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MAAILMAN

Risteily Princess Anastasialla

Costa Concordian nosto
Neste luopuu varustamotoiminnasta

SUURIN
KONTTILAIVA



Syksy on lähtenyt jäl leen kerran toden teolla käyntiin.

Vaikka Ulkomatalaa pyöritetäänkin ympärivuotisesti ja

tasatahtia, huomaa työtaakan kyllä syksyllä kasvavan ja

siitä syystä myös lehden tekeminen tuntuu ajoittain

raskaalta kaikkien muiden hommien keskellä. Sitoutu-

nut toimituksemme kuitenkin paiskii hommia sen eteen

että Ulkomatala ilmestyy kuusi kertaa vuodessa, joka

toinen kuukausi, joten tässä on taas kovan työn tulos

luettavissa.

Tästä lehdestä voin päätoimittajana olla erityisen ylpeä.

Lehdessä on jäl leen kerran monipuolista luettavaa lu-

kuisilta eri osa-alueilta. Siitä voin olla erityisen iloinen ja

ylpeä toimituksen puolesta siksi, että lähes kaikissa

kyselyissämme, joissa olemme kartoittaneet yleisön

mielipiteitä lehdestä, on kaivattu monipuolisempaa

juttutarjontaa. On siis i lo nähdä (ainakin omasta näkö-

kulmastani) Ulkomatalan tulevan vuosi vuodelta ja lehti

lehdeltä lähemmäs teitä lukijakuntaamme ja teidän

toiveitanne.

Lokakuun lehti tarjoaa monia mielenkiintoisia aiheita

luettavaksi. Tutuksi tul lut Timo Selkälän juttusarja Kana-

riansaarten lauttal i ikenteestä jatkuu, täl lä kertaa Navie-

ra Armas-varustamon käsittelyl lä. Matkustajalaivojen

osalta käsittelemme myös esimerkiksi SNCM:ää. Niin

ikään erilaiset rahtilaivat pääsevät hyvin esil le tässä leh-

dessä: asiaa on esimerkiksi Maerskin Triple-E-sarjasta

sekä Nesteen päätöksestä luopua varustamotoimin-

nasta. Myös STX-telakoiden ympäril lä on tapahtunut

paljon ja tuore katsaus telakoiden tilanteeseen on myös

luettavissa lehden sivuilta. Ulkomatala on siis täl läkin

kertaa monipuolinen paketti sekä ajankohtaisia että

historial l isia merenkulun tapahtumia – monipuolisesti

meriltä kuin myös maista ja rannikoilta.

–––––––––––––––––––––––––––––

Piakkoin on myös tapahtumassa jotakin suurta.

Ulkomatala lehtenä täyttää viisi vuotta aivan pian ensi

vuoden alussa. Ensimmäinen puolivuosikymmen on

sisältänyt paljon vaiherikkaita tapahtumia ja ajanjaksoja,

mutta pohjal la on edelleen täysin sama ajatus kuin

vajaat viisi vuottakin sitten lehteä perustaessa: tarkoitus

on tarjota laadukas ja monipuolinen, tiheästi i lmestyvä

merenkulkuaiheinen verkkolehti. Tässä tavoitteessa

olemme mielestäni pysyneet ja lehtenä olemme myös

kehittyneet.

Tätä on siis syytä juhlistaa muutamil la erikoisartikkelil la,

ja voinkin ylpeänä todeta lukijoil lemme 1 /201 4-nume-

ron olevan ns. ”Ulkomatala viisi vuotta”-juhlanumero.

Vaikka tästä ei tule vuoden 201 4 viral l ista teemanume-

roa (tarkempaa tietoa varsinaisesta teemanumerosta

lisää myöhemmissä lehdissä), on se kuitenkin tärkeä

etappi Ulkomatalan toimitukselle ja näin ollen erikoisar-

tikkeleineen ikään kuin ”vuoden 201 4 toinen epäviral-

l inen teemanumero”. Jo nyt voi siis sanoa, että vuodesta

201 4 tulee juhlakas lehden kannalta. Tämä tulee toivot-

tavasti näkymään myös lukijoil le parempana lukukoke-

muksena ja huomattavana lisäarvona.

Loppuun haluaisin vielä muistuttaa lukijoita siitä, että te

lukijat teette tämän lehden. Lukijoiden mielipide on

äärimmäisen arvokas lehden kehittymisen kannalta.

