aloittaa
kertomalla tämän elokuun numeron aiheista. Aiheita
riittääkin, sil lä tässä lehdessä käsittelemme laajal la
skaalal la monenlaisia merenkulun asioita.

Tuttuun tapaan lehdestä löytyy ihastusta ja vihastusta
herättäviä matkustajalaiva-aiheisia juttuja. Puhumme
muun muassa Scandlinesin epäonnisesta
lauttatilauksesta ja sen Suomeen linkittyvästä jatko-
osasta, sekä tämän hetken tuoreimmasta LNG-lautasta,
Fjord Linen Stavangerfjordista, joka aloitti l i ikenteensä
äskettäin. Näiden lisäksi olemme kirjoittaneet myös
Suomen merivoimien tekemistä alusjärjestelyistä ja
Helsingissä heinäkuussa käyneet suuret purjelaivat, siis
Tall Ships Races 201 3, ovat päässeet lehtien sivuil le
selostuksen ja ennen kaikkea kuvien kera.

– – –

On kuitenkin syytä käyttää tätä lehden paraatipaikkaa
muuhunkin kuin saman materiaal in sivuamiseen, jota
tulemme käsittelemään seuraavan noin 40 sivun verran.
Syksy tulee jäl leen kerran, kuten joka vuosi, olemmehan
jo elokuun lopussa ja siirrymme kohti todell istä syksyä
– syyskuuta. Tähän toisaalta värikkääseen, toisaalta
harmaaseen mutta ennen kaikkea sateiseen
vuodenaikaan liittyy aina tiettyjä odotuksia ja tiettyjä
oletuksia siitä, että jotakin tapahtuu. Kesän lomailu ja
rento fii l is vaihtuu arkiseen touhuun, toisel le tuttuun,
toisel le erilaiseen.

Myös tämä syksy on ladattu täyteen odotuksia. Yksi,
mitä koko maailma seuraa varmasti henkeä haukkoen,
on totta kai maailman taloustilanne. Talousosaaja
toisensa jälkeen, ennen kaikkea Euroopassa mutta myös
muualla maailmassa on toistel lut sitä, että
maailmantalouden käännekohta – ja nimenomaan
käänne parempaan – tapahtuisi syksyllä. Totta kai täl le
on asetettu ”ehtoja”, mutta pääpiirteittäin suuri trendi
puhuu tämän puolesta. Koska syksy nyt todella alkaa,
on aika alkaa myös seuraamaan, tapahtuuko muutos.
Euroopassa keskeiset talousindikaattorit alkavat
osoittaa suuntaa parempaan päin, vaikka toisaalta
Kreikan kolmas tukipaketti (vai onko se nyt sitten
velkahelpotuspaketti, velkasaneeraus tai jotain ihan

muuta) on nyt nostettu pöydälle. Tilanne on kuuma ja
käy kuumemmaksi syksyn mittaan.

Toisaalta on myös syytä uskoa, että tämä syksy on myös
merenkulun uutisten aikaa. Aikaisemmin Viking Line
lupasi harkita mahdoll isen uudisaluksen tilaamista
syksyllä, Viking Gracesta saatujen kokemusten
perusteella. Nähtäväksi jää siis, tuleeko Viking Line
lunastamaan tämän lupauksen. Piakkoin pitäisi selvitä
myös, toteutuuko STX Finlandin ja Scandlinesin sopima
aiesopimus kahdesta lautasta Tanskan ja Saksan väli l le.
Tästäkin aiheesta on enemmän juttua lehden sivuil la.
Lisäksi totta kai kutkutus jatkuu kestoaiheista, kuten
vuonna 201 5 voimaan tulevista rikkisäädöksistä. Tähän
aiheeseen liittyen voinee ladata odotuksia myös syksyn
suhteen, sil lä vuoden 201 5 alkuun on enää vajaat 1 ,5
vuotta aikaa.

– – –

Syksy tuo myös pieniä muutoksia Ulkomatalan
toimitukselle. Suoranaisesti lehteen vaikuttavia
muutoksia ei tule, mutta päätoimittaja kirjoittaa ja
toimittaa lehteä nyt käsin Ruotsista, Göteborgista.Tästä
kaupungista, joka tunnetaan Volvosta, raitiovaunuistaan
ja Ballerina-kekseistä. Toivottavasti voin tuoda täten
lehden sivuil le tuulahduksen läntisestä Ruotsista ja sen
elämästä.

Siihen saakka, nautitaan nyt alkavasta vuodenajasta ja
sen tuomasta värikkyydestä. Kyllä syksystäkin voi
nauttia, kunhan siihen asennoituu oikein. I loista ja
mukavaa syksyä kaikil le Ulkomatalan lukijoil le!
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PÄÄKIRJOITUS

Syksy saapuu, jäl leen kerran

LASSI LI IKANEN
Päätoimittaja



Kannessa: Uudet lautat Scandlinesille Suomesta?
Saksalainen Scandlines on solminut aiesopimuksen kahden lautan
rakentamisesta STX Finlandin kanssa. Aiempi lauttaprojekti saksa-
laisen telakan kanssa kaatui alusten rakenteell isi in virheisiin.
— SIVU 4

Kannessa: Stavangerfjord – vaikeuksien kautta voittoon?
Norjalainen Fjord Line vastaanotti heinäkuussa maailman
ensimmäisen ja ainoan pelkästään nesteytettyä maakaasua
polttoaineenaan käyttävän suuren matkustaja-aluksen. Tutustumme
tässä artikkelissa aluksen syntyhistoriaan ja sisätiloihin. — SIVU 6

Merivoimat muutosaalloissa
Suomen merivoimat uudistaa laivastoaan myymällä ja romuttamalla
vanhaa, hankkimalla uutta ja peruskorjaamalla vanhaa. Tässä
artikkelissa luomme tiiviin katsauksen tuleviin muutoksiin. — SIVU
1 2

Kannessa:Tall Ships Races 201 3
Suurten purjelaivojen jokavuotinen kilpailu Tall Ships Races vierail i
heinäkuussa Helsingissä. Vaikka Suomessa mediaa kiinnosti vain
laivojen vierailu Helsingissä, kilpailu jatkui vielä Suomesta lähtemi-
sen jälkeenkin. — SIVU 1 5

Risteilykesä 201 3: Ennätyksiä vaan ei yllätyksiä
Kesä 201 3 oli risteilylaivojen puolesta ennätysvilkas Helsingissä.
Mielenkiintoiset uutuudet kävijöiden joukossa olivat kuitenkin
harvassa. — SIVU 20

Kanariansaarten lauttaliikenne, osa 2:Acciona
Trasmediterránea
Espanjassa ja Välimerellä l i ikennöivä entinen valtionvarustamo
Trasmediterránea on Accionan omistukseen päädyttyään joutunut
hyvän alun jälkeen syöksykierteeseen. — SIVU 23

Vaasanlaivat 65 vuotta, osa 2: Suurlautat, rappio ja
renessanssi
65 vuotiaan Vaasanlaivojen historiaan on kuulunut monta mutkaa
ennen varustamon uudestisyntymää Wasalinena. Tässä numerossa
käsittelemme varustamon ja Merenkurkun matkustajal i ikenteen
historian vuodesta 1 981 nykypäivään. — SIVU 32

Lokikirja
Merenkulun tärkeimpiä tapahtumia heinä-elokuulta 201 3.
— SIVU 41

Tässä numerossa

Kansi: Götheborg ohittamassa Harmajan
majakkaa. Kuva: Oll i Tuominen/Puolustusvoimat

Fennia. Kuva: Sil ja Line, Marko Stampehlin kokoelmista

Miinalaiva Pohjanmaa. Kuva: Oll i Tuominen

Stavangerfjord. Kuva: Espen Gees/Fjord Line
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TEKSTI: LASSI LI IKANEN

ROSTOCKISSA kotimajaansa pitävä Scandlines teki kulu-
van vuoden heinäkuussa aiesopimuksen kahden lautan
rakentamiseksi STX Finlandin telakoil la. Lautat on
tarkoitus tuoda liikenteeseen Saksan Rostockin ja Tans-
kan Gedserin väli l le. Varustamo tilasi jo aikaisemmin
korvaajat välin nykyisil le lautoil le, mutta projekti päätyi
suoraan jalat edellä puuhun ja jäi toteutumatta –
loppusuoralla.

Vanhojen lauttojen korvaajat tilataan Saksasta

Scandlines tilasi alkuvuodesta 201 0 korvaajat Rostockin
ja Gedserin väli l lä nykyisin kulkevil le lautoil le, Prins

Joachimil le ja Kronprins Frederikil le, jotka ovat
valmistuneet vuosina 1 980 ja 1 981 . Alukset tilattiin
saksalaiselta P+S Werfteniltä, jol la on kaksi telakkaa
Saksassa. Tämä kaksikko piti valmistua Stralsundin
telakalta (Volkswerft Stralsund) jo toukokuussa 201 2.
Alusten hinta oli noin 85 mil joonaa kappaleelta, josta
Scandlines muuten sai lama-ajan vuoksi merkittävää
taloudell ista hyötyä: oikeasti alusten hinta korkeasuh-
danteen aikana olisi ol lut ainakin 1 00 mil joonaa euroa
kappaleelta.

Alukset saivat nimikseen Berlin ja Copenhagen
liikennöintimaiden pääkaupunkien mukaan. Projekti
kuitenkin kohtasi lukuisia ongelmia, ja kumpikaan
aluksista ei ehtinyt kesäksi 201 2 liikenteeseen.

4

Uudet lautat Scandlinesil le
Suomesta?

AUTOLAUTAT

Alustava tietokonemallinnus siitä, miltä mahdolliset Suomessa Scandlinesille rakennettavat uudet lautat näyttävät. Erikoinen
ratkaisu ovat avoimet komentosillan siivet. Kuva: STX Europe



Vastatuuli jatkui ja vaikka kaksikko oli jo kohtuull isen
valmiin oloinen marraskuussa 201 2, päätti Scandlines
peruuttaa alustilaussopimuksen. Syyksi peruutukselle
todettiin esil le tul leet vaikeudet rakentamisessa, joista
ei oltu päästy yhteisymmärrykseen telakan kanssa.

Projekti toden totta kohtasi lukuisia uskomattomia
ongelmia. Suurin niistä oli se, että aluksista tuli
alunperin suunniteltua raskaampia. Tämä muun muassa
aiheuttaa rajoitteita aluksen rahtikapasiteetil le sekä
vaikuttaa aluksen vakauteen. Nämä seikat l isättynä
alusten myöhästymiseen saivat Scandlinesin peruut-
tamaan tilaukset ja jättämään kohtuull isen hyvällä
mall i l la ol leet alukset telakan käsiin – jossa ne muuten
ovat edelleen tämän jutun kirjoittamishetkellä, lähes
vuosi sopimuksen irtisanomisen jälkeen.

Vastoinkäymisistä uuteen nousuun

Vaikka Scandlines ei saanut uusia lauttoja l i ikenteeseen
kesäksi 201 2, se kuitenkin jatkoi korvaajien etsintää ja
uudisrakennusprojektiaan. Koska Saksassa epäonnistut-
tiin Berlinin ja Copenhagenin rakentamisessa, Scandli-
nes päätti tul la pohjoisemmaksi Suomeen kokeilemaan
onneaan. 3. heinäkuuta 201 3 Scandlines ja STX Finland
jul istivat aiesopimuksen, jonka perusteella Scandlines
olisi ti laamassa jäl leen kerran kahta lauttaa Gedserin ja
Rostockin välisel le l injal le.

Projektin arvoa ei ole sanottu viral l isesti ääneen, mutta
kyseessä on STX Finlandin varatoimitusjohtajan Timo
Suistion sanoman mukaan ”satojen mil joonien”
hankkeesta. Alukset tultaisiin rakentamaan pääosin
STX:n Rauman ja Turun telakoil le. Projektil la olisi
erityisesti Raumalle suurta arvoa, sil lä se tuottaisi
telakalle käytännössä täystyöll isyyden rakentamisen
ajaksi. Alusten luovutus on suunniteltu keväälle 201 5 ja
tuotanto alkaisi heti ensi vuoden alusta, suunnittelun
ollessa käynnissä jo nyt.

Aluskaksikko tulisi olemaan maakaasukäyttöinen, kuten
esimerkiksi STX Turun aikaisemmin rakentama Viking
Gracekin. Laivoissa tulisi olemaan 1 300 matkustajan
kapasiteetti, ja autokansi vetäisi 382 henkilöautoa tai 72
rekkaa.

Kuten aikaisemmin todettua, kyseessä on vasta
aiesopimus ja lopull inen tilaussopimus odottaa edelleen
allekirjoittamistaan. Mikään ei siis vielä ole varmaa,
mutta toteutuessaan tilaus olisi suuri helpotus
erityisesti Rauman mutta myös Turun telakalle – ja

jäl leen yksi hyvä ja varteenotettava referenssi Suomen
telakoil le maakaasuteknologiaan pohjautuvien lauttarat-
kaisujen toteuttamisesta.

Sen sijaan Stralsundin telakalla makaavien Berlinin ja
Copenhagenin kohtalosta ei ole juuri mitään tietoa.
Telakkayhtiö P+S Werften on ajautunut konkurssiin
eikä toistaiseksi mikään taho ole ilmaissut haluk-
kuuttaan ostaa ja rakennuttaa loppuun rakenteell isesti
epäonnistuneita lauttoja. Se voi siis tarkoittaa sitä, että
nämä alukset tulevat vielä pitkään odottamaan lopull ista
sijoituspaikkaansa, mikä todennäköisesti, jos ketään
nämä keskeneräiset lautat ei kiinnosta, l ienee
romuttamo tai uudelleenkäyttö.
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Vaikeudet uusien Gedser-Rostock -lauttojen
rakentamisessa ovat merkinneet sitä, että linjalla
liikennöivät edelleen vuosina 1 980-1 981 alkujaan Tanskan
valtionrautateille rakennetut junalautat Prins Joachim
(kuvassa) ja Kronprins Frederik. Kaksikkoa oltiin
ensimmäisen kerran myymässä jo 1 990-luvun lopussa.
Kuva:Aleksi Lindström

Lähes valmiiksi rakennetut Berlin ja Copenhagen
odottavat edelleen ostajaa P+SWerftenin rannassa
Stralsundissa. Kuvassa Berlin koeajolla ilman Scandlinesin
tunnuksia. Kuva: P+SWerften



Stavangerfjord saapumassa Hirtshalsiin tuulisessa säässä 1 9.7.201 3. Kuva: Bruce Peter
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Stavangerfjord
vaikeuksien kautta voittoon?

TEKSTI: JUSSI LITTUNEN

NORJALAINEN Fjord Line liikennöi viime vuosikymme-
nen lopulla matkustaja-autolautta Bergensfjordil la Ber-
gen-Stavanger-Hirtshals -l injal la. Kesäaikana Fjordcat-
katamaraani täydensi l i ikennettä Hirtshals-Kristiansand-
reitil lä. Yhtiö oli uusien omistajien myötä toipunut
talousvaikeuksistaan, jotka olivat pakottaneet yhtiön
karsimaan reittejään ja laivastoaan.

Tässä tilanteessa Fjord Line lähti kehittämään toimin-
taansa tarkoituksenaan yhdistää kaksi l injaansa. Yhtiö

tarkkail i käytettyjen laivojen markkinoita ja pyrki
löytämään kaksi alusta, jotka voisivat l i ikennöidä
toimivasti yhtiön kummallakin l injal la. Laivat lähtisivät
vuoropäivin Bergenistä, kävisivät saman il lan aikana
Norjan Stavangerissa ja saapuisivat seuraavana aamuna
Tanskan Hirtshalsiin. Päivän aikana sama laiva tekisi
lyhyen edestakaisen matkan Hirtshalsista Norjan
Kristiansandiin ja lähtisi samana iltana takaisin kohti
Bergeniä, jonne laiva ehtisi taas seuraavana aamuna.
Tähän aikatauluun kykenevil lä laivoil la varustamo voisi
tarjota päivittäistä laival i ikennettä molemmil la reiteil-
lään vuoden ympäri.



TEKSTI: KALLE ID

Fjord Line perustettiin vuonna 1 993 norjalaisen
Rutelaget Askøy-Bergenin (A-B) tytäryhtiönä operoi-
maan uutta Bergen-lauttaa Bergenistä Tanskan
Hanstholmiin Stavangerin ja Egersundin kautta. Jo kaksi
vuotta myöhemmin Fjord Line myytiin Bergen-
Nordhordland Rutelagil le (BNR). BNR:n omistuksessa
Fjord Line osti vuonna 1 997 Lygra-rahtilautan ja 1 998
Color Linen Bergen-Newcastle -l injan ja sil lä
l i ikennöineen Color Vikingin (ex-Wellamo), joka sai
uuden nimen Jupiter.

Vuonna 2002 yrityskaupan yhteydessä Fjord Line
erotettiin itsenäiseksi yhtiöksi. Samana vuonna
varustamo osti Austal iasta Spirit of Tasmania -aluksen
(kts. myös UM 201 3/2), joka uudistettiin ja sai

nimekseen Fjord Norway. Hyvin palvel lut Bergen
rahdattiin uuden laivan tieltä DFDS Seawaysil le.

Bergenin rahtaus DFDS:l le päättyi 2005, jol loin iäkäs
Jupiter vedettiin l i ikenteestä ja Bergen palasi Fjord
Linen liikenteeseen nimellä Atlantic Traveller. Fjord Line
oli kuitenkin nyt vaikeuksissa Color Linen aloitettua
kilpailevan linjan Bergenistä Tanskaan. Kun DFDS
Seaways tarjoutui syksyllä 2006 ostamaan Fjord Linen
Bergen-Newcastle -l injan ja Fjord Norwayn, Fjord Line
suostui. Saman vuoden aikana myös Lygra jätti Fjord
Linen laivaston.

Fjord Linen ollessa aal lonpohjassa vuonna 2007 se sai
uudet omistajat Frode ja Ole Teigenin johtamasta
sijoittajaryhmästä. Vuoden lopulla Fjord Line fuusoitui
pikalauttaoperaattori Master Ferriesin kanssa, joka
liikennöi Kristiansandista Hanstholmiin Master Cat
-aluksella.