Vaikka olemme tämän lähes viiden vuoden aikana kehit-

tyneet roimasti, ei kehitystyö lopu koskaan vaan jatkuu

edelleen sen perusteella, mitä mieltä te lukijat lehdestä

olette. Sen vuoksi aiommekin ensi vuonna jäl leen

kartoittaa suuremmassa kyselyssä teidän mielipiteitän-

ne lehdestä, mutta nyt haluaisin muistuttaa, että pa-

lautteen antaminen onnistuu ympäri vuoden useissa eri

kanavissa. On myös ollut ilo huomata aktiivisuuden

lisääntyminen esimerkiksi Facebook-sivuil lamme. Toi-

vottavasti myös tämä kehitys jatkuu edelleen.

Toivottavasti kuitenkin nautitte lehdestä ja sen

sisäl löistä. Palataan aiheeseen jäl leen kerran kahden

kuukauden päästä vuoden viimeisen lehden merkeissä.

PS: Perinteinen joulukalenteri on luvassa tänäkin vuonna.

Lisätietoja on tulossa lähiviikkojen aikana, joten pysykää

kuulolla ja aktiivisina!
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Euroopan STX:n kohtalo auki – Rauman telakka
sulkeutumassa
Katsaus Suomen telakkateoll isuuden tilanteeseen. STX Finland ajaa

alas Rauman telakan toiminnan ensi vuoden aikana. Huhut kertovat

myös, että STX:n suurin rahoittajapankki haluaa myydä Euroopan-

toiminnot. Arctech Helsinki Shipyard painii rahoitusongelmien

kanssa. — SIVU 4

Kannessa: Neste Oil luopuu varustamotoiminnasta
Neste Oil suunnittelee oman varustamotoiminnan alasajoa. Yhtiö

myy kaikki omistamansa alukset joko Huoltovarmuuskeskuksen ja

I lmarisen yhteisyritykselle tai yksityisil le ostaji l le. — SIVU 9

Kannessa: Pystyssä jälleen!
Uponnut Costa Concordia saatiin oikaistua 1 9 tuntia kestäneessä

operaatiossa. — SIVU 1 1

Portuscale Cruises – klassikoiden comeback
Risteilyl i ikenteen uusin tulokas jatkaa edeltäjänsä Classic

International Cruisesin l injal la operoimalla perinteikkäitä

risteilyaluksia, joista uusinkin on 47-vuotias. — SIVU 1 4

Kilpailu Korsikan-liikenteestä ratkesi
Tarjouskilpailu manner-Ranskan ja Korsikan välisestä tuetusta

l i ikenteestä ratkesi sopimuksen aiempien haljoiden SNCM:n ja La

Máridionalen hyväksi. Uusi sopimuskausi tuo kuitenkin muassaan

uusia vaatimuksia sopimusvarustamoil le. — SIVU 1 9

Kannessa: Kohti maailmanennätystä
Kisa maailman suurimman konttilaivan tittel istä käy koko ajan

kuumempana. Nyt tittel i on siirtynyt takaisin Maersk Linelle, kun se

otti vastaan 400-metrisen Maersk McKinney Møllerin. Alan

voimasuhteet ovat silti muutoksessa. — SIVU 22

Kannessa: Itämeren helmet Princess Anastasialla
Jo kahden vuoden ajan St. Peter Line on tarjonnut neljän yön

risteilyitä Helsingistä "Itämeren helmiin". Toimittajamme kävi

koeajamassa Princess Anastasian risteilytuotteen. — SIVU 25

Kanariansaarten lauttaliikenne, osa 3: Naviera Armas
Toisen Kanarian johtavista varustamoista, Naviera Armasin, juuret

ulottuvat 1 940-luvulle. Varustamo aloitti roro-l i ikenteen vasta

1 970-luvulla ja matkustajal i ikenteen 1 990-luvulla. — SIVU 31

Lokikirja
Merenkulun tärkeimpiä tapahtumia syys-lokakuulta 201 3.

— SIVU 43

Tässä numerossa

Kansi: Maailman suurin konttilaiva
Mærsk Mc-Kinney Møller. Kuva: Maersk Line

Volcan de Tauce. Kuva: Eerik Laine

Princess Anastasia. Kuva: Kalle Id

Tempera. Kuva: Oll i Tuominen
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TEKSTI: LASSI LI IKANEN

JO USEITA KUUKAUSIA jatkunut epävarmuus telakkayh-

tiö STX:n Euroopan-toimintojen osalta jatkuu edelleen.

Mitä pidemmälle tämä merkil l inen saaga etenee, sitä

enemmän se saa toinen toistaan erikoisempia piirteitä.

Varmojen tietojen lisäksi i lmassa on paljon huhuja,

joten telakoiden kohtalo on edelleen suuri

kysymysmerkki.