Vuosi 2008 toi mukanaan monta muutosta: väritys
uudistui, laivat nimettiin uudelleen ja Tanskan-satama
vaihdettiin Hanstholmista Hirsthalsiin. Kilpailutilannekin
alkoi näyttää Fjord Linelle valoisammalta Color Line
luovuttua liikenteestään Bergenistä. Uudessa tilanteessa
varustamo saattoi alkaa suunnittelemaan ensimmäisiä
uudisrakennuksiaan sitten vuoden 1 993.
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Jupiter Fjord Linen toisessa värityksessä. Kuva: Bruce Peter

Uutta käytetyn sijaan

Yleisen taloustilanteen heiketessä viime vuosikymme-
nen lopulla Fjord Line huomasi, etteivät uudemman
käytetyn tonniston hinnat laskeneet odotetulla taval la.
Sen sijaan uudisrakennusten hinnat olivat laskussa
telakoiden kamppail lessa vähenevistä tilauksista. Varus-
tamo alkoi kiinnostua enemmän uusien laivojen raken-
tamisesta kuin käytetyn tonniston hankkimisesta.

Uuden alustyyppiä otettiin suunnittelemaan joukko
kokeneita tekijöitä. Alusten arkkitehtisuunnittelusta
vastasi norjalainen Falkum-Hansen Design, joka on
vastannut mm. Color Linen Suomessa rakennettujen
alusten arkkitehtisuunnittelusta sekä Birka Paradisen
ulkoasun suunnittelusta. Aluksen runkosuunnittelusta
vastasi suomalainen Deltamarin.

Uusiin aluksiin suunniteltiin kaksi täyskorkeaa rahti-
kantta. Alukset lastattaisiin molemmissa päätesatamissa

perän kautta. Kaksi peräporttia jaettiin neljään osaan
niin, että reunimmaisista osista lähtisi rampit ylemmälle
kannelle, kun taas keskiosasta ajettaisiin alemmalla
lastikannelle. Ramppien yläpuolel la ylempi rahtikansi on
matalampi, mahdoll istaen vain henkilöautojen lastaa-
misen tähän osaan, sil lä aluksen tax-free myymälä on
sijoitettu tämän henkilöauto-osion yläpuolel le rahtikan-
nen perään. Muut yleiset tilat sijaitsisivat välittömästi
autokansien yläpuolel la, ja näiden päälle jäisi vielä kaksi
kantta matkustajan ja miehistön hyttejä varten.

Tiukentuviin ympäristömääräyksiin varauduttiin suun-
nittelemalla aluksista sel laiset, että ne voitaisiin muuttaa
myöhemmin nesteytetyl lä maakaasulla toimiviksi. Tämä
näkyi mm. polttoainetankkien normaalia suuremmassa
koossa, sil lä nesteytetty maakaasu vie noin kolme
kertaa niin paljon tilaa kuin dieselpolttoane.

Maaliskuussa 201 0 Fjord Line ilmoitti ti laavansa kaksi
1 70-metristä matkustaja-autolauttaa Norjan ja Tanskan



AUTOLAUTAT

välisi l le reiteil le. Tilaussopimuksen sai norjalainen,
Rissassa sijaitseva Bergen Group Fosen -telakka, jonka
referensseihin kuuluvat mm. Hurtigrutenin Midnatsol-
ja Trollfjord -risteilylautat sekä risteilyalus The World.
Alusten runkotyöt päätettiin teettää alihankintana puo-
lalaisel la Stocznia Gdansk -telakalla. Lopull iseksi tilaus-
hinnaksi tul i 1 03 mil joonaa euroa alusta kohti. Ensim-
mäisen aluksen oli tarkoitus valmistua maaliskuussa
201 2 ja toisen saman vuoden lokakuussa.

Suunnitelmat uusiksi

Ensimmäisen laivan rakennustyöt aloitettiin marras-
kuussa 201 0 Gdanskissa ja kölinlaskun vuoro oli 2.
helmikuuta 201 1 . Terästyöt sujuivat kuitenkin hitaam-
min kuin alun perin oli laskettu ja elokuussa Fjord Line
joutui i lmoittamaan alusten valmistuminen lykkääntyvän
ainakin puolel la vuodella. Nyt ensimmäisen lautan
odotettiin aloittavan liikenne lokakuun ensimmäisenä
päivänä vuonna 201 2. Toisen lautan liikenteenaloitus
siirtyi seuraavan vuoden puolel le.

Rakennusaikataulun lisäksi myös reittisuunnitelma
muuttui. Fjord Line oli joutunut erimiel isyyksiin Kris-
tiansandin sataman kanssa loppuvuodesta 2008, minkä
seurauksena Fjord Cat -katamaraani ei saanut operoida
satamasta kesäl lä 2009. Erimiel isyyksien taustal la oli

i lmeisesti se, että Fjord Line liikennöi satamasta vain
vilkkaimman kesäsesongin aikana. Riitaa ratkottiin
oikeudessa asti ja lopulta Fjord Line saattoi jatkaa
liikennettä Kristiansandista kesäl lä 201 0.

Fjord Line ei pitänyt Kristiansandin satamaa tarpeeksi
luotettavana yhteistyökumppanina ja aloitti neuvottelut
Langesundin sataman kanssa. Langesund sijaitsee
kätevästi myös lähempänä Osloa kuin Kristiansand.
Sopimus Fjord Linen ja Langesundin sataman väli l lä
al lekirjoitettiin syyskuussa 201 1 . Tällöin Fjord Line
ilmoitti uusien alusten reitiksi tulevan Bergen-
Stavanger-Hirtshals-Langesund. Päätöksen taustal la
olivat Kristiansandin sataman vaatimukset, joita Fjord
Line piti kohtuuttomina ja jopa laittomina. Lisäksi Fjord
Line ja Kristiansandin satama eivät olleet päässeet
sopuun korvauksista, joita Fjord Line vaati seurauksena
kesän 2009 liikennöintikiel losta (korvauksita saatiin
lopulta aikaan sopimus helmikuussa 201 3). Fjord Linen
kuitenkin jatkaa kesäliikennettä Kristiansandista Fjord
Catil lä.

Perinteitä ja modernia tekniikkaa

Seuraavaksi tul i positiivisempia uutisia. Marraskuussa
201 1 Fjord Line julkisti, että sen uudet risteilylautat
saisivat nimet Stavangerfjord ja Bergensfjord. Nimet

Stavangerfjord Hirtshalsin kuvauksellisessa satamassa. Huomaa keskiosassa sijaitsevat kolme punaista putkea, jotka

johtavat polttoaineen hätätilanteessa ulos laivasta. Kuva: Bruce Peter.
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ovat perinteikkäät, sil lä molemmat juontavat juurensa
1 91 0 perustetun Atlantin-l injavarustamo Norwegian
America Linen (NAL) nimistöön: Stavangerfjord
liikennöi Atlantin ylitse vuosina 1 91 8-1 964, kun taas
Bergensfjord ehti ol la kahdenkin NAL:n aluksen nimi –
sekä tietenkin Fjord Linen oman laivan nimi. Klassisten
nimien käytön mahdoll isti se, että NAL lopetti
toimintansa vuonna 1 995 kun se fuusioitiin toiseen
norjalaiseen varustamoonWilh.Wilhelmseniin.

Huhtikuussa 201 2 Stavangerfjordin runkotyöt saatiin
valmiiksi Gdanskissa ja laiva l iu'utettiin telakan sl ipiltä
veteen 1 2. huhtikuuta kutsuvieraiden seuratessa tapah-
tumaa. Muutamaa päivää myöhemmin Stavangerfjord
lähti hinauksessa kohti Norjan rannikkoa. Siel lä runko
varusteltaisiin, maalattaisiin ja viimeisteltäisiin luovutus-
ta varten. Stavangerfjord saapui Rissaan toukokuun
ensimmäisenä päivänä, reilun kymmenen päivän
mittaisen hinausurakan päätteeksi.

Heinäkuussa 201 2 Fjord Line ilmoitti uusista
muutoksista suunnitelmiin: Stavangerfjord ja Bergens-
fjord muutettaisiin LNG-käyttöiseksi jo rakennusvai-
heessa. Tämä tarkoitti, että suunniteltu luovutuspäivä-
määrä siirtyi jäl leen. LNG-tankkien ja -moottoreiden
sekä muun lisätekniikan asennus pidensi laivan
rakennusaikaa niin, että Stavangerfjordin ilmoitettiin
valmistuvan huhtikuussa 201 3. Varsinainen liikenne
ilmoitettiin alkavaksi toukokuun alussa. Toteuttamalla
muutostyöt jo rakennusvaiheessa Fjord Line vältti
arviolta kolmen kuukauden mittaisen liikennekatkon,
joka olisi ol lut välttämätön moottoreita jälkikäteen
vaihdettaessa.

Aluskaksikon alkuperäisessä yleisjärjestelyssä neljä
pääkonetta oli suunniteltu sijoitettavaksi hieman
aluksen keskikohdasta perään päin. Konehuoneiden
keulapuolel la olisi kaksi tankkitilaa laivan pituuden
suuntaisesti. Alunperin näitä tiloja oli tarkoitus käyttää
dieseltankkeina, mutta nyt tiloihin asennettiin LNG-
tankit. Näistä vedettiin kolme putkea laivan katolle,
joiden on tarkoitus poistaa vuotanut kaasu tankkitilasta
häiriötilanteessa.

Tankkien sijoittaminen rungon sisään tarkoittaa, että
laiva ei voi käyttää polttoaineenaan muuta kuin
nesteytettyä maakaasua. Aluksiin päätettiin valita Rolls-
Roycen norjalaisvalmisteiset LNG-moottorit, joita on
käytetty monissa offshore-aluksissa. Samalla Stavanger-
fjordista tuli maailman ensimmäinen suuri matkustaja-
alus, joka toimii pelkästään nesteytetyn maakaasun

voimalla . Näin Fjord Line pystyy Stavangerfjordin osalta
täyttämään jo nyt vuoden 201 5 tiukkenevat ympäris-
tömääräykset.

Viimeiset viivästykset

Uudentyyppisen tekniikan käyttöönotto ja testaaminen
vaativat odotettua enemmän aikaa, mikä tarkoitti
jäl leen uusia viivästyksiä rakennusaikatauluun. Ensin
Stavangerfjordin oli määrä valmistua ja aloittaa l i ikenne
toukokuun lopulla, mutta huhtikuussa 201 3 li ikenteen
alun kerrottiin siirtyvän juhannusaatolle. Toukokuussa
kuitenkin huomattiin, ettei kaikkia töitä saada valmiiksi
tässäkään ajassa, ja lopulta 1 6.5. i lmoitettiin l i ikenteen
aloituspäiväksi sunnuntai 1 4. heinäkuuta.
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Yllä ja al la: Stavangerfjordin kastetilaisuus 6.6.201 3.
Yläkuvassa Stavangerfjord taustalla, etualalla
kuivatelakalla sisar Bergensfjord.
Kuva: Styrk Fjærtoft Trondsen/Fjord Line



Kastejuhlaa päästiin viettämään jo aiemmin. Torstaina 6.
kesäkuuta Norjan Rogalandin läänin pormestari Janne
Johnsen kastoi ensimmäisen uudisrakennuksen Stavan-
gerfjordiksi. Puheessaan Johnsen korosti Stavanger-
fjordin merkitystä alueen turismil le ja rahtil i ikenteelle.
Saamansa 30 000 kruunun kastelahjan pormestari
Johnsen lupasi lahjoittaa Norjan meripelastustyöhön.

8.7. Bergen Group Fosen luovutti Stavangerfjordin
Fjord Linelle. Jo samana päivänä laiva lähti Rissasta
kohti Bergeniä ja Stavangeria, jossa laivan sopivuus
terminaaleihin varmistettiin. Tämän jälkeen laiva
matkusti kotisatamaansa Hirtshalsiin, jossa miehistö
viimeistel i aluksen seuraavan sunnuntain neitsytristeilyä
varten. Sil loin 1 000 ensimmäistä matkustajaa pääsi
tutustumaan Stavangerfjordiin ensimmäistä kertaa.

Pian l i ikenteen alettua Fjord Line joutui muuttamaan
uuden laivansa aikataulua, jotta laiva ehdittäisiin tankata
satamassaolon aikana. Norjan lain mukaan nestetytettyä
maakaasua ei saa tankata alukseen matkustajien
oleil lessa laivassa, minkä seurauksena satamakäynnit
pitkittyivät. Varustamo päätti siirtää tankkaukset
pääosin Tanskan Hirtshalsiin, sil lä Tanskassa vastaavaa
lakia ei ole. Nyt polttoaine tuodaan Norjasta Tanskaan
joka viikko kymmenen tankkiauton avulla.

Valoisat ja värikkäät sisätilat

Matkustaji l leen Stavangerfjord tarjoaa hyvän
perusvalikoiman palveluita, joista suurin osa on
sijoiteltu kannelle seitsemän. Aivan peräosassa sijaitsee
250-paikkainen Commander Buffet, ja tämän
yhteydestä löytyy 62-paikkainen à la carte -ravintola
Grieg Gourmet.

Laivan keskiosassa, pelastusvenekansien välissä sijaitsee
kahvila-ravintola Oasis Garden Café 280 matkustajal le.
Kannen 7 keulaosassa sijaitsevat Bungalow Wine &
Tapas -ravintola, infopiste sekä yökerho Fjord Lounge.
Tax Free -myymälä sijaitsee kannen 6 peräosassa.

Stavangerfjordin suunnittelussa on panostettu suuriin
maisemaikkunoihin ja aurinkokansiin. Kaikissa yleisissä
tiloissa myymälää lukuunottamatta on korkeat
maisemaikkunat, minkä ansiosta laivan sisätilat ovat
valoisat. Lisäksi laivan ylin kansi on jätetty lähes
kokonaan matkustajien aurinkokanneksi, joskin
keulaportaikon yhteydessä on konferenssitiloina tai
istumasalonkeina toimivat tilat pienen baarin ympäril lä.
Aurinkokannet on suojattu ikkunoin ja osin katoksin.

AUTOLAUTAT

10

Itämeren autolauttojen tapaan myös Stavangerfjordilla
seisova pöytä – kuvassa näkyvä Commander Buffet – on
tarjolla olevista ravintoloista suurin.
Kuva:Axel Soegaard (www.mesterfotograf.dk)/Fjord Line

Grieg Gourmet -ravintolan kuuluisia muusikoita esittävä
seinämaalaus (kuvassa vasemmalla) ehti aiheuttaa jo
pienimuotoisen skandaalin, kun matkustajat huomasivat
taiteilijan sijoittaneen teoksen osaksi kuvan murhasta ja
tuhopoltoista vankeustuomion saaneesta norjalaisesta
hevimuusikkoVargVikernesistä.Vikernesin kuva
poistettiin pian aluksen aloitettua liikennöinnin.
Kuva:Axel Soegaard (www.mesterfotograf.dk)/Fjord Line

Oasis Garden Cafe tavoittelee nimensä mukaisesti
puutarhamaista tunnelmaa.
Kuva:Axel Soegaard (www.mesterfotograf.dk)/Fjord Line



Hyttien osalta Stavangerfjord ei poikkea uusien
matkausta-autolauttojen linjasta. Yleisin hyttityyppi on
kahdeksan neliömetrin sisä- tai ulkohytti nel jäl le
hengelle. Näissä yläsänkyjä ei ole ripustettu seinil le,
vaan ne lasketaan alas avaamalla hytin katossa oleva
luukku. Hyttejä voidaan käyttää helposti kahden hengen
hytteinä piilottamalla ylävuoteet kattoon.

Laivan suurimmat hytit löytyvät kannen yhdeksän
peräosasta. 24 neliömetrin suuruiset sviitit on
varustettu täyskorkealla erkkeri-ikkunalla merelle.
Nämä ikkunat ovat hyvin nähtävissä myös laivan
ulkopuolelta samaan tapaan kuin Hurtigrutenin
Trollfjord- ja Midnatsol-risteilylautoil la. Stavanger-
fjordilta löytyy myös 1 1 -1 9 neliömetrin hyttejä. Nämä
on varusteltu parisängyn lisäksi vuodesohvalla yhdelle
tai kahdelle henkilöl le. Miehistön hytit ja messitilat
sijaitsevat komentosil lan yhteydessä kannella yhdeksän,
kuntosali ja saunat kannen kaksi keulassa.

Lisää uutta luvassa

Niin Fjord Linen kuin ”suuren yleisönkin” huomio
kiinnittynee seuraavaksi sisaralus Bergensfjordiin. Maa-
l iskuussa vesil lelaskettua alusta varustel laan parhail laan
Norjassa, ja luovutuksen pitäisi tapahtua ennen joulua.
Tuolloin Fjord Linen nykyinen Bergensfjord vapautuu, ja
se lähtee neljän kuukauden mittaisiin muutostöihin
Raumalle STX Finlandin telakalle. Telakoinnin jälkeen
laiva saa uuden nimen ja aloittaa ensi vuoden touko-
kuussa uudella Sandefjord-Strömstad- l injal la Norjan ja
Ruotsin väli l lä. Tuolloin Fjord Linen kalustouudistus,
jonka Stavangerfjordin rakentaminen aloitti, on
tarkoitus saada viimein päätökseen.

Kiitokset:Andreas Gundersen (Fjord Line)

Lähteet

• Larsen, Morten: Powerpoint-esitys uusista laivoista
(New Ferries -tilaisuus, Kööpenhamina 22.1 1 .201 0 /
http://www.skibstekniskselskab.dk)
• Pedersen, Björn and Hawks, F.W.: Norwegian America

Line 1 91 0-1 995.
• Bergen Group (bergen-group.no)
• Det Norske Veritas (exchange.dnv.com)
• Ferryvolution (www.ferryvolution.com)
• Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)
• Fjord Line (www.fjordline.no)
• STX Europe (www.stxeurope.com)
•Wikipedia (en.wikipedia.org ja no.wikipedia.org)

AUTOLAUTAT
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Laivan tax-free -myymälästä löytyy myös erikoisempia
sisustusratkaisuja.
Kuva:Axel Soegaard (www.mesterfotograf.dk)/Fjord Line

Fakta: M/S Stavangerfjord
Pituus 1 70 m • leveys 27,5 m • syväys 6,365 m
31 678 BT • 1 4 270 NT • 3 900 DWT
koneteho yhteensä 20 000 kW • nopeus 21 ,5 solmua
1 200 matkustajaa (talvi) , 1 500 matkustajaa (kesä)
303 matkustajahyttiä • 67 miehistöhyttiä
1 1 80 matkustajahyttipakkaa • 1 00 miehistöhyttipaikkaa
600 henkilöautoa • 1 350 kaistametriä
kotisatama Hirsthals,Tanska

Sisäänkäynti Stavangerfjordin Fjord Lounge -yökerhoon.
Kuva:Axel Soegaard (www.mesterfotograf.dk)/Fjord Line

Stavangerfjordin sviitit sijaitsevat laivan peräosassa.
Kuva:Axel Soegaard (www.mesterfotograf.dk)/Fjord Line



Suomen lippulaiva, miinalaiva Pohjanmaa saapumassa Suomenlinnaan 1 4.6.201 3. Kuva: Oll i Tuominen
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MERIVOIMAT

Merivoimat
muutosaal lossa



TEKSTI:OLLI TUOMINEN

MERIVOIMISSA on menossa suurin muutosaalto pitkään
aikaan, kun kalustoa toisaalta poistuu käytöstä, mutta
toisaalta tilal le tulee myös uutta. Poistoon ovat
menossa miinalaiva Pohjanmaa, kuljetusaluksia sekä
ilmatyynyalus Tuuli. Tänä vuonna merivoimil le
luovutetaan peruskorjauksesta kaikki neljä Rauma-
luokan ohjusvenettä minkä lisäksi viimeinen kolmesta
Ital iasta tilatusta miinantorjunta-aluksesta saadaan
Suomeen ensi vuonna.

Pohjanmaa - myyntiin vai museoon?

Merivoimien lippulaiva, miinalaiva Pohjanmaa purjehti
viimeisen purjehduksensa 22.8. Jo pidemmän aikaa on
ollut tiedossa, että vuonna 1 979 valmistunut alus on
tulossa käyttöikänsä päähän. Viimein merivoimien
vuosipäivänä Kotkassa puhunut merivoimien komentaja,
kontra-amiraali Veli-Jukka Pennala vahvisti Pohjanmaan
poistuvan aktiivipalveluksesta tänä syksynä ja
lopull isesti se poistetaan vuoteen 201 5 mennessä.
Mikäli myynnissä oleval le alukselle ei löydy ostajaa, ovat
vaihtoehtoina joko romuttaminen tai museointi.
Pohjanmaan paikan koululaivana ottanee miinalaiva
Hämeenmaa, joka on toiminut koululaivana jo
aikaisemmin Pohjanmaan ollessa muissa tehtävissä.

Mursu ja kumppanit

Myyntiin on mennyt myös joitain kuljetus-, kaapeli- ja
emäaluksia. Näihin kuuluvatValas-luokan kuljetusalukset
Vahakari, Valas ja Mursu, joka on Valas-luokan muista
aluksista poiketen varustettu toimimaan sukeltajien
emäaluksena. Sen vuoksi aluksen varustukseen kuuluu
muun muassa painekammio. Kaapelialus Putsaari
puolestaan oli Suomen ensimmäinen merikaapelin
laskuun ja nostoon suunniteltu alus. Näiden lisäksi
myyntiin menevät vartioveneet Kiisla ja Kurki, jotka
siirtyivät Rajavartiolaitokselta merivoimil le 2000-luvun
puoliväl issä. Vuosia myynnissä olleet alukset on nyt
päätetty romuttaa.
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Oikealla: Emäalus Mursu valmistui vuonna 1 980. Sukeltajien
emälaivana sen varustukseen kuuluu muun muassa siirrettävä
painekammio ja useita kumiveneitä. Kuva: Oll i Tuominen
Alla: 1 990-luvun alussa valmistunut miinalaiva Hämeenmaa
ottaa todennäköisesti Pohjanmaan paikan koululaivana.
Kuva: Kalle Id



Tuuli - suuri fiasko

I lmatyynyalus Tuuli ol i valmistuessaan maailman
mittakaavassakin ainutlaatuinen alus. I lmatyynyaluksena
se oli nopea ja pystyi l i ikkumaan säässä kuin säässä.
Juuri kun Laivue 2000:n kokoonpanoon kuuluvaksi
suunniteltu alus saatiin valmiiksi, merivoimien strategiaa
muutettiin meril i ikenteen suojaamiseen, mikä teki
Tuulista turhan. Niinpä alkujaan neljän aluksen sarja
typistyi yhteen ja Tuuli jäi makaamaan Upinniemeen.
Ostajaa, tai ainakaan puolustusvoimia miel lyttävää
sellaista, ei kuitenkaan ole löytynyt, joten viimein
alkukesästä kerrottiin että alus romutetaan ja
soveltuvat osat puretaan varaosiksi muiden alusten
käyttöön.

Katanpää-luokka tulee

Poistuvan kaluston suorituskykyjä paikataan kolmella
Ital iasta tilatul la 52,5-metrisel lä miinantorjunta-
aluksella. Ne edustavat uutta miinantorjuntakykyä.
Aluksil la kyetään miinanetsintään ja -tuhoamiseen.

Näistä ensimmäinen, Katanpää, luovutettiin
merivoimil le. Merivoimien komentaja,Veli-Jukka Pennala
vastaanotti aluksen Intermarinen telakalla La Speziassa
20.8. Sarjan viimeisen aluksen koeajojen on määrä alkaa
lähiaikoina. Operatiivisessa valmiudessa koko
aluskolmikon pitäisi ol la 201 7, kun aiemmin puhuttiin
vuodesta 201 5. Alukset sijoitetaan Saaristomeren
meripuolustusalueelle Turkuun.

Rauma-luokka remontoitiin

Meril i ikenteen suojaamiseen ja pintatorjuntaan
käytettävät Rauma-luokan ohjusveneet Naantali,
Porvoo, Raahe ja Rauma uusitaan perusteell isesti
laajassa, vuosina 201 1 -201 3 tehtävässä
peruskorjauksessa. Naantali luovutettiin merivoimil le ja
loppujen kolmen aluksen pitäisi ol la merivoimien
käytössä kuluvan vuoden loppuun mennessä.
Peruskorjauksessa aluksen tekniikka ja
taistelujärjestelmä uusitaan, mikä pidentää alusten
elinkaarta 2020-luvulle.
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Ohjusvene Rauma on sisaralustensa tapaan läpikäynyt laajan peruskorjauksen.Tässä alus on matkalla Suomenlahdella kesällä
201 0. Kuva: Jukka Koskimies



Meksikon laivaston vaikuttava koululaiva Cuauhtemoc saapumassa Helsinkiin. Kuva: Oll i Tuominen / Puolustusvoimat
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Tall Ships Races 2013



TEKSTI: KALLE ID

TALL SHIPS RACESIN suuret purjelaivat vierail ivat 1 7.-
20. heinäkuuta Helsingissä. Kyse oli ensimmäisestä ker-
rasta 1 3 vuoteen kun kilpailu kävi Helsingissä. Toki Tall
Ships Races on vierail lut Suomessa näiden kahden ker-
ran väli l läkin, sil lä vuosina 2003 sekä 2009 TSR vierail i
Turussa ja 2007 Kotkassa. Helsingissä purjelaivojen
vierailun ympäril le oltiin rakennettu laaja mediamylläk-
kä mihin mm. Helsingin Sanomat osall istui kirjoittamalla
tapahtumasta käytännössä viikon jokaisena päivänä.

Ensimmäinen kilpailu tragedian varjossa

Vuoden 201 3 Tall Ships Races alkoi 7. heinäkuuta
Tanskan Aarhusista, josta alukset suuntasivat kohti
Helsinkiä. Keskellä Itämerta kilpailua kohtasi kuitenkin
tragedia, kun norjalainen, vuonna 1 897 rakennettu ketsi
Wyvern alkoi upota. Aluksen miehistö saatiin eva-
kuoitua helikopteril la, mutta alankomaalaisen kuunari
Wylde Swanin miehistö nousi Wyvernil le ja yritti estää
sitä uppoamasta. Kun Wyvern kuitenkin upposi, katosi
yksi Wylde Swanin miehistön jäsenistä sen mukana.
Wyvern nostettiin kuukautta myöhemmin.

Ensimmäisenä maaliviivan ylitti D-luokkaan kuuluva
belgialainen sluuppi Tomidi lauantaina 1 3.7. Korjatun

ajan perusteella (jossa otetaan huomioon myös aluksen
suhteell inen nopeus sen mittasuhteisiin perustuen) D-
luokan voiton vei kuitenkin venäläinen sluuppi Akela. C-
luokan voitti Alankomaiden Antil leil le rekisteröity ketsi
Ebb Tide, B-luokassa sekä yleiskilpailussa voittoon kiri
brittiläinen ketsi Morning Star of Revelation ja A-luokan
– eli varsinaisten suurten purjelaivojen – sarjan voitti
norjalainen parkki Statsraad Lehmkuhl. Suomalaisväriä
mital iti loil la edusti sluuppi Theia, joka tuli D-luokassa
kolmanneksi.

Fakta: TSR:n alusluokat
• LuokkaA: Raakapurjein takiloidut alukset (fregatit,
parkit, kuunariparkit, prikit ja brigantiinit) sekä kaikki yl i 40
metriä pitkät alukset.
• Luokka B: Perinteisesti takiloidut al le 40-metriset
alukset (kahvelitakiloidut sluupit, ketsit, joolit ja kuunarit).
• Luokka C: Bermuda-takiloidut al le 40-metriset alukset
joissa ei ole spinaakkeria.
• Luokka D: Bermuda-takiloidut al le 40-metriset alukset
joissa on spinaakkeri.
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I loa ja surua Hietalahdessa: Etualla miehistönjäsenensä
matkalla Helsinkiin menettänytWylde Swan, sen takana
kilpailun voittanut Statsraad Lehmkuhl. Kuva: Kalle Id



Suuret purjelaivat Helsingissä

Kisaa Århusista Helsinkiin seurasi laivojen neljä
Hietalahdessa viettämää päivää, joiden aikana alukset
olivat avoinna yleisölle. Jokainen alus saa itse päättää,
koska se on auki yleisölle, mikä johti varsin suureen
hajontaan aukioloajoissa. Ruotsalainen fregatti Göthe-
borg, kiehtova replika Ruotsin Itä-Intian Kauppakomp-
panian 1 700-luvulla käyttämästä aluksesta, oli avoinna
yleisölle vain muutaman tunnin Helsingin-vierailunsa
aikana. Toista ääripäätä edustivat brasil ialainen fregatti
Cisne Branco ja meksikolainen parkki Cuauhtémoc,
jotka ainakin vaikuttivat olevan auki yleisölle aamu-
varhaisesta yömyöhään.

Torstaina Tall Ships Racesin suurimpana ohjelmanu-
merona oli miehistöparaati, jossa alusten miehistöt
marssivat – kukin omalla tyyli l lään – Esplanadin puis-
tosta Bulevardia pitkin Hietalahteen. Hietalahden pää-
laval la jaettiin palkinnot eri luokkien kolmelle parhaalle
alukselle sekä joukko muita palkintoja. Myöhemmin
il lal la samalla laval le järjestettiin Suomi-iskelmän SM-
finaali ja Paula Koivuniemen konsertti. Näistä ainakaan
ensiksi mainittu ei saavuttanut suurta suosiota ja
voidaankin kysyä, oliko konserttien li ittäminen osaksi
Tall Ships Racesiä järkevää?

Perjantain suurena ohjelmanumerona oli laivojen vii-
meisen Helsingissä viettämän il lan kunniaksi i lotul itus.
Tämä toteutettiin osaksi – ensimmäistä kertaa Suo-
messa – värisavuilotulituksena. Lopputulos olikin varsin
näyttävä, joskaan kaikki ei mennyt aivan nappiin Arc-
techin telakan nosturin ylätasanteen sytyttyä ilotulit-
teesta tuleen. Jätkäsaaren pelastusasemalta väkijoukon
läpi kaartaneet paloautot onneksi sammuttivat palon
varsin nopeasti ja suuremmilta vahingoilta vältyttiin.

Kaikki hyvä loppuu kuitenkin aikanaan ja lauantaina oli
vuorossa purjeiden paraati alusten jättäessä Helsingin
taakseen ja suunnatessa kohti Riikaa kisan Cruise in
Company -osuudella, jossa laivojen toivotaan tutkivan
yhdessä ohitettavaa rannikkoa ja pysähtyvän eri sata-
missa matkan varrella. Cruise in Companyyn kuuluvat
satamat ovat täl lä kertaa Hanko, Heltermaa, Rohuküla,
Kuivastu, Saarenmaa, Romassaare, Kuressaare, Pärnu,
Ventspils ja Roja. Tosin useampi alus kiersi Tall innan
kautta ja yksi – tanskalainen fregatti Georg Stage – teki
matkan Maarianhaminan kautta.
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Brasilialainen koululaiva Cisne Branco.
Kuva: Oll i Tuominen / Puolustusvoimat

Venäläinen fregatti Shtandart oli komea näky Helsingistä
lähdettäessä. Useat alukset eivät levittäneet purjeita
Helsingistä lähdettäessä, sillä Cruise in Companyä varten
vaihdetut miehistöt eivät olleet ehtineet saada koulutusta
vieraisiin aluksiin. Kuva: Oll i Tuominen / Puolustusvoimat

Tanskalaiseen fregatti Georg Stageen kävivät tutustumas-
sa myös etualalla näkyvät suomalaiset seilorit. Kuva: Kalle Id



Toinen kilpailu Riiasta Szczeciniin

Kilpailun toinen osio alkoi Riiasta 28.7. ja päättyi 3.8.
Puolan Szczeciniin, joka on toiminut Tall Ships Racesin
sponsorina vuodesta 201 0. Kilpailun tämä osio käytiin
pitkälti vastatuulessa, mikä johti ketterämpien C-luokan
alusten dominointiin yleiskilpailun tulosluettelossa: viisi
ensimmäistä sijaa Riika-Szczecin -osiol la menivät C-
luokan aluksil le. Voittoon kiri puolalainen sluuppi
Admiral Dickman. A-luokan puolestaan voitti (jäl leen)
Statsraad Lehmkuhl, B-luokan norjalainen ketsi Liv ja
D-luokan venäläinen sluuppi Akela, joka oli voittanut
myös Aarhus-Helsinki -osion. Suomalaisväriä tulosluet-
teloon toi kuunari Helena, joka tuli B-luokassa toiseksi
ja yleiskilpailussa seitsemänneksi. Vastatuuli näkyi myös
keskeytysten määrässä, sil lä 92 Riikasta lähteneestä
laivasta vain 80 selvisi tulosluetteloon Szczecinissä.

Kokonaiskilpailun – siis yhteenlaskettujen Aarhus-
Helsinki ja Riika-Szczecin -tulosten – voittajana nähtiin
Szczecinissä sopivasti paikal l isväriä, kun yleiskilpailun
voittoon selvisi C-luokan sluuppi Dar Szczecina. A-
luokan voitto meni luontaisesti molemmat kisat
voittaneelle Statsraad Lehmkulhl i l le, samoin D-luokassa

voitto meni molemmat kisat voittaneelle Akelal le. B-
sarjassa kokonaiskilpailun voittoon kiri brittiläinen ketsi
Maybe.
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Fakta: TSR:n historia
Ensimmäinen Tall Ships' Races -tapahtuma järjestettiin
vuonna 1 956 lontoolaisen lakimiehen Bernard Morganin ja
Portugalin Lontoon-suurlähettilään Pedro Theotónio
Pereiran aloitteesta. Kisan tarkoituksena oli lähentää eri
merenkulkumaiden nuorisoa ja toimia kunnianosoituksena
päättymässä olleel le purjelaivojen aikakaudelle. Englannin
Torbaystä Lissaboniin kulkeneeseen kisaan osall istui 21
alusta. Joukkoon mahtui tämänkinvuotisessa kisassa mukana
olleita aluksia kuten Christian Radich ja Georg Stage.

Kisan oli tarkoitus jäädä ainutkertaiseksi.Tapahtuma saavutti
kuitenkin paljon ajateltua suuremman suosion ja Tall Ships'
Races päätettiin alkaa järjestämään joka toinen vuosi. Aluksi
kisoja järjestettiin vain eurooppalaisil la vesil lä, mutta vuonna
1 964 Tall Ship's Races ylitti ensi kertaa Atlantin. Vuonna
1 988 puolestaan vierailti in Australiassa asti. Vuodesta 1 973
Tall Ships' Races on järjestetty joka vuosi.

TSR:n vaikuttavin laiva on epäilemättä Götheborg, kopio 1 700-
luvulla uponneesta Ruotsin Itä-Intian kauppakomppanian

laivasta. Kuva: Jukka Koskimies



Tall Ships Races on siis tältä erää ohi. Ensi vuoden kisa
tul laan käymään lähivesil lä, si l lä 201 4 TSR kulkee
Haarlingenistä (Alankomaat) Fredrikstadiin (Norja)
sekä Bergenistä Esbjergiin.

Kiitokset: Maria Id, Paula "Paddy" Martiskainen, Oll i
Tuominen

Lähteet

• Sail Training International
(www.sailtraininginternational.org)
• Tall Ships Races 201 3 (tal lships.szczecin.eu)
• The Tall Ships Races Helsinki
(www.tal lshipsraceshelsinki.fi)
• Old Salt Blog (www.oldsaltblog.com)
•Wikipedia (en.wikipedia.org ja fi.wikipedia.org)
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Suuren purjelaivojen lähtö
Helsingistä herätti ansaittua huomiota. Kuvassa

keskellä suomalainen ketsi Valborg. Kuva: Paula "Paddy" Martiskainen
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Risteilykesä 2013:

Ennätyksiä muttei yl lätyksiä

Tänä kesänä Helsingissä vieraillut Carnival Legend valmistui Kvaerner Masa-Yardsin Helsingin-telakalta elokuussa 2002.
Carnivalin laivojen Itämeren-vierailu jäi tällä kertaa yhden vuoden ihmeeksi. Kuva: Kalle Id

Viime vuodetVision ja Brilliance of the Seasilla Itämeren-risteilyt toteuttanut Royal Caribbean International toi tänä
vuonna ensi kertaa ItämerelleTurussa rakennetun Adventure of the Seasin. Kuva: Jukka Koskimies



TEKSTI:OLLI TUOMINEN

MERKITTÄVIN kesän 201 3 mukanaan tuoma muutos
aikaisempiin vuosiin verrattuna oli Carnival Cruise
Linen paluu. Vuosien tauon jälkeen yhdysvaltalainen
risteilyjätti teki tänä kesänä Carnival Legendil lä
Itämeren-risteilyjä, jotka pysähtyivät myös Helsingissä.
Ensi vuonna maamme pääkaupunki jää taas väliin.