STX sulkemassa Rauman telakan

Suomen STX-telakat Turussa ja Raumalla ovat jo

pitkään kärsineet tilausten riittämättömyydestä. Kun

2000-luvun puoliväl in tienoil la telakoil la oli selkeästi

enemmän kysyntää kuin tarjontaa useamman vuoden

ajan, kääntyi tilanne päivastaiseksi, kun talous notkahti

rajusti Euroopassa ja maailmalla vuonna 2008. Tämän

jälkeisenä aikana maailmantalous ei ole toipunut

tarpeaksi ripeään vauhtiin ja meriteoll isuus on saanut

tästä kovan iskun, sil lä laivatilaukset ympäri maailman
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Euroopan STX:n kohtalo auki –
Rauman telakka sulkeutumassa

TELAKAT

Katkaistakseen tappiokierteensä STX Finland keskittää toimintansaTurun telakalle. Rauman telakka puolestaan vaipunee
historiaan. Kuva: STX Europe



ovat romahtaneet dramaattisesti ja erityisesti meri-

rahtien hintojen tulo alas on ajanut alan kaaoksen

partaal le.

Sen enempää suomalaisten telakoiden tilannetta ei auta

viime kuukausien aikana vellonut emoyhtiön rahoitus-

kriisi STX:n kotikentäl lä Etelä-Koreassa. Nousukauden

aikana raskaasti velkaantunut teoll isuuskonserni on

kärsinyt niin ikään maailmanlaajuisesta matalasuhdan-

teesta, ja STX on ajautunut massiivisiin talousvaikeuk-

siin. Tämä on johtanut siihen, että STX-konsernia

vedetään kuin sikaa narussa sen suurimpien velkojien

toimesta, jotka ovat lähinnä eteläkorealaisia pankkeja,

kuten Korea Development Bank.

Tässä valossa Suomen telakoiden päällä on leijail lut jo

pitkään mustia pilviä. Ennen laman alkamista STX

Europella (ex-Aker Yards, Aker Finnyards) oli Suomessa

peräti kolme telakkaa, nykyisten lisäksi Helsingissä.

Tilausten hiipuminen on kuitenkin johtanut surkeaan

tilanteeseen: kun töitä ei töitä kaikil le on henkilökunta

itse kullakin telakoista ollut lomautettuna. Ensimmäise-

nä askeleena tilausten puutteesta kärsinyt Helsingin

telakka myytiin puoliksi venäläisel le United Shipbuildin-

gil le. Helsingin telakan vaiheista ja ongelmista kerrotaan

lisää tämän artikkelin lopussa.

Toinen dramaattinen isku saatiin tänä syksynä,

tarkalleen maanantaina 1 6. syyskuuta, kun STX Finland

ilmoitti Rauman telakan toiminnan alasajosta. Talous-

sanomien artikkelin mukaan telakan toiminta päättyy

nykymuodossaan kesäkuun 201 4 lopussa ja kaikki

STX:n uudistuotanto keskitetään Turkuun. Sopeutustoi-

met nähtiin välttämättöminä, sil lä tilausten kysyntä ei

riittänyt yl läpitämään volyymia kahdelle uudisraken-

nustelakalle. STX Finlandin varatoimitusjohtajan Jari

Anttilan mukaan täl lä toimenpiteellä ”katkaistaan yhti-

ön kuusi vuotta jatkunut tappiokierre ja luodaan edelly-

tykset kannattavalle l i iketoiminnalle”. Toinen vaihtoehto

olisi ol lut Suomen 300-vuotisen telakkateoll isuuden

täysi alasajo, joten tietyl lä tapaa Turun-telakan toimin-

nan säilyminen oli myös torjuntavoitto.

Rauman sekä Turun telakoilta vähenee yhteensä 700

henkilötyövuoden edestä töitä kesäkuun 201 4 loppuun

mennessä. Rauman seudulla on ollut perinteisesti

telakan toimintaan vahvasti nojaava meriteoll isuus-

klusteri, joka työll istää noin 3000 henkilöä. Toisaalta

seudulla on myös monia menestyviä meriteoll isuuden

yrityksiä, kuten Rolls-Royce, joka valmistaa potkuri-

laitteita Raumalla. Rolls-Royce on ilmoittanut kiinnos-

tuksestaan laajentaa toimintaa telakan naapurissa,

muttei kauppoja tai varmoja päätöksiä ole vielä

syntynyt. Telakan sulkemispäätöksen jälkeen kiinnostus-

ta telakka-aluetta kohtaan on kuitenkin ollut ja Rauman

kaupunginjohtaja Kari Koski totesikin YLE Uutisil le

vajaat pari viikkoa päätöksen jälkeen, että noin pari-

kymmentä yritystä ympäri maailman ovat osoittaneet

kiinnostusta tyhji l leen jäävää telakka-aluetta kohtaan.