Kesäkauden avasi täl lä kertaa Transocean Cruisesin
Astor jo huhtikuun lopulla. Useana vuonna kauden
avannut Hurtigruten-varustamon Fram teki kesän
ensivierailunsa vasta 1 9.5. Kausi jatkuu suhteell isen
vilkkaana vielä syyskuun puoliväl i in, jonka jälkeen
käynnit harvenevat. Kauden päättää 28.1 0 brittiläisen
Cruise & Maritime Voyages -varustamon 1 965
valmistunut Marco Polo. Lisäksi Fred Olsen Cruise
Linen Black Watch tulee viimevuotiseen tapaan
Helsinkiin jouluristeilyn merkeissä 1 .1 2. Viime vuonna
käynti jäi tosin lopulta tekemättä vierailupäiväksi
osuneen voimakkaan tuulen takia.

Kesän suurin risteil i jä. . .
… matkustajamäärän mukaan: Adventure of the Seas, 3 1 1 4
matkustajaa

… pituuden mukaan: Celebrity Eclipse, 31 7 metriä

… bruttorekisteritonnien mukaan:Adventure of the Seas,
1 37 276 GT

RISTEILI JÄT
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Oikealla:Ocean Dream oli alkujaan Carnival Cruise Linesin
ensimmäinen uudisrakennusTropicale. Kuva: Jukka Koskimies
Alla:Voyages of Discoveryn uusi Voyager (ex-Crown Monarch, Nautican,Walrus, JulesVerne,Alexander von Humbold) oli
yksi kevään ensimmäisiä vierailijoita. Kuva: Oll i Tuominen



Uusia vieraita

Kokonaan uusia risteilyvieraita Helsingissä olivat
saksalaisen Aida Cruisesin vuosi sitten keväällä
valmistunut Aidamar ja Royal Caribbean Internationalin
Turussa rakennettu Adventure of the Seas, joka oli
samalla kesän suurin alus matkustajamäärällä ja
bruttorekisteritonneil la mitattuna.

Uutta verta toi myös Costa Cruisesin Costa
neoRomantica, jota uudistettiin 90 mil joonalla eurolla
pari vuotta sitten. Remontissa alus sai muun muassa
uusia parvekkeita molempiin kylkiin. Uudistetun
aluksen ulkonäöstä tosin olla montaa mieltä.

Norwegian Cruise Line vaihtoi Helsingissä parina viime
kesänä käyneen Norwegian Sunin sisaralus Norwegian
Stariin ja Voyages of Discovery toi Helsinkiin vastikään
yhtiön laivastoon liittyneen Voyagerin. Peace Boat
-organisaatio toi Helsinkiin vuonna 1 982 valmistuneen,
Pullmantur Cruisesilta rahdatun Ocean Dreamin. Alus
korvasi niin ikään Pullmanturilta rahdatun 1 965
valmistuneen Oceanicin, joka päätyi viime keväänä
romutettavaksi.

RISTEILI JÄT
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Royal Caribbean -konsernin alukset ovat saaneet tummempiä
värityksiä: sekä Pullmantur Cruisesin Empress (kuvassa) että
Azamara Club Cruisesin Azamara Quest kävivät ensi kertaa
Helsingissä sinisillä rungoilla. Kuva: Oll i Tuominen

Marraskuussa 201 1 maaliskuuhun 201 2 kestäneessä
uudistuksessa Costa Romantica sai muun muassa kaksi
puolikasta kantta keulaan, komentosillan yläpuolelle.
Kuva: Oll i Tuominen

Serenissima (ex-Harald Jarl,Andrea) oli kesän
yllätysvieras, sillä sitä ei mainittu Helsingin sataman
listoilla lainkaan. Kuva: Kalle Id



TEKSTI:TIMO SELKÄLÄ

2000-LUVUN alkuun tultaessa 1 91 7 perustettu Espan-
jan valtion omistaman Compañia Trasmediterránean
yksityistämisprosessi ol i loppusuoralla. 50 eri yhtiötä
oli osoittanut mielenkiintoa Espanjan sisäistä sekä
Espanjasta Pohjois-Afrikkaan suuntautuvaa liikennettä
harjoittavaa varustamoa kohtaan. Loppusuoralle
tarjouskilpailussa selvisi mm. Sil ja Line, jonka nimissä
sen tuolloinen omistaja Sea Containers oli jättänyt
tarjouksen. Lopulta uusi omistaja Trasmediterránealle
löytyi kuitenkin Espanjasta.

Compañía Trasmediterráneasta tulee Acciona
Trasmediterránea

Trasmediterránean yksityistäminen valmistui syksyllä
2001 . Kaupan loppusumma nousi 259 mil joonaan

euroon, minkä lisäksi kaupan päälle tul ivat konsernin
1 75 mil joonan euron velat. Analyytikot olivat arvioineet
yhtiön arvoksi kaikkea 300 ja 480 mil joonan euron
väli ltä.Trasmediterránean omistuskuviot yksityistämisen
jälkeen olivat suunnil leen seuraavat:

Acciona osti 55 prosenttia varustamosta. Muut osak-
kaat olivat Umafisan (nykyisin Balearia) omistaja Abel
Matutes kahdentoista, Naviera Armas kahdeksan ja
Naviera Aznar kymmenen prosentin osuudella. Loput
osakkeista osti investointipankki Caja de Ahorros del
Mediterráneo. Myös pörssissä olleet osakkeet ostettiin
pois. Ostajayhtiöistä Acciona on monialakonserni, johon
kuuluu kuljetusalan, uusiutuvan energian, vedenjakelun,
jäte- ja ympäristöalan, rakennusalan ja sairaalatoiminnan
yrityksiä. Konsernil la on 30 000 työntekijää ja toimintaa
yli 20 eri maassa viidel lä mantereella. Naviera Armas
puolestaan oli Trasmediterránean kilpail i ja Kanarian
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Kanariansaarten lauttal i ikenne, osa 2:

Acciona Trasmediterránea

"Superlautat" Sorolla (kuvassa) ja Fortuny ovat AccionaTrasmediterránean suurimmat alukset. Kuva: Eerik Laine



paikal l isl i ikenteessä, kun taas Naviera Aznar operoi
1 970-luvulla mm. kylmäkuljetusristeilylauttoja Ison-Bri-
tannian ja Kanariansaarten välissä.

Jo kesäl lä 2003 Abel Matutes yritti myydä osuuttaan,
sil lä yhtiön arvo oli selvästi ostohintaa korkeampi ja
hänen yhtiönsä oli ostanut suuren osan Balearia-varus-
tamosta. Espanjan hall itus kielsi myynnin viitaten sopi-
muksessa olevaan kohtaan, jonka mukaan omistus-
muutoksia ei saanut tehdä ennen kuin viisi vuotta
myynnistä oli kulunut. Matutes sai kuitenkin vähentää
osuutensa viiteen prosenttiin. Matutes oli ol lut
Trasmediterránean yksityistämisprosessissa myyjän
konsulttina ja siksi alkujaankin jäävi ostamaan yhtiön
osakkeita. Asiaa katsottiin kuitenkin läpi sormien eikä
Matutes koskaan joutunut asiata oikeuden eteen.

Trasmediterráneaan kuului yksityistettäessä 25 laivaa,
30 reittiä ja 1 761 työntekijää. Yhtiö oli edell isenä
vuonna eli 2001 kuljettanut 3,5 mil joonaa matkustajaa,
61 1 000 ajoneuvoa, 4,3 mil joonaa kaistametriä rahtia ja
tehnyt 1 9 mil joonan euron voiton 300 mil joonan euron
liikevaihdolla. Sopimukseen kuului että yhtymä jatkaisi
l i ikennöintiä kaikil la nii l lä reiteil lä, joil la sil lä oli valtion
kanssa sopimus vuoteen 2008 asti.Tätä varten yhtiö sai
49 mil joonan euron tukirahan. Yhtiö lupautui paran-
tamaan aikatauluja, l i ikennetiheyttä, palvelun ja alusten
laatua sekä yhteistyötä muiden matkailualan yritysten
kanssa. Uusia reittejä luvattiin avattavan Ital iaan ja Rans-
kaan (Barcelona-Marseil les), Etelä-Espanjasta ja Pohjois-
Afrikasta Kanarial le, sekä Espanjan Bilbaosta Isoon-
Britanniaan. Jälkimmäisessä Aznaril la olisi oma roolinsa.
Lisäksi tilattaisiin uusia aluksia samalla kun vanhoja
parannettaisiin. Kaiken kaikkiaan yhtiö aikoi investoida
noin 200 mil joonaa euroa.

Trasmediterránea oli osakkaana myös Spanish Cruise
Linessa, joka operoi Festival Cruisesin omistamaa ris-
teilyalus Boleroa. Yhtiön muut osakkaat olivat Festival
Cruises ja espanjalainen matkanjärjestäjä Iberojet.

Uusi omistaja, uudet kujeet

Heti yksityistämisensä jälkeen Acciona Trasmediter-
ránea joutui lunastamaan lupauksiaan. Ensimmäisenä
avattiin Canguro-luokan Ciudad de Palmalla l inja Espan-
jan Almeriasta ja Algerian Ghazaouetiin.

Laivastoa uudistettiin ostamalla Incatilta keväällä 2003
upouusi 98-metrinen Milenium Dos, josta tuli yhtiön
kolmas Incat-katamaraani. Se asetettiin l i ikenteeseen
Ibizalta ja Palma de Mallorcalta Barcelonaan ja Valen-
ciaan. Samalla pistettiin myyntiin ro-rot Ciudad de
Burgos, Ciudad de Alicante ja Ciudad de Cádiz, pika-
alukset Almudaina ja Alcántara, sekä Canguro-luokan
Ciudad de Badajoz ja Ciudad de Palma. Alusten myynti
tosin venyi matkustaja-autolauttojen rakennusbuumista
johtuen. Uusien linjojen avaaminen kannatti, si l lä yhtiön
liikenne kasvoi ensimmäisenä vuonna.

Kesäl lä 2003 Acciona Trasmediterránea sai sakot osal-
l istumisesta kartell i in, jonka tarkoituksena oli asettaa
kilpail i jat ahtaal le Algeciras-Ceuta liikenteessä. Yhtiön
väitettiin sopineen hinnoista yhteistyössä Buquebusin ja
Euroferrysin kanssa. Jokainen yhtiöstä sai 600 000
euron sakot. Samanaikaisesti kuusi Algeciras-Tangier
-reitin varustamoa sai sakot, koska ne olivat estäneet
marokkolaista IMTC-varustamoa pääsemästä reitin
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Milenium Dos, ensimmäinen yksityistämisen jälkeen
Trasmediterránealle hankittu uusia alus, Barcelonassa
kesällä 2004. Kuva:Tim Becker

Canguro-sarjan Ciudad de Sevilla on liikennöinyt lähes
kaikilla konsernin reiteillä.
Kuva:TerryWhalebone / Creative Commons (CC-BY-2.0)



pooliin. Syksyllä 2004 espanjalainen tuomioistuin kielsi
Algeciras-Tangier -poolin toiminnan. Näistä vaikeuksista
huolimatta Acciona Trasmediterránea kuljetti vuonna
2003 yli 3 ,5 mil joonaa matkustajaa ja 61 2  000
ajoneuvoa. Kuljetetut kaistametrit kasvoivat 4,4
mil joonaan metriin.

Vain muutos on pysyvää

Keväällä 2004 Acciona Trasmediterránea yllätti myy-
mällä 1 8 mil joonalla eurolla vasta muutaman vuoden
omistuksessaan olleen Isla de la Gomeran Jadrolinijal le.
Myynnistä johtuen Los Cristianos-La Gomera -reitti
lopetettiin. Tämä oli merkki uudesta meiningistä, sil lä
yhtiö vasta totutteli uuteen tilanteeseen – yksityinen
varustamo ei voi toimia kuten valtiol l inen yritys.

Kilpailu Kanarial la oli kova ja se oli kovenemassa kai-
kil la yhtiön muil lakin toimialueil la. Käytännössä kyse oli
reitin luovuttamisesta yhtiön omistajien joukkoon kuu-
luval le Naviera Armasil le, joka asetti l i ikenteeseen
Compañía Trasmediterránealta ostamansa Ciudad de la
Lagunan eli entisen Sil ja Linen Botnian. Armasin laivas-
tossa se sai nimen Volcan de Tenagua.

Accionan osana yksityistämisohjelmaa lupaama Espan-
jan ja Ital ian välinen liikenne toteutettiin lopulta osta-
malla tilaa Grimaldi Linesin aluksilta. Samalla Grimaldi
sai mahdoll isuuden laivata omia lastejaan eteenpäin
Trasmediterránean kyydissä. Luvattu Ranskan rahtil inja
avattiin Vigon ja St Nazairen väli l le. Linjan tärkein lasti
on ollut PSA-yhtymän valmistamat henkilöautot.

Syksyllä 2004 Milenium Dos asetettiin Las Palmas de
Gran Canaria-Santa Cruz de Tenerife -väli l le kolmella
vuorolla päivässä. Näin korvattiin jetfoil-kantosiipialuk-
set ja pystyttiin tarjoamaan autopaikkoja. Las Palmasin,
Puerto Rosarion (Fuerteventura) ja Arrecifen (Lanzaro-
te) väli l lä kulki yleensä Triton-sarjan Las Palmas de
Gran Canaria. Alus sopi reitil le hyvin: Arrecifen sata-
massa käytetty laituri oli juuri aluksen mittainen.

Syksyllä 2004 Acciona Trasmediterránea alkoi suun-
nitel la kolmen yhteensä noin 200 mil joonan euron
aluksen tilaamista vaikeuksiin joutuneelta Izar-yhty-
mältä. Lisäksi suunniteltiin viiden Gibraltarin-l i ikenteen
aluksen korvaamista uudisrakennuksil la, joiden arvioi-
tiin maksavan yhteensä noin 200 mil joonaa euroa.
Lisäksi suunniteltiin uutta valtausta eli kaasunkul-
jetuslaivojen hankkimista.Yksikään näistä projekteista ei
toteutunut.

Kesäl lä 2005 yhtiö päätti luopua Kanarian paikal-
l isl i ikenteestä. Vain Juan J . Sisterin operoima Cadizin
l inja jäisi jäl jel le, muut lopetettaisiin. Samalla yhtiö osti
Baleaareilta kilpailevan varustamon omistaman ropaxin
Atalaya de Alcudian, jonka nimeksi tul i Super-Fast
Galicia.
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Projekti Trasmediterránean kirjavan Gibraltarin laivaston
korvaamiseksi jäi tekemättä. Reiteillä liikkuu yhä tänään
Ciudad de Malaga joka päätyi yhtiölle lähes uutena.Alus ei
ole täysin kaksipäinen vaikka siltä näyttääkin. Sen sijaan se
on varustettu kahdella täydellä rahtikannella, vaikka sitä
ei uskoisi.Tässä alus yhdessä COMANAV:n Al Mansourin
kanssaTangierissa.
Kuva: HrAd /Wikimedia Commons (CC-BY-SA 3.0)

AccionaTrasmediterránea osti FerriMarocin-varustamon
Cenargolta 2004. FerriMaroc säilyi kuitenkin itsenäisenä
brändinä aina vuoteen 201 0 asti. Kuvassa FerriMarocin
Mistral, myöhemmin Mistral Express, makuutettuna
talvikaudeksi Espanjan Almeriassa syksyllä 2004.
FerriMarocin brändin lakattua olemasta Mistral Express ei
kuitenkaan siirtynytTrasmediterránean laivastoon vaan
päätyi kilpailija COMANAV:lle. Kuva: Michael Barker



Uusi väritys ja uusia reittejä

Syksystä 2005 alkaen Acciona Trasmediterránean aluk-
set saivat uuden värityksen. Vanhat siniset ja vihreät
raidat poistettiin. Tilal le tul ivat ohut punainen raita ja
punainen korsteeni. Kylkiin jäivät vain Accionan
tunnukset eli Trasmediterránea-tunnuksista luovuttiin,
vaikka niitä käytettiinkin markkinoinnissa. Asiakkaat sen
sijaan käyttivät yhä vanhaa nimeä.

Keväällä ja kesäl lä 2006 yhtiö avasi monta uutta reittiä:
Bilbaosta avattiin matkustaja-autolauttal inja Portsmout-
hiin, minkä lisäksi avattiin rahtil injat Vigosta Kanarian
kautta Casablancaan, Vigosta Saint Nazaireen, Las
Palmasista Daklaan (Marokko), sekä reitti Barcelona-
Algeciras-Las Palmas-Santa Cruz, jol la l i ikennöi Super-
Fast Andalucía. Täytyy muistaa vuonna 2006 Espanjas-
sakin eletyn vielä hurjan noususuhdanteen aikaa, siten
uusien reittien avaaminen oli ymmärrettävää.

Keväällä 2006 Acciona Trasmediterránea kertoi suun-
nittelevansa pitkää uudisrakennusohjelmaa johon kuului
yhden aluksen tilaaminen vuosittain. Ensimmäisenä
tilattaisiin Hijos de J . Barrerasilta kaksi 1 60-metristä ro-
roa. Projekti muuttui ja lopulta tilattiin kesäkuussa 2006
kaksi ro-roa Navantialta. Tilaukseen liittyi l isäksi optio
kahdesta aluksesta, joista toinen ensin tilattiin mutta
laman alettua peruttiin. Pitkään huhuil lut uudet rahti-
lautat olivat kasvaneet 209-metrisiksi ja niiden rahti-
kapasiteetti ol i lähes tuplaantunut 3500 kaistametriin ja
kulkunopeus oli jopa 26 solmua. Alusten luovutus oli
sovittu marraskuuhun 2008 ja huhtikuuhun 2009.

Alusten idea oli, että ne pystyisivät viikossa ajamaan
kaksi vuoroa reiteil lä jotka olivat jopa 800 merimail ia
(1 480 km) pitkiä tai vaihtoehtoisesti yhden viikko-
vuoron reitin pituuden ollessa 1 500 merimail ia (2800
km). Yhtiön tarjoamiin palveluihin kuuluivat Kanarian-
l i ikenteen autopaketit, jossa autot kuljetetaan laival la ja
matkustajat sekä kuljettajat lentäen. Tästä johtuen
muista tämän tyyppisistä aluksista poiketen näil lä
sisaril la on vain 1 2 matkustajapaikkaa.

Laajentumista

Maaliskuussa 2006 Acciona Trasmediterránea osti kil-
pail i jansa Euroferrysin. Varustamo operoi Algeciras-
Ceuta -reitil lä käyttäen upouutta katamaraania Eurofer-
rys Pacificaa, sekä Algeciras-Tangier -reitil lä käyttäen
Euroferrys Atlánticaa.

26

HISTORIA

Super-Fast Galicia valmistui Atalaya de Alcudia-nimisenä
Baleaarien liikenteeseen ja päätyi Accionalle yritysoston
kautta. Kuva: Eerik Laine

Uusi omistaja, uudet värit.Yllä Suomessa rakennettu Juan
J Sister 1 990-luvulla silloisissaTrasnmediterránean
väreissä.Alla puolestaan sama laiva yksityistämisen
jälkeen vuonna 2005 käyttöön otetuissaAcciona
Trasmediterránean väreissä.
Kuva yllä: Dieter Streich, Micke Asklanderin kokoelmat
Kuva alla:Tony Davis, Micke Asklanderin kokoelmat



Vuonna 2006 Acciona otti l i ikenteeseen neljä pika-
alusta joista se osti kolme. Vuokrattu alus Incat K3 ei
nimestään huolimatta ollut Incatin tekemä ja se
palautettiin yhden kesän jälkeen. Ostetuista aluksista
Tall ink Autoexpressistä tuli Alcantara Dos ja
Superseacat Onesta Almudaina Dos. Lisäksi ostettiin
uudisrakennus Milenium Tres. Näistä Almudaina Dos
kärsi ensimmäisenä kesänään näyttävän konerikon
ajelehtien tuntikaupalla muuttuen kuumassa kesäsäässä
kelluvaksi saunaksi. Aluksen huhuttiin ollen huonosti
hoidettu Suomessa – tosin yhden kesäkauden aikana
alus tuskin ehti Itämerellä l i ikennöidessään kovin
huonoon kuntoon päätyä. Oli miten oli, pian huomattiin
yksirunkoisten pika-alusten olevan kall i ita operoida.

Niiden käyttö jäikin vähäiseksi ja alukset laitettiin pian
myyntiin.

Vuosi 2006 oli siis varsinainen laajentumisvuosi, kun
avattiin neljä uutta reittiä. Samalla Acciona
Trasmediterránean laivasto laajeni neljäl lä pika-aluksella
ja kahdella ropaxil la, minkä lisäksi oltiin tilattu uusia
aluksia. Tämä oli suuri investointi jopa 30 alusta
operoival le yhtiöl le.

Acciona oli vuonna 2006 säästänyt pienentämällä
alustensa miehistöjä. Miehistys paljastui l i iankin tiukalle
vedetyksi, kun Ciudad de Valencial la syttyi sarja
tul ipaloja. Pieni miehistö ei ol lut kyennyt kunnolla
huolehtimaan ikääntyvän aluksen huollosta. Varustamo
sai sakot turvall isuuden vähättelystä. Pian tämän jälkeen
yhtiö pääsi sopimukseen ammattil i ittojen kanssa
miehityksestä ja palkoista. Näin siirryttiin kausiluon-
toisempaan miehitykseen samalla kun palkat nousivat
seuraten inflaatiota.

HISTORIA

Vasemmalla:Alcantara Dos on pohjoisilla vesillä paremmin
tuttu Tallinkin ensimmäisenä autoja kuljettavana
katamaraaninaTallinkAutoexpressinä.
Kuva: Olberta /Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0)
Alla:Trasmediterránea-ruuhkaaAlmeriassa 2008:Vasemmalta
oikealle Normandy (sekin entinen Tallink-lautta), Santa Cruz
deTenerife ja klassinen Canguro-lautta Ciudad deValencia.
Kuva: Schumi4ever /Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1 .0)

27



Pettymyksiä, varustamo pistetään myyntiin

Tammikuussa 2007 Acciona päätti Cadizin ja
Kanariansaarten välisen linjan l i ikenteen vähentämisestä
siirtämällä Super-Fast Andalucia ja Super-Fast Canarias
Välimerelle. Jäl jel le jäivät vain Super-Fast Galicia ja
Sorolla. Samalla päätettiin Ison-Britannian li ikenteen
lopettamisesta.

Samana kesänä päätettiin vetäytyä Déniasta ja kes-
kitettiin Ibizan liikenne Barcelonaan, Alicanteen ja
Valenciaan. Samalla huhuttiin koko varustamon olevan
myytävänä. Gibraltarin l i ikenne teki hyvää tulosta, mutta
yhtiön saaril injat ontuivat – osa niistä pahasti.
Aluksiakin myytiin, ensimmäisenä vain hiukan yli puoli
vuotta aikaisemmin ostettu El Greco. P&O:lle myyty
alus sai nimekseen European Endeavour.

Viiden vuoden aikana Acciona Trasmediterránea oli me-
nettänyt jalansijaa varsinkin Balearial le, joka oli laajen-
tanut toimintaansa muun muassa ostamalla Buquebusin
Euroopan toiminnot. Ei ol lut mikään salaisuus, että
Trasmediterráneaa oli johdettu huonosti ja lyhyellä
tähtäimellä. Esimerkiksi koko Ison-Britannian-l i ikenteen
aloittaminen oli suuri riski tilanteessa, jossa siel lä jo
operoineet kilpail i jat tekivät tappiota l i ikenteellään.
Trasmediterránean arvoksi arvioitiin noin 850
mil joonaa euroa sen laivaston koostuessa 36 laivasta.
Ostajaksi haikail ivat Grimaldi, konttivarustamo GMA
CGM, Boluda ja nimeämätön tanskalainen varustamo.

Lama alkaa

Keväällä 2008 saatiin yl i kahden vuoden jälkeen myytyä
pika-alus Almudaina Guineaan, jossa sen nimeksi tul i
San Valentin. Samalla lopetettiin Alicanten ja Ibizan
välinen kesäliikenne kannattamattomana. Syksyllä koko
Acciona-konserni alkoi kärsiä alkavan laman vaiku-
tuksista ja yhtiö aloitti ydinl i iketoiminnan ulkopuolisten
osien myynnin. Tähän joukkoon kuului myös varusta-
motoiminta.

Vuonna 2008 kuljetettiin 3,7 mil joonaa matkustajaa, yl i
900 000 ajoneuvoa sekä reilut kuusi mil joonaa kaista-
metriä rahtia. Koko Acciona-konsernin l i ikevaihto nousi
1 2,7 mil jardiin euroon.

Maaliskuussa 2009 ilmoitettin Alcantaran, Alcantara
Dosin, Almudaina Dosin, Ciudad de Sevil lan, Ciudad de
Valencian ja Super-Fast Galician olevan myytävänä. Pää-
osa näistä olikin vain sesonkikäytössä. Alusten myynti-

toiveiden taustal la oli yhtiön liikevaihdon putoaminen
neljäl lä prosentil la 606 mil joonaan euroon ja tuloksen
romahtaminen vain kuuteen mil joonaan euroon.Tällöin
todettiin Trasmediterránean myyntiyritysten epäonnis-
tuneen.

Yhtiön kassavirta oli pahasti pakkasella ja se tarvitsi
osakepääoman vahvistusta 1 1 0 mil joonalla eurolla.
Omistajista Armas ei suostunut l isäämään omistustaan
ja rahoitusjärjestelyiden seurauksena Armasin osuus
laski hiukan yli yhteen prosenttiin. Rahoittajapankkien
vaatimuksesta tehtyjen omistusjärjestelyiden jälkeen
Accionan osuus nousi 59,9 prosentista 79,9 prosenttiin.
Muutokset purivat ja yhtiö päätti vuoden 2009 65
mil joonan euron voitoll isel la tuloksella.

28

HISTORIA

Talousvaikeuksien johdostaTrasmediterránea on
turvautunut yhä enemmän vuokratonnistoon. Kuvassa
oleva Grimaldin Audacia on pariinkin otteeseen ollut
rahdattuna yhtiön linjoilla.
Kuva:Ale Sasso /Wikimedia Commons (CC-BY- 3.0)

El Greco jäi lyhytikäiseksi Trasmediterránean laivastossa.
Tässä alus European Endeavourina Falmouthissa 201 2.
Kuva:Tim Green / Creative Commons (CC-BY-2.0)



Lama syvenee ja ahdinko kasvaa

Acciona ei ol lut luopunut Trasmediterránean myyntitoi-
veista, mutta keväällä 201 0 jouduttiin lopull isesti tun-
nustamaan, ettei ostajaa huonokuntoisel le varustamolle
löytynyt. Tilanteensa parantamiseksi Acciona Trasmedi-
terránea ilmoitti aikovansa suosia tonniston vuokraa-
mista tarpeen mukaan. Vuokra-aluksia tarvittiin erityi-
sesti Afrikan-l i ikennettä varten, jossa sesonkikautena oli
kova kapasiteettivaje. Näil le l injoil le oli rahdattuna
myös tal l inkin Regina Baltica kesäkausina 2009-201 1 .
Trasmediterranea olisi halunnut jatkaa laivan rahtausta
myöhemminkin, mutta Tall ink sai paremman tarjouksen
muualta. Vaikka Afrikan-l i ikenne kasvoi, ol i varustamon
kokonaisrahtimäärä 24 prosenttia laskussa. Erityisen
ongelmall inen oli l i ikenne Kanarial le.

Kun ensimmäinen 209-metrisistä sisaruksista, José
María Entrecanales, lopultakin luovutettiin tammikuussa
201 0, se asetettiin Agadir-Barcelona-Alicante-Las
Palmas de Gran Canaria-Santa Cruz de Tenerife-Agadir
-l injal le kuljettamaan pääasiassa tuoreita vihanneksia ja
kalaa. Sisaralus meni Cadizin l i ikenteeseen nimellä
Super-Fast Baleares, jossa alus nopeutensa vuoksi pystyi
korvaamaan kaksi alusta. Näistä Super-Fast Andalucia
makuutettiin. Samalla avattiin uusi Barcelona-Tangier-
l inja, jol la kulki ensin vuokrattu Visentini-sarjan Albayzin.
Tässä vaiheessa yhtiön liikenteessä olevien laivojen
määrä oli laskenut 23:een. 201 0 toi tul lessaan yhä
laskevia lukuja: Afrikan-l i ikenteessäkin lasku oli jopa 20
prosenttia.

Kesäl lä 201 1 Las Palmas de Gran Canaria pääsi
yl lättäen takaisin kotisatamaansa, kun Trasmediterránea
ajoi laival la tuon kesän sen alkuperäistä reittiä Morro
Jableen jatkettuna. Syksyllä myös pika-alus l i ittyi l injal le,

mutta tämä ei jäänyt pitkäikäiseksi. Makuutettujen laivo-
jen osasto kasvoi, kun koko vuoden makuutettuna ollut
Super-Fast Andalucia sai seurakseen sisarensa Super-
Fast Canariaksen.

Syksyllä Euroferrysin Algeciras-Ceuta -l i ikenne lope-
tettiin ja kolmanneksi makuutetuksi tul i Euroferrys
Pacifica. Liikevaihto putosi tänä vuonna 1 2 prosenttia ja
tulos ennen rahoituseriä putosi 9 mil joonaan euroon.
Tulos oli 34 mil joonaan euroa tappiolla, jonka päälle tul i
1 2 mil joonan euron sakot, jotka Acciona Trasme-
diterránea sai tehtyään jäl leen laitonta yhteistyötä
kilpail i joidensa kanssa.Varustamo joutui todella tiukalle
säästökuuril le, joka käytännössä tarkoitti muun muassa
kaikkien yli 55-vuotiaiden työntekijöiden lähtöä
eläkkeelle sekä juuri avattujen reittien lopettamista.
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Suuret nopeat rahtirorot saivat nimikseen José María
Entrecanales (varustamon puheenjohtajan mukaan) ja
Super-Fast Baleares. Kuvassa jälkimmäinen. Kuva:
Weefemwe /Wikimedia Commons (CC-BY-SA 3.0)

Baleaarien liikenne (Barcelonasta ja Valenciasta Bale-
aareil le sekä Baleaarien sisäinen liikenne): Zurbaran,
Fortuny,Tenacia,* Albayzin,* Scandola,*,Alcantara Dos.

Kanarian liikenne (Sevil lasta ja Cadizista Kanarial le
sekä Kanariansaarten sisäinen liikenne): José Maria
Entrecanales, Muril lo,Volcan de Teneguia.*

Afrikan liikenne (Algecirasista, Almeríasta ja
Malágasta Ceutaan, Ghazaouetiin, Melil laan, Nadoriin ja
Tangeriin): Juan J . Sister, Sorolla, Sherbatskiy*,Vronskiy*,

Isabela I ,* Milenium Dos, Milenium Tres, Las Palmas de
Gran Canaria, Ciudad de Malaga,Alboran.

Liikenteessä siis 1 9 alusta sekä pika-alus Milenium
varalaivana.Vuokratut alukset merkitty tähdellä (*).

Makuutettuina ovat Newcon omistukseen siirretyt
rorot Super-Fast Baleares, Super-Fast Andalucia, Super-
Fast Canarias, Super-Fast Levante ja Super-Fast Galicia,
sekä pika-alus Almudaina Dos.

Fakta: Trasmediterránean linjat ja laivasto 2013



Vuonna 201 2 yhtiö sai lopulta myytyä yhden aluksen,
kun Santa Cruz de Tenerife myytiin Koreaan. Samaan
aikaan Super-Fast Galicia sekä Super-Fast Levante
liittyivät makuutettujen laivastoon. Yhtiön kaksi suurta
nopeaa ro-roa olivat osan vuodesta makuutettuna
nekin. Syksyllä 201 2 tuli uusi 25 mil joonan euron sakko
kartell itoiminnasta. Kasvavat sakot johtuviat siitä, että
kilpailuviranomaiset yrittivät tosissaan murtaa kartell ia.

Tämän päivän tilanne

Vuosi 201 3 on alkanut Acciona Trasmediterránealle
huonoissa merkeissä. Yhtiön on joutunut makuutta-
maan useita aluksia. Niin hullulta kuin se kuulostaakin,
yhtiö on makuuttanut omia aluksia korvatakseen ne
vuokratonnistolla. Viimeisimmät rahdatut laivat ovat
Godby Shippingiltä vuokrattu Miranda sekä Armasilta
vuokrattu Volcan de Teneguian. Lisäksi varustamo on
vuokrannut Albayzinin, Wisterian ja Oleanderin eri
l injoil le. Näistä kaksi viimeistä ovat sittemmin
vaihtaneet nimeään niiden tultua myydyksi uudelle
omistajal le Trans Europa Ferriesin konkurssin jälkeen.

Samalla Acciona Trasmediterránea on siirtänyt makuu-
tettujen alusten omistuksia perustamalleen roskapan-
kil le, jonka nimi on lähteistä riippuen joko Newco tai
Trasmed B. Tarkoituksena on, että laivat eivät rasittaisi
Accionan pörssikurssia. Vuokratut alukset ovat piene-
mpiä, hitaampia ja halvempia kuin oma tonnisto. Makuu-
tettuja laivoja on luonnoll isesti yritetty myydä, mutta
kauppoja ei ole syntynyt korkeista hintapyynnöistä
johtuen. Espanjan talouden ollessa kuralla on rahti-
määrien tuntuva lasku vienyt pohjan monelta yhtiön
reitiltä – varsinkin Kanarian-l i ikenteeltä. Lisäksi varusta-
mon sopimusliikenne päättyy lokakuussa.

Siinä missä oston jälkeen Trasmediterránean alukset
maalattiin suurin Acciona-tunnuksin, on niitä tänä ke-
väänä maalattu uudelleen: Acciona-logot ovat muuttu-
neet minimaalisiksi ja suuret Trasmediterránea-tun-
nukset ovat palanneet kylkiin. Tämä enteilee ilmeisesti
uutta yritystä joko myydä tai ainakin eriyttää varustamo
Acciona-konsernista.

Jo viime vuonna Newcon (tai Trasmed B:n) omistuk-
seen siirrettiin kahdeksan alusta ja tänä vuonna sinne
on siiretty vielä kuusi l isää. Yhtiön omassa käytössä oli
viime vuonna 1 4 alusta mutta nyt enää kymmenen.
Samalla vuokrattujen määrä on kasvanut viidestä
kahdeksaan. Newcon alukset on mukavuusliputettu ja

ne on siirretty pääosin pois Espanjasta, jotta tämä olisi
mahdoll ista.Aluksista on poistettu yhtiön tunnukset.

Acciona Trasmediterránean tilanne on hyvin sa-
manlainen kuin Espanjankin. Niin kauan kuin maan
talous on heikolla pohjal la, rahtil i ikenteestä riippu-
vainen varustamokin tulee kärsimään. Yhtiön lähitule-
vaisuudessa on monta suurta kysymysmerkkiä, muun
muassa sopimusliikenteen sopimusten umpeutuminen.

Kirjoittaja on suomalainen merihistorioitsija sekä historian,

yhteiskuntaopin ja uskonnon opettaja.

Kanariansaarten lauttaliikenne -juttusarja jatkuu

Ulkomatalan numerossa 5/201 3.