Telakan toiminta suoranaisesti ei ehdokkaita kiinnosta,

mutta kiinnostus antaa toivoa siitä, että Rauman telakan

lopettamisen myötä toimettomaksi jäävä telakka-alue

saisi uutta meriteoll isuuden liiketoimintaa.
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Claim to fame: raumalaiset voivat näillänäkymin vielä
pitkään ylpeillä sillä, että maailman suurimmat
matkustaja-autolautat Color Fanasy (kuvassa) ja Color
Magic rakennettiin Rauman telakalla. Stena Line tosin
markkinoi 201 0 Saksassa rakennettuja Stena Britannicaa
ja Hollandicaa suurimpina – mitä ne rahtikapasiteetin
mukaan ovatkin. Muilta ominaisuuksiltaan raumalaiset
kuitenkin peittoavat selvästi kilpailijansa. Kuva: Kalle Id

TELAKAT

Rajavartiolaitokselle rakenteilla oleva uusi ulkovartiolaiva
Turva jää näillänäkymin viimeiseksi Rauman telakalla
rakennetuksi laivaksi.Turvan valmistuttua telakka tekee
vielä laajat muutostyöt Fjord Linen Bergensfjordiin, minkä
jälkeen edessä on telakan sulkeminen. Kuva: STX Europe



Euroopan telakat kaupan?

Toinen, jo pitkään vellonut huhu tai mahdoll isuus on

ollut koko Euroopan-toimintojen myynti yhdessä

paketissa. Potentiaal ista tuulta siipien al le tämä huhu sai

lokakuussa, kun esimerkiksi Taloussanomat uutisoi

eteläkorealaisen uutistoimisto Yonhapin tietoihin perus-

tuen STX:n suurimman velkojapankin Korea Develop-

ment Bankin (KDB) tahtovan myydä Euroopan-telakat

helpottaakseen STX-konsernin velkataakkaa. Taloussa-

nomat kirjoittaa Yonhapin lähteiden kertoneen, ettei

myyntisuunnitelmia ole vielä tehty, mutta ne on

tarkoitus tehdä pian.

Toimintansa lopettavan Rauman telakan sekä jatkavan

Turun telakan lisäksi STX Finland omistaa 50%

Helsingin telakasta. STX Europeen kuuluu myös STX

France, joka omistaa kaksi telakkaa Ranskan St.

Nazairessa sekä Lorient'ssa. STX Francesta 33,3%

omistaa jo nykyisel lään Ranskan valtio, joten yhtiön 2/3

päätyessä myyntiin voi tietysti spekuloida sil lä, haluaako

Ranskan valtio ottaa haltuunsa koko telakkayhtiön vai

annetaanko enemmistöosuuden päätyä jol lekin ulko-

puolisel le omistajal le. Ei ol isi mahdotonta etteikö jokin

ranskalainen teoll isuusyritys ottaisi telakoita haltuunsa

– kuuluihan ne ennen norjalaisel le Aker Yardsil le pääty-

mistään suureen ranskalaiseen Alstom-teoll isuuskon-

serniin. Telakoiden kannattavuusongelmat kuitenkin

heikentävät täl laisen järjestelyn mahdoll isuutta.

Hyvä kysymys on se, mitä Suomen telakoil le täl laisessa

tilanteessa tapahtuisi? Suomen valtio on jo useaan

otteeseen todennut elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren

suulla, että se tukee vain kannattavaa liiketoimintaa ja

että valtion mukaantulo telakkabisnekseen ei ole ollut

mahdoll ista, koska STX Finland (tai osia siitä) ei ole

ollut myynnissä. Tietysti yhtiön päätyminen myyntiin

kumoaisi jälkimmäisen argumentin, muttei välttämättä

ole syytä elätel lä kovin suuria toiveita siitä, että

valtiovalta lähtisi ostamaan STX Finlandia. Vaikka

julkinen valta olikin voimakkaasti mukana Wärtsilä

Meriteoll isuuden pelastamisessa 1 980-luvun lopulla,

ovat ajat ja ideologiat muuttuneet.