Lähteet

• Lloyds List
• Fairplay
• El Pais
• ShipPax CFI
• www.trasmediterranea.es
• www.trasmeships.es
• Juan Carlos Diaz Lorenzo blogi Del acontecer
maritimo http://delacontecerportuario.wordpress.com/
• http://delamarylosbarcos.wordpress.com/
• www.wikipedia.org
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PurjehtiikoTrasmediterránea auringonlaskuun? Santa
Cruz deTenerife lähdössä Las Palmas de Gran Canarialta
lokakuussa 201 1 . Jo valtiovallan omistusaikana hankitut
monikäyttöisetTriton-luokan alukset ovat olleet
varustamolle hyvä investointi, mutta alukset alkavat tulla
käyttöikänsä päähän. Kuva: Eerik Laine
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Joka kesä satoja tuhansia Euroopassa asuvia pohjois-
afrikkalaisia lähtee kesälomil leen. Täyteen tarvikkeita ja
tul iaisia lastatut autot, pakettiautot, pikkubussit ja jopa
kuorma-autot ajetaan Espanjan ja Ranskan satamiin, ja
sieltä laival la Pohjois-Afrikkaan. Suurin kysyntä etelään
päin on kesä- ja heinäkuussa, takaisin palataan elo- ja
syyskuussa. Tämä liikenne on kaikkien Välimeren
Afrikan-l injojen matkustajal i ikenteen perusta; kysyntää
on jopa satamien kapasiteettia enemmän.

Ongelman ratkaisuksi varustamot, viranomaiset sekä
satamat ovat muodostaneet Operación Paso del
Estrecho eli OPE-yhteistyön. Yhteistyön osapuolet
ottavat tämän hyvin vakavasti, jopa niin että julkaistaan
matkail i joil le erilaisia esitteitä laidasta laitaan. Tavan-
omaisten aikataulujen lisäksi niissä voidaan kertoa jopa
miten välttää ripuli. Vaikka linjoja kulkeekin pitkin ja
poikin Välimerta, ovat Afrikan-l i ikenteen tärkeimmät
reitit kaksituntinen Algeciras-Tangier ja kuusituntinen
Almeria-Nador.

Liikenne Almeria-Nador reitil lä alkoi 1 994 Ferri-
Marocin operoimana. Vuoteen 2005 mennessä l injal la
operoi jo viisi eri toimijaa. Neljä niistä operoivat
yleensä poolissa – vuonna 2005 nämä olivat Limadet,
Comanav, Trasmediterránea ja FerriMaroc. Vain Fred.
Olsen Linesin omistama Comarit oli itsenäinen.

Almeriasta kulkee muitakin l injoja, mutta ne eivät
l i ikennemäärältään vastaa Nadorin l i ikennettä. Trasme-
diterránea ajaa Almeriasta Melil laan sekä Ghazouletiin.
Liikennemäärän ja iäkkään tonniston vuoksi myöhäs-
tymiset ovat tavall isia.Vaikka reitti on suhteell isen pitkä,
matkustajat haluavat mieluiten lepotuolin, sil lä l iput ja
hyttipaikat ovat kall i ita. Yllättävää kyllä laivoil la on
mukana marokkolainen poliisi käsittelemässä maahan-
tuloilmoitukset jo laivoil la, jol loin tätä ei tarvitse tehdä
terminaaleissa.

Myös Algeciras-Ceuta-l inja on aina ollut hyvin sesonki-
painotteinen ja suuren osan vuotta alukset purjehtivat
lähinnä kuljettaen rahtia, mutta kesäkuukausien eli
heinä-, elo- ja syyskuuna aikana ne kulkevat lähes
täynnä.Yli yhdeksän kuukautta vuodessa käyttöaste on
alle 25 prosenttia. Viime vuosina reittien tilanne on
muuttunut voimakkaasti, si l lä Limadet kaatui 2007
Comanavil le, joka puolestaan joutui Comaritin käsiin
201 0. Comarit joutui lopettamaan toimintansa 201 2.

Tilal le ovat tul leet muun muassa Balearia ja Naviera
Armas, jotka ovat tuoneet l i ikenteeseen käytännössä
uusia aluksia. Tähän esimerkiksi Trasmediterránea on
vastannut vuokraamalla Isabelle I :n el i vanhan
Nordlandian. Vuoden 201 3 OPE on alkanut
l i ikennemäärien romahtamisel la. Syynä on Pohjois-
Afrikan maiden muuttuneen poliittisen tilanteen lisäksi
ramadan, joka tänä vuonna osui heinäkuun
yhdeksännen ja elokuun seitsemännen päivän väli l le
vieden kesäsesongin reiteiltä.

Fakta: Afrikan liikenne

LastaustaAlgecirasin satamassa OPEn aikana.Autot ovat
usein todella raskaasti lastattuja.TaustallaTranmediterrá-
nean Euroferrys Pacifica, joka myytiin elokuussa 201 3
venezuelalaiselle Conferrysille.
Kuva: HrAd /Wikimedia Commons (CC-BY-SA 3.0)

OPEn aikana matkustajia on niin paljon, ettei tilaa aina
löydy saman päivän lähdöltä. Kuvassa autojono
Algecirasissa odottamassa seuraavan päivän ensimmäistä
vuoroa. Kuva:Takashi Ota / Creative Commons (CC-BY-2.0)



Wasa Star oli Vaasanlaivojen ensimmäinen "jumbolautta". Kuva: Mikael Blombergin kokoelmista
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Vaasanlaivat 65 vuotta, osa 2:

Suurlautat, rappio
ja renessanssi
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TEKSTI: KALLE ID

VAASANLAIVAT perustettiin 1 948 vaasalaisten liike-
miesten projektina. Kymmenen vuotta myöhemmin
varustamon osake-enemmistö siirtyi Merivienti Oy:l le
ja myöhemmin Meriviennin emoyhtiö Enso-Gutzeitil le.
Näiden omistajien johdolla Vaasanlaivat hankki Suomen
ja Ruotsin välisen liikenteen ensimmäisen autolautan ja
varustamosta kehittyi yksi Itämeren kannattavimmista.
1 980-luvulle tultaessa Enso-Gutzeitin varustamotoi-
minta oli kuitenkin taloudell isissa vaikeuksissa.

Wasa Star ja Enso-kauden loppu

1 980-luvulle tultaessa varustamon laivaston muodosti-
vat Viking Linen osakasvarustamoilta hankittut papen-
burgerit Wasa Express (I I ) ja Botnia Express (I I ) , sekä
Sessanlinjeniltä 70-luvun alussa ostetut Polar Express ja
Fenno Express. Sundsvall in-l injal le haluttiin kuitenkin
kesäkausiksi hytti- ja rahtikapasiteetiltaan isompi laiva.
Vaasanlaivat suunnittel i jopa uudisrakennuksen tilaa-
mista, mutta Enso-Gutzeitin heikko taloudell inen
tilanne esti uudisrakennesuunnitelmat.

Sen sijaan vuonna 1 981 Enso-Gutzeitil le tarjoutui mah-
doll isuus rahdata Vaasanlaivojen tarpeisiin sopiva alus.
Ruotsissa oli Rederi Ab Gotlandil le rakenteil la uusi
suurlautta Gotland, jota varustamo piti l i ian suurena
omaan liikenteeseensä.Vaasanlaivat rahtasi aluksen heti
sen valmistuttua Merenkurkun liikenteeseen nimellä
Wasa Star. Uuden laivan bruttovetoisuus oli
nel inkertainen papenburgereihin verrattuna ja
matkustajiakin laivaan mahtui yl i 2000. Jotain kertoo
sekin, että Wasa Star oli suurempi kuin Viking Linen
uusimmat Helsingin-laivat Viking Saga ja Viking Song.
Wasa Star li ikennöi kesäisin Vaasasta Sundsvall i in ja
talvisin Uumajaan. Uuden laivan myötä Polar Express
myytiin – se ei tosin purjehtinut kauas, sil lä uusi
omistaja oli Jakob Lines ja l injana Pietarsaari-Skellefteå.

Enso-Gutzeit oli laajentanut varustamotoimintaansa
agressiivisesti koko 1 970-luvun, mutta vaikka toimintaa
laajennettiin oli se valtaosin kannattamatonta. 1 982
alussa yhtiö päätti muuttaa kurssiaan merenkulun ja
kaikki Enso-Gutzeitin varustamotoiminta asetettiin
myyntiin. Liikennettä tarjottiin kokonaisuutena Effoalle,
mutta tämä oli kiinnostunut vain Enso-Gutzeitin
rahtil i ikenteestä. Vaasanlaivoil le löytyi sen sijaan uusi
omistaja toisesta toimintaansa voimakkaasti laajenta-
neesta varustamosta, Rederi Ab Sallystä.

HISTORIA

Myös papenburgeritWasa Express ja Botnia Express
saivat luontaisesti uudet korsteeniväritWasa Starin tultua
liikenteeseen. Kuva: Postikortti Mikael Blombergin kokoelmista

Wasa Starin myötäVaasanlaivojen lokkilogo siirtyi aluksen
kyljestä uuteen siniseen korsteeniin. Muista
Vaasanlaivoista poiketenWasa Star kulki varustamon
liikenteessä valkokylkisenä.
Kuva: Mikael Blombergin kokoelmista

Wasa Starin saavuttua Fenno Express jäi Vaasanlaivojen
vanhimmaksi ja pienimmäksi laivaksi.
Kuva: Marko Hänninen, postikortti Kalle Idin kokoelmista



Rederi Ab Sallyn omistuksessa

Heinäkuussa 1 982 Rederi Ab Sally osti Vaasanlaivojen
koko osakekannan. Kauppaan ei kuitenkaan kuulunut
Wasa Starin rahtaussopimus, sil lä Vaasanlaivojen
lippulaiva oli osoittautunut aivan liian isoksi
Merenkurkun liikenteeseen. Wasa Star vedettiin
Vaasanlaivojen liikenteestä elokuun lopussa ja
makuutettiin Sundsvall issa.

Uusi omistaja toi muutoksia Vaasanlaivojen laivastoon
jo vuonna 1 983. Meriviennin ja Enso-Gutzeitin aikana
Vaasanlaivojen laivaston ja saman omistajan muiden
varustamoiden laivastojen väli l lä ei oltu tehty
alussiirtoja – sil loinkaan kun jälkeenpäin katsottuna ne
olisivat olleet järkeviä. Sal lyn omistuksessa asiat olivat
toisin. Wasa Express (I I ) siirrettiin keväällä Sal ly Line
UK:n laivastoon, josta Vaasanlaivat sai vaihdossa
suuremman The Vikingin (ex-Viking 4), joka sai
nimekseen Sally Express. Kesäkuussa 1 983 Vaasan
liikenteeseen liittyi myös makuutettuna ollut Viking 1 ,
joka sai vuorostaan nimen Wasa Express (I I I ) . Sal ly-

varustamo oli kuitenkin pahoissa talousvaikeuksissa
l i ian agressiivisen laajentumisjakson jälkeen. Sekä Sally
Express että Wasa Express (I I I ) vedettiin l i ikenteestä
keväällä 1 984 ja myytiin. Tämän jälkeen Wasa Express
(I I ) palasi Englannin kanaalista Merenkurkkuun.

Kesäkaudeksi 1 985 Vaasanlaivojen laivastoon tarvittiin
yksi laiva l isää, sil lä Sundsvall in-l inja kärsi
al ikapasiteetista. Rederi Ab Sally rahtasi tätä tarkoitusta
varten kyproslaiselta Sol Maritime Servicesiltä Sol
Olympia -laivan (aiemmin Sallyn oma Viking 6), joka sai
uuden nimen Sun Express. Lopulta Sun Express
kuitenkin asetettiin Sal ly Line UK:n liikenteeseen ja sai
takaisin vanhan nimensä Viking 6. Vaasanlaivojen
liikenteeseen rahdattiin sen sijaan Fred. Olsen Linelta
Bolero Vaasa-Sundsvall -l injal le kesäksi 1 985.
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Oikealla: Fred Olsenin Bolero oli helppo maalata uudelleen
Vaasanlaivaksi, varustamoiden runko- ja korsteenivärit kun
olivat lähes samat Sally-varustamon palautettua
Vaasanlaivojen korsteenit takaisin keltaisiksi.
Kuva: Marko Hänninen, postikortti Kalle Idin kokoelmista
Alla: Sally Express jäi lyhytikäiseksi Merenkurkun liikenteessä.
Kuva: Sil ja Line, Marko Stampehlin kokoelmista
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Vaikka Vaasanlaivat oli yksi Rederi Ab Sallyn
kannattavimmista tytäryhtiöistä oli sekin myynnissä.
Bore Line neuvotteli keväällä 1 985 varustamon
ostamisesta, minkä seurauksena Bore olisi palannut
matkustajavarustamoksi. Lopull isen kaupan sopiminen
kuitenkin lykättiin syksyyn 1 985, mikä osoittautui
Boren kannalta virheeksi: Ingvar Ingvesgårdin noustua
Sallyn toimitusjohtajaksi hän päätti, ettei Vaasanlaivoja
myytäisi.

Vuodenvaihteessa 1 985-1 986 Vaasanlaivojen laivasto
uudistui ja viimeinen ex-Sessanlautta Fenno Express
poistui varustamon laivastosta. Jakob Lines, jonka
kanssa Vaasanlaivoil la oli laajaa yhteistyötä, oli hankkinut
vuonna 1 983 Sil ja Linen Fennia-laivan. Fennia oli
kuitenkin l i ian iso Jakob Linesin l i ikenteeseen ja
vuodenvaihteessa 1 985-86 varustamot vaihtoivat
laivoja: Jakob Lines sai Fenno Expressin ja Vaasanlaivat
Fennian. Ennen liikenteenaloitusta Fenniaa uudistettiin
radikaalisti Wärtsilän telakalla Turussa, mutta aluksen
nimeä ei vaihdettu. Alus aloitti l i ikenteen Vaasasta
Sundsvall i in huhtikuussa 1 986.

EffJohnin omistukseen

Helmikuussa 1 987 pitkään talousvaikeuksissa paininut
Rederi Ab Sally myytiin Sil ja Linen omistaji l le Effoalle ja
Johnson Linelle. Tällä ei ol lut varsinaista vaikutusta
Vaasanlaivojen liikenteeseen, sil lä varustamo säilytti
oman eril l isen identiteettinsä ja johtajansa.

Kesäkaudeksi 1 988 Vaasanlaivojen liikenteeseen tuli
ensi kertaa pikalaiva, kun varustamo rahtasi A.W.
Linelta katamaraani Jetcatin, joka liikennöi Vaasasta
Uumajan keskustaan. Laiva palasi Vaasanlaivojen
liikenteeseen kesäl lä 1 989, mutta tämän jälkeen
katamaraanit poistuivat Merenkurkusta.

Pitkään Vaasanlaivojen laivastossa ollut Wasa Express
(I I ) vedettiin l i ikenteestä kesäkauden 1 988 lopussa ja
myytiin Eckerö Linjenil le. Tämä ei kuitenkaan tarkoit-
tanut varustamon laivaston pienenemistä, sil lä Wasa
Expressil le oli jo tiedossa korvaaja kesäkaudeksi 1 989:
Sal ly Line UK:n The Viking (I I ) , joka sai keväällä 1 989
nimen Wasa Prince ja se asetettiin Uumajan-l injal le.
Uuden laivan myötä Vaasanlaivojen väritys muuttui, si l lä
Wasa Prince sai kansirakenteisiinsa ikknoita myötäi-
levän sinisen raidan. Vastaava väritys oli aiemmin ollut
Sil ja Linen laivoissa, mutta niissä raidat olivat mustia.

HISTORIA

Jetcat oli Vaasanlaivojen - ja koko Merenkurkun liikenteen
- historian ainoa pika-alus.Aluksen omisti AW Line ja sitä
operoi Vaasanlaivojen jaAW Linen yhteisyritys Alva Line.
Kuva: Krzysztof Brzoza

Fennian myötäVaasanalaivat sai jälleen siniset
korsteenivärit, mutta muodoltaan korsteenimerkki erosi
1 981 -82 käytössä olleesta.
Kuva: Sil ja Line, Marko Stampehlin kokoelmista

Wasa Prince saapui Vaasanlaivojen laivastoon Englannin
kanaalista. Ennen liikenteenaloitusta aluksen peräosaan
lisättiin lasinen "kasvihuone".
Kuva: Postikortti Jani Nousiaisen kokoelmista



Kilpailijat pois pelistä

Vuonna 1 989 Vaasanlaivojen ja Jakob Linesin yhteistyö
saavutti loogisen päätepisteensä, kun Pietarsaaren
kaupunki myi Jakob Linesin Vaasanlaivoil le. Kauppaso-
pimuksen mukaan ostajan tuli jatkaa liikennöintiä
Pietarsaaresta ainakin seuraavien 1 5 vuoden ajan. Näin
reitit Pietarsaaresta Skellefteåhon ja Uumajaan sekä
Kokkolasta Skellefteåhon tulivat osaksi Vaasanlaivojen
reitistöä. Jakob Linesin viimeiseksi jäänyt laiva Fenno
Express ei enää palannut Vaasanlaivojen laivastoon, vaan
se myytiin. Liikenteen Pietarsaaresta otti hoitaakseen
Botnia Express, nyt markkinointinimellä Polar Princess.

Kesäkaudella 1 989 Vaasanlaivoil la oli ol lut kilpail i ja
Vaasan ja Uumajan väli l lä suomalaisen KG Linen
muodossa. KG Linen matkustajaluvut olivat lupaavia ja
varustamo aikoi aloittaa seuraavana vuonna liikenteen
suuremmalla aluksella. KG:n vanha alus Scandinavia
myytiin eteenpäin, mutta KG Line ei onnistunut
löytämään uutta laivaa sen tilal le. Estääkseen KG Linen
paluun Uumajan-l injal le Vaasanlaivojen omistajayhtiö

EffJohn osti Scandinavian ja se asetettiin Vaasanlaivojen
liikenteeseen nimellä nimellä Fenno Star. Laiva asetettiin
l i ikenteeseen Pietarsaaresta ja Kokkolasta; l isäksi Vaasa-
Örnsköldsvik -l inja kaivettiin naftal i inista uuden laivan
toimesta.

Wasa Line

Vuonna 1 991 Vaasanlaivojen nimi muuttui: nyt
varustamosta tuli modernisti Wasa Line. Samassa
yhteydessä varustamon laivasto uudistui: Wasa Prince
jätti laivaston helmikuussa ja sen tilal le tul i uusi
suurlautta Wasa King (ex-Viking Sally, Sil ja Star). Fenno
Starkin jätti Wasa Linen laivasto syksyllä 1 991 , minkä
jälkeen jäl jel lä olivat vain Wasa King, Fennia ja Botnia
Express (I I ) . Botnia Expresskään viihtynyt laivastossa
enää kauaa, sil lä sen korvasi helmikuussa 1 992 EffJohnin
Aasian-tytäryhtiön laivastosta siirretty Wasa Queen
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Yllä: Fenno Star saapumassa Pietarsaareen.Alus kulki
Merenkurkussa Norjan lipun alla. Kuva: Mikael Blomberg
Oikealla:Wasa Kingistä piti tullaWasa Linen pitkäaikainen
lippulaiva, mutta taloudelliset realiteetit päättivät toisin.
Kuva: Krzysztof Brzoza



(ex-Bore Star, Sil ja Star etc). Botnia Express (I I ) myytiin
sisarensa Wasa Expressin (I I ) tapaan Eckerö Linelle.
Wasa Linen laivastossa Wasa King ja Wasa Queen
hoitivat l i ikenteen Vaasasta, kun taas Fennia viihtyi
pääasiassa Pietarsaaren ja Kokkolan linjoil la.

Wasa Linen taru jäi hyvin lyhyeksi. Jo vuoden 1 993
alusta EffJohn päätti yhdistää Itämeren-l i ikenteen varus-
tamonsa saman brändin – Sil ja Linen – alle. Näin 45-
vuotias Vaasanlaivat lakkasi olemasta. Samassa yhtey-
dessä myös Wasa King poistui Merenkurkusta. Wasa
King-Wasa Queen -kaksikkoa oltiin suunniteltu Meren-
kurkun liikenteen pitkäaikaiseksi ratkaisuksi, mutta
EffJohnin talousvaikeudet kuitenkin sanelivat tilanteen
toisin.Wasa King myytiin tammikuussa 1 993 ruotsalais-
virolaisel le Estl inel le, jonka laivastossa se sai nimen
Estonia. Näiden muutosten jälkeen Sil ja Linen nimellä
markkinoitu Merenkurkun liikenne oli karsiutunut vain
kahteen laivaan,Wasa Queeniin ja Fenniaan.

Silja Linen Vaasanlaivat

1 990-luvun Sil ja-kausi oli Vaasan-l i ikenteen taantumisen
aikaa, vaikka aluksi tältä ei vaikuttanutkaan. Keväällä
1 993 sekä kesäkausina 1 994 ja 1 995 Vaasasta l i ikennöi
Merenkurkun kaikkien aikojen suurin matkustaja-
autolautta Sil ja Festival , jonka rinnal la Vaasan linjoil la
jatkoi Wasa Queen, kun taas Fennia kulki kesäisin
Pietarsaaresta ja Kokkolasta. Kun Sil ja Festival ia ei saatu

vuoden 1 993 kesäliikenteeseen, sen tilal le rahdattiin
ital iasta MobyVincent, joka sai markkinointinimen Wasa
Sun.

Vuodesta 1 994 alkaen Wasa Queen siirtyi talvisin
l i ikennöimään Helsingistä Tall innaan, jol loin Fennia jäi
Vaasan ainoaksi talvilaivaksi. Kesäkauden 1 996 jälkeen
Wasa Queen jäi pysyvästi Helsinki-Tall inna -l injal le.
Kesä oli myös viimeinen, jol loin Vaasasta l i ikennöitiin
Sundsvall i in. Fennian jäätyä Merenkurkun ainoaksi
laivaksi siirrettiin kesäkaudeksi 1 997 Vaasan-Uumaja
-l injal le Sal ly Line UK:n Sally Star, joka sai markkinoin-
tinimen Wasa Express (IV). Näin Fennia saattoi siirtyä
kesäksi l i ikennöimään Pietarsaaresta ja Kokkolasta ja
1 989 Jakob Linesin oston yhteydessä tehty sopimus
pidettyä voimassa. Kesäkaudeksi 1 998 toistettiin saman
järjestely, täl lä kertaa Uumajan-l injan kesälaivana oli
Stena Linelta rahdattu Stena Invicta, joka sai Vaasan-
laivojen 50-vuotisjuhlan kunniaksi markkinointinimen
Wasa Jubilee. Kokkolasta ei tosin vuonna 1 998
liikennöity. Huhujen mukaan Sil ja harkitsi Stena Invictan
ostamista tax-freen päättymisen jälkeistä Merenkurkun
liikennettä varten, mutta laiva jäi yhden kesän ihmeeksi.

HISTORIA
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Oikealla: Stena Invicta aliasWasa Jubilee, kesälaiva vm. 1 998.
Kuva: Marko Hänninen, postikortti Kalle Idin kokoelmista
Alla: 1 990-luvun VaasanlaivatVaasassa: Silja Festival, Fennia ja
Wasa Queen. Kuva:Vaasan satama, Marko Stampehlin kokoelmista



Kesällä 1 999 Fennia kulki ainoana laivana Merenkur-
kussa. Viimeisen kerran liikennöitiin Vaasan lisäksi
Pietarsaaresta – nyt enää vain Uumajaan. Pietarsaaren-
l i ikenne päättyi tax-free -myynnin loppumisen myötä,
sil lä vakavasti muuttuneet l i ikenneolosuhteet katsottiin
hyväksyttä-väksi syyksi rikkoa 1 989 solmittu sopimus
jaksaa liikennettä Pietarsaaresta vuoteen 2004 asti.
23.9.1 999 Fennia vedettiin l i ikenteestäVaasassa.

Fennian li ikenteen loppuminen ei merkinnyt Sil ja Linen
Vaasan-l i ikenteen loppua, sil lä Merenkurkun liikenne ha-
luttiin turvata julkisen vallan puolelta. Ruotsin ja Suo-
men valtiot, Länsipohjan lääni ja Vaasan kaupunki lupa-
sivat 40 mil joonan markan tukipaketin varustamolle,
joka liikennöisi Vaasasta Uumajaan syksyyn 2001 asti.
Sil ja Line osal l istui tarjouskilpailuun, mutta kilpailun
ehdoista johtuen laivana ei ol lut Fennia vaan Wasa
Queen. Muita osal l istujia kilvassa ei ol lutkaan. 25.9.1 999
Wasa Queen palasi Vaasa-Uumaja -l injal le. Tuki ei kui-
tenkaan riittänyt korvaamaan tax-freen menetystä ja
Wasa Queen lopetti l i ikenteen jo vuoden 2000 lopussa.

RG Linen vaikea vuosikymmen

Keväällä 2001 järjestettiin uusi tarjouskilpailu Vaasa-
Uumaja -l injan l i ikennöimisestä, täl lä kertaa höllenetyin
ehdoin. Kilpailuun saatiin kolme osall istujaa: rahtiva-
rustamo Botnia Link, katamaraaneil la l i ikennöinyt
Nordic Jet Line ja uusi vaasalainen RG Line, jol la oli
sopimus Fennian ostamisesta Sil ja Linelta jos he
voittaisivat kilpailun. RG Line oli ainoa osall istuneista,
joka tarjosi ympärivuotista matkustajal i ikennettä, joten
se jul istettiin voittajaksi. Fennia sai uudeksi nimekseen
Casino Express ja aloitti uudelleen liikenteen Vaasasta
Uumajaan toukokuussa 2001 .

Vuoden 2001 jälkeenkin järjestettiin tarjouskilpailuita
l i ikenteen jatkamisesta yhteiskunnan tuella, joista RG
Line selviytyi aina voittajana. Vuoden 2004 lopussa RG
Line hankki Casino Expressin rinnal le toisen aluksen,
itäsaksalaisvalmisteisen roro-lautta Kahlebergin. Myö-
hemmin Kahleberg uudelleennimettiin RG 1 :ksi. Kesäl lä
2005 sekä Casino Express että Kahleberg olivat
l i ikenteessä, minkä ansiosta l inja Vaasasta Sundsvall i in
herätettiin hetkeksi henkiin. Samana syksynä Casino
Express kuitenkin makuutettiin ja laitettiin myyntiin.
Merenkurkun liikennettä jäi jatkamaan vain matkusta-
jatiloiltaan heikko RG 1 . RG Line sinnittel i aina mar-
raskuuhun 201 1 asti, jol loin yhtiö vedettiin konkurssiin
– tosin varustamon pääomistaja Rabbe Grönblom halu-
si muutamaa päivää myöhemmin perua konkurssihake-
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Wasa Queen vietti pääosan 1 990-luvusta liikennöiden
Helsingistä, mutta palasi Vaasaan 1 999.Tax-freen
loppumainingeissaVaasan kuningatar jäi viimeiseksi Silja-
laivaksi Merenkurkussa. Kuva: Jukka Huotari

Alkujaan Itä-Saksassa rahtilaivana rakennettu RG 1 jäi
uudistusten jälkeenkin matkustajatilojensa varustelun
puolesta kauas aiempien vuosikymmenien Vaasanlaivoista.
Kuva: Mikael Blomberg

HISTORIA

RG Linen liikenteessä Fennia sai klassisen Express-
päätteen nimeensä. Casino Express -nimi kertoi myös
epäonnistuneesta yrityksestä saada lisätuloja
kasinotoiminnasta. Kuva: Krzysztof Brzoza
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muksen, mutta oikeus ei tähän suostunut. RG Linen
konkurssipesä jatkoi l i ikennettä aina vuoden 201 2
loppuun saakka sil lä aikaa, kun Merenkurkun liikenteen
tulevaisuutta sorvattiin.

Uusi Vaasanlaivat – vai sittenkinWasaline?

Vaasa-Uumaja -l injan tulevaisuuden ratkaisuksi val ikoi-
tui Vaasan kaupungin ja Uumajan kunnan päättäjien
toimesta kunnall inen varustamo. Ajatus ei ole Suomen
oloissa niin uniikki kuin äkkiseltään kuvittel isi, si l lä
Vaasanlaivoihin 1 989 sulautettu Jakob Lines oli pitkään
Pietarsaaren kaupungin omistama. Uusi varustamo sai
nimeksen NLC Ferry Uumajan kunnan omistaman
Nordic Logistic Centerin mukaan, mutta toiveena oli
saada takaisin käyttöön perinteikäs nimi Vaasanlaivat.
Tämä toteutuikin, sil lä nimi voitiin ostaa RG Linen
konkurssipesästä. Muuta RG Linelta ei uudelle
Vaasanlaivoil le siirtynytkään, sil lä iäkäs RG 1 sai jäädä
konkurssipesän haltuun ja päätyi myöhemmin romuksi.

Uudeksi alukseksi Merenkurkkuun hankittiin Rederi AB
Gotlandilta Kanariansaaril la Lineas Fred. Olsenil le
rahdattuna liikennöinyt Betancuria-lautta. Betancuria oli
Merenkurkussa jo tuttu kesältä 1 997, jol loin laiva
l i ikennöi Vaasasta Uumajaan markkinointinimellä Wasa
Express (IV). Nyt Betancuria sai viral l isestikin nimen
Wasa Express ja se aloitti tammikuussa l i ikenteen
Vaasasta Uumajaan.

Jo kevään 201 3 Vaasanlaivat-nimi jäi jo toisen kerran
historiaan, kun NLC Ferry päätti muuttaa varustamon
markkinointinimen Wasalineksi. Samassa yhteydessä
Wasa Express (IV) sai vihdoin uuden värityksen, kun
alus sai kylkeensä vaaleansinisen Wasaline-tekstin ja
samansävyisen korsteenin, jossa on valkoisel la
Vaasanlaivojen perinteikäs lokki.

Wasaline tuskin kohtaa samanlaista kasvukautta kuin
edeltäjänsä Vaasanlaivat. Maailma on muuttunut ja tax-
free -myynti kadonnut. Merenkurkun ylittäväl le lautta-
yhteydelle on kuitenkin olemassa tarve nykyaikanakin
ja Wasalinen omistajat ottavat tämän tosissaan. Suun-
nitteil la onkin jotain ennennäkemätöntä: Merenkurkun
liikenteen tarpeita varten suunniteltu uusi laiva, jota
suunnitel laan mm. Wärtsilän ja göteborgilaisen Chal-
mersin teknil l isen korkeakoulun kanssa. Alus tulisi
maksamaan arviolta 50-1 00 mil joonaa euroa, joten han-
kinta ei onnistu ilman ulkopuolista tukea. Valmistues-
saan laiva olisi pitkäaikainen ratkaisu Merenkurkun lii-
kenteen tarpeisiin ja EU myösikin heinäkuussa aluksen

suunnitteluun sekä Wasa Expressin korjaustöihin 6,1 3
mil joonan euron tukipaketin. Wasalinen toimitusjohta-
jan mukaan Wasa Express on korvattava uudella
aluksella viimeistään 201 8.

Vaasanlaivat 65 vuotta -juttusarjan ensimmäinen osa

julkaistiin Ulkomatalan numerossa 3/201 3. Sarja päättyy.

Lähteet

• Kirjoittajan oma arkisto
• Breeze, Geoffrey; Cowsil l , Miles; Hendy, John: Sally Line
–The Complete Story

• Fakta on Fartyg (www.faktaiomfartyg.se)
• I lkka.fi
• Malmberg,Thure; Sjöström, Pär-Henrik; Pietikäinen,
Matti: Bore 1 897-1 997 –Vuosisata suomalaista

merenkulkua

• Malmberg,Thure & Stampehl, Marko: Siljan viisi

vuosikymmentä

• Matkustajalaivat.com
• Sjöström, Pär-Henrik & Brzoza, Krzysztof: Historien

om den som kommer igen – Rederiaktiebolaget Eckerö

1 961 -201 1

• Sjöström, Pär-Henrik & Brzoza, Krzysztof:Tie meren yli

– Uranuurtajasta markkinajohtajaksi

• Stampehl, Marko: ”50 Jahre Fährverkehr ab Vaasa:
Vaasanlaivat-Vasabåtarna – 3.Teil - 1 980-1 999”.
Julkaisussa Ferries 4/99.
• Ulkomatalan numerot 6/201 1 ja 5/201 2
• Vasabåtarna – Nostalgi! (www.vasabatarna.se)
• Westerlund, Kasper (toim.): Färjefart – Historiska och

etnologiska perspektiv på färjetravefiken mellan Finland

och Sverige

"Uusi"Wasa Express Holmsundissa toukokuussa 201 3
uunituoreessaWasaline-värityksessä.
Kuva:Ari-Jukka Perkiömäki

HISTORIA
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Korsholm 1 949-1 959

Rakentanut Göteborgs MekaniskaVerkstad 1 898 • pituus 39,09 m
leveys 6,92 m • syväys 2,8 m • 291 BRT • 1 32 NRT • nopeus 1 0 solmua
200 matkustajaa • 1 2 hyttipaikkaa • 1 0 henkilöautoa

Aiemmat nimet:Tjust

Kuva:Vaasanlaivat

Fakta: Vaasanlaivojen kehitys 1948-2013

HISTORIA

Wasa Express (I) 1 964-1 974

Rakentanut Helsingör Skips og Maskinbyggeri 1 955 • pituus 84,37 m
leveys 1 4,53 m • syväys 4,9 m • jääluokka 1 C • 2 1 77 BRT
nopeus 1 6 solmua • 809 matkustajaa • 80 hyttipaikkaa
1 1 5 henkilöautoa

Aiemmat nimet: Prinsessan Margaretha,Thjelvar • myöhemmät nimet:Al
AnoudKuva: Postikortti, Jani Nousiaisen kokoelmat

Wasa Express (II) 1 976-1 988

Rakentanut Jos L. MeyerWerft 1 972 • pituus 1 08,70 m • leveys 1 7,20 m
syväys 4,59 m • jääluokka 1 A • 4 300 BRT • 1 881 NRT • 1 1 00 DWT
nopeus 1 8 solmua • 1 200 matkustajaa • 240 hyttipaikkaa
265 henkilöautoa

Aiemmat nimet: Diana • myöhemmät nimet:Alandia, Jamaa I I

Wasa Queen 1 992-1 996, 1 999-2000

Rakentanut Dubigeon-Normandie 1 975 • pituus 1 55 m • leveys 22,31 m
syväys 5,08 m • jääluokka 1 A • 1 6 546 BT • 7 01 1 NT • 1 995 DWT
nopeus 22 solmua • 1 599 matkustajaa • 762 hyttipaikkaa
21 1 henkilöautoa

Aiemmat nimet: Bore Star, Sil ja Star, Orient Express, Club Sea, Eurosun,
Orient Sun • Myöhemmät nimet:Arberia,Amet MajestyKuva: Postikortti, Kalle Idin kokoelmat

Kuva: Postikortti, Kalle Idin kokoelmat

Sally Star 1 997 /Wasa Express (IV) 201 3-

RakentanutWärtsilä 1 981 • pituus 1 40,80 m • leveys 22,32 m
syväys 5,75 m • jääluokka 1 A • 1 7 053 BT • 7 729 NT • 4 1 50 DWT
nopeus 1 9,4 solmua • 800/500 matkustajaa (kesä/talvi) • 72 hyttipaikkaa
450 henkilöautoa • 1 1 52 kaistametriä

Aiemmat nimet:Travemünde,Travemünde Link, Sal ly Star,Thjelvar, Color
Traveller, Rostock, BetancuriaKuva: Mikael Blomberg



STX Finlandille aiesopimus kahden lautan
rakentamisesta Scandlinesille. Lue lisää sivuilta 4-
5.

Brahe täytti 70 vuotta. Suomen suurin sisävesi-
risteil i jä Brahe (ex-Kristina Brahe) täytti lehden
ilmestymispäivänä 70 vuotta. Alus valmistui 31 .8.1 943
Chigagossa osana Yhdysvaltojen laivaston PCE 827
-alusluokkaa. Alkujaan nimellä PCE 830 tunnettu alus
lainattiin valmistuttuaan Britannian laivastolle nimellä
HMS Kilchrenan. Toisen maailmansodan päätyttyä laiva
myytiin Norjaan, jossa se muutettiin 1 949 vuono-
lautaksi nimellä Sunnhordland.Vuonna 1 974 laivasta tuli
suomalainen, kun uusi Fager Lines -varustamo hankki
sen Saimaan risteilyl i ikennettä varten. Samalla laivan
nimi muuttui Kristina Braheksi. 1 985 laiva siirtyi
Rannikkolinjat-varustamon omistukseen, joka perusti
uutta laivaa varten Kristina Cruises -varustamon.
Vuodesta 201 0 Brahe on liikennöinyt Saimaan
Matkaverkon väreissä.