Huonoja esimerkkejä valtion yrityksistä pelastaa tela-

koita ei tarvitse kaukaa etsiä. Ruotsissa telakkateol-

l isuus kärsi kroonisista vaikeuksista 1 970-luvulla kilpai-

lun kiristyessä erityisesti Japanin ja Etelä-Korean
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TELAKAT

STX: Ranskan telakoita ovat 2000-luvulla työllistäneet erityisesti MSC Cruisesin laivatilaukset.Vuodelta 2008 olevassa
kuvassa rakenteilla ovat MSC Poesia (etualalla) ja MSC Fantasia (taustalla oikealla). Kuva: STX Europe

1 970-luvun lopussa Ruotsin valtio käytännössä pakotti
Rederi AB Gotlandin tilaamaan kaksi suurlauttaa
Öresundsvarvetilta. Seurauksena oli aluspari Visby ja Wasa
Star – jälkimmäinen rahdattiin uutenaVaasanlaivoille,
koska RAB Gotlandilla ei ollut tarvetta kahdelle suurelle
lautalle. Kuva: Sil ja Line / Marko Stampehlin kokoelmat



suunnalta. Monet telakat ajautuivat vaikeuksiin ja vuon-

na 1 977 Ruotsin valtio perusti Svenska Varv -yrityksen,

joka otti vaikeuksiin ajautuneet telakat haltuunsa ja

yritti pelastaa niitä suuril la summil la. Tämä ei kuiten-

kaan onnistunut ja suurin osa telakoista muun muassa

Tukholmassa (Finnboda), Uddevallassa, Malmössä (Koc-

kums) ja Göteborgissa (Götaverket, Eriksberg, Aren-

dalsverket, Lindholmen) ajettiin alas. Vaikka tukiyrityk-

sistä huolimatta telakkateoll isuus l ikipitäen kuoli, mak-

soi prosessi Ruotsin valtiol le ainakin 34 mil jardia

Ruotsin kruunua suorina tukina telakoil le. Nykyisin

Ruotsissa on jäl jel lä enää muutamia korjaustelakoita,

kuten Götaverketil lä Göteborgissa (joka tosin on sekin

vaarassa kaatua suurien tappioiden takia) ja Öre-

sundsvarvetil la Landskronassa. Laivanrakennusta har-

joittaa vielä esimerkiksi Kockums (nyk. ThyssenKrupp

Marine Systems AB), mutta se valmistaa nykyisin aluksia

lähinnä sotilasteoll isuudelle.

Koska Suomen valtion mukaantulo telakkateoll isuuteen

olisi vähintään riskialtis teko, olisi ennemmin mahdol-

l ista, että yksityiset toimijat ottaisivat Suomen telakat

haltuunsa mikäli STX Finland on kaupan. Helsingin

telakasta puhuttaessa voisi ol la mahdoll ista, että tela-

kasta puolet omistava United Shipbuilding Corporation

(USC) ottaisi telakan kokonaan haltuunsa. Sen sijaan

Turun-telakalle on vaikea kuvitel la yhtä yksittäistä os-

tajaa, joka sellaisenaan jatkaisi toimintaa. Mahdoll ista

kuitenkin olisi telakan päätyminen jonkin sijoittajaryh-

män haltuun, jonkin suuremman kansainvälisen telakka-

konsernin tulo omistajaksi tai se, että telakan alihank-

kijat ostaisivat yhdessä telakan – STX Finlandin al ihank-

kijathan ilmoittivat jo aiemmin kiinnostuksensa täl läi-

seen järjestelyyn. Kaksi ensimmäistä l ienee todennäköi-

siä vain siinä tapauksessa, että toiminta saadaan käänty-

mään voitoll iseksi – ja viimeisessä kysymys kuuluu,

onko esimerkiksi al ihankkijoil la (tai miksei muil lakin

yrityksil lä) tarpeeksi rahall isia resurssia niin suureen

ostokseen.

STX Europen myynti kokonaisuudessaan tai pilkottuna

esim. STX Finlandiin ja STX Franceen tai peräti yksit-

täisiin telakoihin ei sekään ole mahdotonta. Myymällä

loputkin bisneksensä Euroopassa STX parantaisi rahoi-

tusasemiaan.