Kemin uuden satamajäänmurtajan rakennus-
työt alkoivat Riikassa. Kemin Sataman ja Arctia
Shippingin yhteisyritys Arctia Karhun tilaaman
satamajäänmurtajan rungon rakennustyöt alkoivat 1 .8.
Riikassa. Kemin karhu -työnimellä kulkevan 40-metrisen
aluksen rungon suunnitel laan valmistuvan tammikuussa
201 4, jonka jälkeen laiva hinataan Uudenkaupungin
Työveneen telakalle varusteltavaksi. Alus on suunniteltu
valmistuvaksi syksyllä 201 4. Talvisin se tulee toimimaan
satamajäänmurtajana ja kesäisin esim. saattohinaajana.

Atlantic Vision pysyy Kanadassa ainakin 201 4
asti. Tall ink ja kanadalainen Marine Atlantic ovat
sopineet jälkimmäisen Tall inkilta rahtaamaan Atlantic
Vision (ex-Superfast IX) rahtaussopimuksen jatkamista
yhdellä vuodella. Alkuperäinen rahtaussopimus
solmittiin viideksi vuodeksi marraskuusta 2008
eteenpäin. Uusi sopimus tarkoittaa siis sitä, että Atlantic
Vision jatkaa liikennöintiä Kanadassa ainakin marras-
kuuhun 201 4 asti.
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LOKIKIRJA

Suomen suurin sisävesiristeilijä Brahe täytti lehden ilmestymispäivänä 31 .8. 70 vuotta. Kuva: Kalle Id

Lokikirja

Kotivesiltä



Japani teki ensimmäisen laivastovierailunsa
Suomeen. Japanin puolustusvoimien koululaiva
Kashima vierail i Helsingissä 31 .7.-3.8. osana aluksen
viisikuukautista koulutuspurjehdusta. Kyseessä oli
samalla historian ensimmäinen Japanin laivastovierailu
Suomeen. Kashima avoinna yleisölle 2.8.

Vartiolaiva Uisko kävi karilla.Vartiolaiva Uisko ajoi
8.7. karil le Hangon länsipuolel la. Tyyrpuurin puolel le
kall istunut ja karil la maannut alus saatiin irrotettua
karilta heti seuraavana päivänä. Irroituksessa olivat
mukana vartiolaivat Tursas ja Merikarhu sekä Hiittisten
ja hangon meripelastusasemien partioveneet. Aluksessa
ei karil leajosta huolimatta havaittu vuotoja, joten
ympäristövahinkoja ei syntynyt. paikal le kutsuttiin
kuitenkin merivoimien öljyntorjunta-alus Hall i , johon
Uiskon polttoainetankit tyhjennettiin. Irrotuksen
jälkeen alus hinattiin Naantali in telakoitavaksi.

Karilleajon välttäneen Crown Maryn komen-
tosilta oli miehittämätön. Kesäkuun lopussa
Saaristomerellä karil leajon viime tipassa välttäneen
rahtialus Crown Maryn komentosilta oli turmahetkellä
tyhjä. Tieto käy ilmi Länsi-Suomen merivartioston
esitutkinnasta. Crown Mary oli matkalla saaristome-
rellä, kun se poikkesi reittijakojärjestelmän mukaiselta
reitiltä. Meril i ikennekeskus ja merivartiosto eivät
saaneet alukseen yhteyttä, minkä vuoksi paikal le
lähetettiin vene- ja helikopteripartio. Rajavartiolaitok-
sen kopterin valonheittimien ansiosta aluksen
vapaavuorossa ollut perämies saapui komentosil lal le ja
havaitsi sen olevan miehittämätön. perämies muutti
kurssia ja vakava onnettomuus vältettiin. Tutkinnassa
havaittiin, että aluksen komentosilta oli tapahtuma-
hetkellä ilman miehitystä ja aluksen pääll ikkö 1 ,89
promil len humalassa. Asia on edennyt Ahvenanmaan
maakuntavirastoon syyteharkintaan.

Viking Cinderella Helsinkiin. Kuten viime nume-
rossa kerroimme, siirtyy Viking Cinderella Helsingin ja
Tall innan välisel le reitil le l isäämään pikkujouluajan
kapasiteettia. Laiva aloittaa 20 tunnin risteilyt
Helsingistä 1 4. joulukuuta 201 3. Alustavan aikataulun
mukaan laiva lähtee Helsingistä 1 8.30 ja saapuu
Tall innaan kolmen tunnin merimatkan jälkeen.
Satamassa laiva viipyy tunnin, ja saapuminen takaisin
Helsinkiin tapahtuu seuraavana päivänä kolmelta.
Aiemmista suunnitelmista poiketen Viking Cinderella
l i ikennöi Helsingistä vain 28. joulukuuta asti, ei
helmikuun alkuun saakka.
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AtlanicVision (ex-Superfast IX) jatkaa liikennöintiä
Kanadan länsirannikolla Marine Atlantic -varustamon
väreissä ainakin marraskuuhun 201 4 asti. Kuva: Jarrod David

Havainnekuva Kemiin suunnitellusta uudesta
satamajäänmurtajasta. Murtaja kulkee työnimellä "Kemin
karhu". Kuva:Arctia Shipping

Japanin laivaston koululaiva Kashima vieraili
Katajanokalla, mikä olikin Japanin ensimmäinen
laivastovierailu Suomessa.Vieralu oli osa laajempaa
profiilinnostatusta Japanin puolelta, sillä samaan aikaan
kaksi japanilaista sotalaivaa vieraili Pietarissa. Kuva: Kalle Id



Uusi ulkovartiolaiva kastettiin Turvaksi. Rajavar-
tiolaitoksen Raumalla rakenteil la oleva ulkovartiolaiva
sai kasteessa nimekseen Turva. Vuoden lopulla luovu-
tettava liki satametrinen alus on Suomen kaikkien
aikojen suurin ulkovartiolaiva.

Fjord Linen Stavangerfjord aloitti liikenteen. Lue
lisää sivuilta 6-1 1 .

Aida Cruisesin uudisrakennuksen tuotanto alkoi
Japanissa. Mitsubishi Heavy Industriesin Nagasakin
telakka Japanissa aloitti 30.6. Aida Cruisesin tilaaman
uuden risteil i jän tuotannon. Vielä nimetön alus tulee
valmistumaan maaliskuussa 201 5 ja se saa sisaren vuot-
ta myöhemmin. 1 24 500 bruttotonnin alukset tulevat
kuljettamaan 3 300 matkustajaa ja ne ovat näin Aidan
laivaston suurimmat alukset. Teknisenä innovaationa
aluksissa käytetään Mitsubishi Air Lubrication Systemiä,
jossa aluksen pohjan al le ohjataan ilmakuplia.
Järjestelmän luvataan vähentävän polttoaineenkulutusta
seitsemällä prosentil la.

Regent Seven Seas Cruises tilasi Fincantierilta.
Regent Seven Seas Cruises (RSSC) tilasi 1 0.7. 54 000
bt:n ja 738 matkustajan aluksen toimitettavaksi keväällä
201 6. Nimen Seven Seas Explorer saanut alus tulee
olemaan varustamon suurin ja se on RSSC:n
ensimmäinen uudisrakenne sitten vuonna 2003
valmistuneen Seven Seas Voyagerin. Varustamon
mukaan Seven Seas Explorer tulee valmistuessaan
olemaan sekä maailman korkeatasoisin risteil i jä että
kallein koskaan rakennettu luksusristeil i jä.

Le Soléal luovutettiin ja Compagnie du Ponant
tilasi sille sisaren. Fincantierin Compagnie du
Ponantil le rakentama luksusristeil i jä Le Soléal aloitti
l i ikenteen heinäkuun alussa. Alus on Ponantil le aiemmin
valmistuneiden Le Boréalin ja l ’Australin sisaralus. 1 6.7.
Ponant ilmoitti ti lanneensa Fincantierilta neljännen Le
Boréal -luokan aluksen valmistuvaksi keväällä 201 5.
toistaiseksi nimeämätön alus tulee erikoistumaan
risteilyihin Tyynellä valtamerellä, viettäen kesän
Alaskassa ja talven Australiassa sekä Uudessa
Seelannissa.

Sea Diamondin uppoamisesta seitsemän
tuomiota. Huhtikuussa 2007 uponneen risteilyalus
Sea Diamondin (ex-Birka Princess) uppoamisesta
jaettiin tuomiota kreikkalaisessa oikeusistuimessa 31 .7.
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Upouusi Le Soléal neitsytmatkallaan Dubrovnikissa.Alus
on saanut vanhempia sisariaan vaaleamman runkovärin.
Kuva: Neven Jerkovic

Uusi ulkovartiolaiva sai sisäministeri Päivi Räsäseltä
kasteessa nimen Turva. Kuva: STX Europe
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Maailman meriltä

Vuonna 2003 valmistunut Seven SeasVoyager tulee
menettämään Regent Seven Seas Cruisesin uusimman
aluksen tittelin kun uusi Seven Seas Explorer valmistuu.
Kuva: Kalle Id



Laivan kapteeni sai 1 2 vuoden tuomion ja sekä 8000
euron sakon, kun taas aluksen merikelpoiseksi
jul istanut Det Norske Veritaksen työntekijä sai
kahdeksan vuoden tuomion. Lyhyempiä tuomioita
jaettiin viidel le muulle Sea Diamondin miehistön
jäsenelle sekä Louis Cruisesin työntekijäl le. Kukaan
tuomituista ei kuitenkaan ilmeisesti päädy istumaan
vankilatuomiotaan, sil lä vaihtoehtona on myös tuomion
suorittaminen kokonaisuudessaan sakkoina. Louis
Cruises on ilmoittanut valittavansa tuomiosta. Sea
Diamondin upotessa Santorinil la ranskalainen mies
tyttärineen katosi ja kaksikon uskotaan kuolleen.

Scandlinesin myynti jäihin - DFDS sittenkin
kiinnostunut? Tanskalais-saksalaisen Scandlinesin
omistajat 3i Group ja All ianz Capital Partners
harkitsevat Scandlinesin myynnin laittamista jäihin.
Alkujaan kolmesta tarjouksen tehneestä yhtiöstä enää
yksi, TGP Capital , on mukana, mutta senkin tarjous on
pienempi kuin 3i:n ja All ianzin varustamosta pyytämä
hinta. Mikäli TGP:n kanssa ei päästä sopuun, 3i ja All ianz
pääomittavat Scandlinesia ja aloittavat myyntiprosessin
uudelleen myöhemmin tänä vuonna. Tarjouskilpailusta
jo kesäkuun lopulla pois jättäytynyt DFDS puolestaan
ilmoitti olevansa edelleen kiinnostunut Scandlinesista,
mutta ei siitä pyydetyllä hinnal la.

Nova Star Cruises voitti tarjouskilpailun USA:n
ja Kanadan välisestä lauttalinjasta. Yhdysvaltalai-
sen Quest Navigationin ja singaporelaisen ST Marinen
yhteisyritys Nova Star Cruises on voittanut tarjous-
kilpailun lauttal i ikenteen aloittamisesta Yarmouthista
(Nova Scotia, Kanada) Yhdysvaltoihin. Muut kilpailuun
osal l istuneet varustamot olivat brittiläinen P&O Ferries
ja espanjalainen Balearia yhdysvaltalaisen tytäryhtiönsä
kautta. Nova Star Cruises aloittaa l i ikenteen
Portlandistä (Maine, USA) Yarmouthiin vuoden 201 4
aikana. Nova Scotian provinssi tarjoaa 21 mil joonan
dollarin tukea liikennöinnistä seuraavan seitsemän vuo-
den ajan. Tarjouskilpailun ehdot jättivät yhdysvaltojen
puoleisen sataman ja l i ikenteen ympärivuotisen
varustamon päätettäväksi. Yarmouthista oli lauttal i iken-
nettä viimeksi vuonna 2009, kun BAY Ferries l i ikennöi
katamaraanil la Bar Harboriin ja Portlandiin.

BC Ferries tilaa kolme uutta lauttaa. Kanadalai-
nen lauttavarustamo BC Ferries (varustamosta tarkem-
min, katso Ulkomatala 5/201 2) aikoo tilata kolme uutta
lauttaa toimitettavaksi 201 6-201 7. Aluksista kahden
ensimmäisen kapasiteetti tulee olemaan 600 matkusta-
jaa sekä 1 45 ajoneuvoa. Nämä kaksi korvaisivat BC
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Portland-Yarmouth lauttalinjan uudelleenavaava Nova
Star tilattiin alkujaan LD Linesin Englannin kanaalin
liikenteeseen Norman Leader -nimellä.Aluksesta tuli
kuitenkin sovittua raskaampi eikä varustamo suostunut
vastaanottamaan sitä. Rakentajatelakka ST Marine hankki
laivalle käyttöä lähtemällä osakkaaksi Nova Star
Cruisesiin. Jää nähtäväksi, kuinka hyvin lyhyille ylityksille
suunniteltu alus soveltuu pidemmälle Portland-Yarmouth
-linjalle. Kuva: Quest Navigation

Sea Diamondin upotessa kahden matkustajan uskotaan
menettäneen henkensä ja seitsemän henkilöä sai
uppoamisesta tuomiot kreikkalaisessa oikeusistuimessa.
Tuomitut aikovat kuitenkin valittaa ylempään
oikeusasteeseen. Kuva:Aleksi Lindström

1 965 valmistuneelle Queen of Burnabylle ja sen sisarelle
suunniteltujen alusten rakentajatelakkaa ei ole vielä
valittu. Jää nähtäväksi rakennetaanko alukset Kanadassa
vai muualla maailmassa. Kuva: Bruce Peter



Ferriesin laivastossa iäkkäät Queen of Burnabyn ja
Queen of Nanaimon reiteil lä Comoxista Powell Rive-
ril le ja Tsawwassenista eteläisil le Gulf-saaril le. Kolman-
nen aluksen kapasiteetti tulee olemaan 600 matkustajaa
ja 1 25 ajoneuvoa ja sitä suunnitel laan varalaivaksi sekä
kesäliikenteen lisälaivaksi eteläisten Gulf-saarten linjal le.
Aluksista suunnitel laan LNG-käyttöisiä, mutta lopull i-
seen päätökseen tulee vaikuttamaan LNG-laitteiden
rakentamisen kustannukset. BC Ferriesin pyrkimyksenä
on standardisoida laivastoaan ja uuden suunnitelman
mukaisia aluksia saatetaan rakentaa myöhemmin 3-5
nyt suunnitel lun kolmen lisäksi.

Stena Linen perustaja Sten A. Olsson on kuollut.
Stena-varustamon perustaja Sten Allan Olsson kuoli 1 2.
heinäkuuta 201 3 kotikaupungissaan Göteborgissa
kypsässä 96 vuoden iässä. Alkujaan romumetall ikaup-
piaana toiminut Olsson aloitti varustamotoiminnan
vuonna 1 948 hankkimalla norjalaisen valaanpyyntialuk-
sen joka muutettiin rannikkorahtilaivaksi. Matkustaja-
l i ikenne sai alkunsa 1 5 vuotta myöhemmin Skagenlin-
jen-varustamon perustamisen myötä. Myöhemmin
Skagenlinjenistä tuli nykyinen Stena Line. Sten A. Alson
johti itsensä mukaan nimettyä yritysrypästä vuoteen
1 983 asti, jol loin hän luopui Stena AB:n toimitusjohtajan
tehtävästä poikansa Dan Sten Olssonin hyväksi.

Euroferry Brindisi (ex-Finnarrow) uudistui radi-
kaalisti. Finnlinesin viime huhtikuussa emoyhtiöl leen
Grimaldil le rahtaama Finnarrow-lautta uudistui Besikta-
sin telakalla Turkissa touko-heinäkuussa. Euroferry
Brindisiksi uudellennimetyn aluksen kansirakenteita

suurennettiin, minkä ansiosta sen matkustajakapasi-
teetti kasvoi noin tuhanteen rahtikapasiteetin pysyessä
entisel lään. Alus on ilmeisesti asetettu Grimaldin ja sen
tytäryhtiö Minoan Linesin yhteisl i ikenteeseen reitil lä
Brindisi-Igoumenitsa-Patras.

Europalink Grimaldille. Finnlines on myynyt Euro-
palink-autolauttansa emoyhtiöl leen Grimaldi Groupil le
hiukan aluksen kirjanpitoarvoa korkeampaan hintaan.
Europalink on ollut viime lokakuusta lähtien rahdattuna
Grimaldin Adrianmeren liikenteeseen Patraksen,
Igoumenitsan ja Anconan väli l lä Ital ian l ipun alla.
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Nykyinen Euroferry Brindisi alkuperäisessä asussaan
Rederi AB Gotlandin kuudentena Gotlandina, kuvattuna
Tukholman saaristossa.Alus suunniteltiin alkujaankin
sellaiseksi, että sen kansirakenteita voidaan tarvittaessa
suurentaa. Kuva: Jukka Huotari

Kirjoita Ulkomatalaan!
Haluatko kirjoittaa merenkulkuaiheiseen julkaisuun? Puuttuuko Ulkomatalan juttuvalikoimasta aiheita,
joista haluaisit lukea? Vai kiinnostaisiko sinua vain muuten avustaa lehtemme teossa?

Nyt on tilaisuutesi! Ulkomatala etsii vierailevia toimittajia avustamaan lehden tekemisessä.

Juttujen aiheiksi kelpaavat kaikki merenkulkua sivuavat aiheet: historiikit, matkakertomukset, uutiset,
kirja-arvostelut tai vaikka raportit hyvistä laivakuvauspaikoista. Mikäli olet epävarma kirjoittajan-
taidoistasi, vakituiset toimittajamme avustavat artikkeleiden saattamisessa julkaisukuntoon – tai
halutessasi voit lähettää meille vain jutturungon tahi vaikka pelkän juttuvinkin.

Artikkeleiden ja juttuvinkkien lisäksi otamme mielellämme vastaan myös valokuvia. Erityisesti kuvat
ajankohtaisista aiheista tulevat tarpeeseen lehteä tehtäessä.

Kiinnostuitko?

Katso lisää osoitteesta www.ulkomatala.net/freelancer ja ota yhteyttä jo tänään!
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