Arctech Helsinki Shipyard maksuvaikeuksissa

Loppuvuodesta 201 0 STX Europe myi puolet Helsingin

telakasta venäläisel le United Shipbuilding Corpora-

tionil le. Huhtikuusta 201 1 telakkaa on pyörittänyt uusi

yhtiö uudella nimellä Arctech Helsinki Shipyard. Tämän

myötä Helsingin telakka on keskittynyt lähinnä

arktisten alueiden luomiin mahdoll isuuksiin, toisin

sanoen esimerkiksi jäänmurtajiin tai arktisil la alueil la

offshore-hommiin kykeneviin aluksiin. Venäläisten tulo

mukaan Arctechiin näytti ainakin aluksi olevan

onnenpotku, sil lä telakka sai kuin saikin useampia

tilauksia Venäjältä. Niiden avulla telakan toiminta on

pysynyt suhteell isen vakaana koko sen olemassaolon

ajan.

Helsingin telakan olemassaolo ei kuitenkaan ole ollut

pitkään aikaan enää itsestäänselvyys. Jo useamman
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TELAKAT

Vielä 2000-luvun alussa silloinen Kvaerner Masa-Yardsin
Helsingin telakka tunnettiin risteilylaivojen rakentajana;
vuosina 2000-2004 valmistui viimeinen, kuusi risteilijää
käsittänyt Spirit-sarja, joka toimitettiin Carnival Cruise
Linesille (neljä laivaa) ja Costa Cruisesille (kaksi laivaa).
Kuva: STX Europe

Risteilijätilausten loputtua Helsingissä erikoistuttiin
autolauttoihin.Tämä kausi jäi lyhyeksi, sillä jo vuonna
2008 toimitettiin viimeinen Helsingissä rakennettu
autolautta, kuvassa oleva Brittany Ferriesin Armorique.
Kuva: Kalle Id



vuoden ajan Helsingin kaupunki on havitel lut telakka-

alueelle parempaa käyttöä ja on yrittänyt savustaa

telakkaa pois. Kaupungin suunnitelmissa on korvata

telakka-alue uudella asuinalueella, mikä tietysti ol isi

järkevää ajatel len sitä, että telakka sijaitsee yhdellä

kaupungin hienoimmista paikoista – meren äärellä ja

hyvin lähellä Helsingin keskustaa. Rauman telakan

lopettamispäätöksen tultua ilmi kokoomuksen kansan-

edustaja Sampsa Kataja (joka yllättäen tulee Sata-

kunnasta) heitti i lmoil le radikaalin ajatuksen siitä, että

Helsingin telakan toiminnot olisi järkevintä siirtää

Rauman tyhjenevälle telakka-alueelle. Tämä on toki vain

yksittäisen ihmisen visio ja käytännön toteutus ei

välttämättä olisi niin helppoa.

Arctech Helsinki Shipyard kärsii kuitenkin sekin

kannattavuusongelmista. Kauppalehden mukaan yhtiö

teki vuonna 201 2 yhteensä 1 1 5,8 mil joonan euron

liikevaihdolla 26,7 mil joonan euron tappion. Tämä oli jo

toinen tappioll inen vuosi peräkkäin, ja vielä edell istä

vuotta huonompi. Lisäksi Arctechin rahoitus katkesi

hetkeksi lokakuussa 201 3, kun rahoitustakuiden saami-

nen venäläisomistaja USC:lta viivästyi ja rahoitus

venäläiseltä Alfa-pankilta ei onnistunut ilman takuita.

Tilanne kuitenkin laukesi toistaiseksi ja vaikka esimer-

kiksi Arctechin työntekijöiden palkanmaksu viivästyi, ei

se aiheuttanut muita ongelmia. Vaikka tämä antaa

aihetta miettiä Helsingin telakan kannattavuutta,

USC:ltä löytyy uskoa telakan tulevai-

suuteen: 28.1 0. julkisuuteen tuli tieto,

että USC on ostamassa STX Finlan-

din osuutta telakasta 20 mil joonan

euron hintaan.

Summa summarum:
epävarmuus jatkuu

Kaiken kaikkiaan telakkateoll isuuden

tila Suomessa on täl lä hetkellä hyvin

epävarma ja monella tapaa surkea.

Rauman telakan sulkeminen näyttää

nyt todennäköiseltä ja tapahtunee

kesäkuun lopussa 201 4. Toiminta

keskitetään Turun-telakalle, mutta

toimintojen keskittäminen vähentää

yhteensä 700 henkilötyövuotta, joista

suurin osa Raumalta ja pieni siivu

myös Turusta. Lisäksi Suomen-tela-

koiden omistaja STX ei itsekään

tiedä, mitä tekisi jäl jel lä olevien

Suomen ja Euroopan-toimintojensa

kanssa, joiden laajemmista myyntiaikeista on liikkeellä

vain huhuja. Helsingin telakka puolestaan painii kannat-

tavuusongelmien kanssa omistajanmuutoksesta huoli-

matta ja uusia tilauksiakin pitäisi saada pikku hil jaa, jotta

tämän syksyn kaltaiset rahoitushäiriöt eivät jatku

tulevaisuudessa.

Toisaalta myös joitakin valonpilkkuja on näköpiirissä.

Toimintansa lopettava Rauman telakka kiinnostaa

monia toimijoita, ja toivoa lienee siitä, että alueelle

syntyisi jonkinlaista uutta toimintaa nyt loppuvan

toiminnan tilal le. Scandlinesin lauttakaksikon raken-

tamisen saaminen Suomeen olisi tärkeää ja STX:l lä olisi

mahdoll isuuksia ehkä myös Suomen valtion uuden

jäänmurtajatilauksen tarjouskilpailussa. Lisäksi Arctec-

hil lä on valonpilkkuna valtavat markkinat erityisesti

Venäjäl lä, josta voi poikia vielä lukuisia tilauksia.

Lähteet

• Kauppalehti

• Sveriges Radio

• Taloussanomat

• Turun Sanomat

• Uusi Suomi

•Wikipedia

• YLE Uutiset
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TELAKAT

JäänmurtajaVoiman suunnitteilla olevan korvaajan tilaaminen toisi lisää töitä
suomalaisille telakoille, mutta yhdestä jäänmurtajasta ei ole koko
telakkateollisuuden pelastajaksi. Ei myöskään ole kirkossa kuulututettua, että
murtajan tilaus edes saataisiin Suomeen, vaikka se toki todennäköistä onkin.
Kuvassa 1 952 rakennettu Voima Katajanokalla bunkraamassa helmikuussa
201 0. Kuva: Jukka Koskimies



TEKSTI: OLLI TUOMINEN

NESTE OIL on päättänyt luopua omasta varustamotoi-

minnasta yli 60 vuoden jälkeen heikon kannattavuuden

takia. Neste Oil in varustamoyhtiö Neste Shipping myy

kahdeksan omistamaansa alusta Huoltovarmuuskeskuk-

sel le ja eläkevakuutusyhtiö I lmarisel le ja vuokraa ne sen

jälkeen takaisin pitkäaikaisil la sopimuksil la. Syynä varus-

tamotoiminnasta luopumiseen on yhtiön mukaan se,

että sen oma laivasto ei pysty kilpailemaan kustannus-

tasossa rahdattujen alusten kanssa.

Sopimuksella taataan riittävän huoltovarmuuden säily-

minen eli energiahuollon kannalta kriittisten alusten

säilyminen suomalaisomistuksessa. Alukset myydään

Neste Oil in mukaan käypään hintaan, mikä vapauttaa

pääomaa yhtiön taseesta noin 60 mil joonan euron

edestä.

Kauppa toteutetaan siten, että Neste Shipping myy viisi

tankkeria ja kolme hinaajaa laivanomistusyhtiöil le,

joiden omistus jakautuu puoliksi Huoltovarmuuskes-

kuksen ja I lmarisen kesken. Suomalaisomistukseen tule-

vat tankkerit ovat Mastera, Futura, Neste, Kiisla ja

Suula. Lisäksi suomalaisomistukseen jäävät hinaajat

Ukko, Ahti ja Esko. Alukset jatkavat silti edelleen Neste

Oil in käytössä, sil lä se rahtaa alukset käyttöönsä. Lisäksi

myyntiin menevät myöhemmin kolme jäl jel le jäävää

alusta, tankkerit Jurmo, Purha ja Tempera.
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Neste Oil luopuu
varustamotoiminnasta

RAHTILAIVAT

Sisaraluskaksikko Mastera jaTempera erotetaan kaupan myötä toisistaan: Mastera (kuvassa) myydään, muttaTempera jää
vielä toistaiseksi Neste Shippingin omistukseen. Kuva: Oll i Tuominen



Miehistö uuden työnantajan palvelukseen

Osana varustamotoiminnasta luopumista Neste Oil

aikoo siirtää Neste Shippingin hoitovarustamotoimin-

not eli alusten miehityksen ja kunnossapidon siihen

erikoistuneelle yhtiöl le. Nykyinen henkilöstö siirtyisi

uuden työnantajan palvelukseen. Nesteelle jää edelleen

rahtausosasto, joka vastaa yhtiön tarvitsemien tank-

kerien rahtaamisesta.

Neste Shippingin tavoitteena on myös myydä 50

prosentin osuudet kolmesta Stena Bulkin kanssa

yhdessä omistetusta aluksesta, jotka ovat tähän asti

purjehtineet Suomen lipul la. Nämä alukset, el i 250-

metriset raakaöljytankkerit Palva, Stena Arctica ja Stena

Poseidon, vaihtoivat syyskyyn alkupuolel la kaikessa

hil jaisuudessa Suomen lipun Ison-Britannian lippuun.

Ulkomatala seuraa tapahtumien kehittymistä.
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Huoltovarmuuskeskuksen ja Ilmarisen yhteisyri-
tykselle siirtyvät alukset:

• Mastera (valmistunut Japanissa 2003, pituus 252

metriä, kuollut paino 1 06 208 DWT)

• Futura (Kiina 2004, 1 70 metriä, 25 084 DTW)

• Neste (Kiina 2005, 1 70 metriä, 25 080 DWT)

• Kiisla (Portugali 2004, 1 40 metriä, 1 4 750 DWT)

• Suula (Portugali 2005, 1 40 metriä, 1 4 665 DWT)

• Hinaajat Ukko (valm. 2002),Ahti (2002), ja Esko

(1 981 )

Myöhemmin myytävät alukset:

• Jurmo (Kiina 2004, 1 70 metriä, 25 049 DWT)

• Purha (Kiina 2003, 1 70 metriä, 25 000 DWT)

• Tempera (Japani 2002, 252 metriä, 1 06 034 DWT)

Osuudet näistä puoliksi omistetuista tankke-
reista myydään:

• Palva (Kroatia 2007, 229 metriä, 74 999 DWT)

• Stena Arctica (Etelä-Korea 2005, 250 metriä, 1 1 7 1 00

DWT)

• Stena Poseidon (Kroatia 2007, 229 metriä, 74 999

DWT)

Fakta: Myytävät Nesteen alukset

Yllä:Tuotetankkeri Kiisla siirtyy Huoltovarmuuskeskuksen
ja Ilmarisen omistukseen. Kuva: Oll i Tuominen
Alla: Nesteen puoliksi omistamat tankkerit ankkurissa
Kilpilahden varustamon edustalla. Etualalla Stena
Poseidon ja taustalla Stena Arctica, joka oli ennen
Britannian lipulle siirtymistään suurin Suomen lipun alla
purjehtiva alus. Kuva: Juhani Mehto



TEKSTI: JUSSI LITTUNEN

ITALIALAISEN Costa Crociere -risteilyvarustamon Cos-

ta Concordia on maannut Civitavecchian satamakau-

pungin lähellä, Gigl ion saaren rannalla Toscanan ranni-

kolla tammikuusta 201 2 lähtien. Alus osui riuttaan Gig-

l ion saaren edustal la ja alkoi upota. Onnettomuushet-

kellä laiva kuljetti 4229 henkilöä, joista 32 menehtyi

onnettomuudessa.

Heti onnettomuuden jälkeen alkoivat suunnittelutyöt

aluksen poistamiseksi rannasta. Helpoin tapa 290-

metrisen Costa Concordian poistamiseksi olisi ol lut

pilkkoa alus onnettomuuspaikal la ja viedä palat pois,

mutta viranomaiset eivät tätä suunnitelmaa hyväksy-

neet. Pilkkomisen pelättiin aiheuttavan merkittäviä

haittoja Gigl ion saaren ympäristölle ja turismil le, joka

on alueelle merkittävä elinkeino.

Huhtikuussa 201 2 ilmoitettiin, että nostotyö annettai-

siin Titan Salvage -yhtiön vastuulle, joka irroittaisi aluk-

sen ja siirtäisi sen yhdessä palassa pois onnettomuus-

paikalta yhteistyössä ital ialaisen Micoperi-yhtiön kanssa.

Turismin vuoksi projektiin tarvittavaa kalustoa säilytet-

täisiin läheisessä Piombinon satamassa.

Monivaiheinen operaatio

Jotta Costa Concordia pystyttäisiin kuljettamaan pois

onnettomuuspaikalta kokonaisena, pitäisi se ensin saada

pystyasentoon. Risteilyalus nojasi onnettomuuden

seurauksena oikealla kyljel lään vedenalaiseta kall iota

vasten, ja ensimmäinen tehtävä olikin varmistaa, ettei

laiva pääsisi luiskahtamaan pois paikaltaan. Tämän

jälkeen aluksen vierelle rakennettaisiin merenalainen

alusta, jonka päälle laiva kall istettaisiin ennen kuin se

saataisiin kellumaan. Ennen nostoa aluksen rungosta
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Pystyssä jäl leen!

RISTEILI JÄT

Tammikuussa 201 2 karille ajanut Costa Concordia saatiin oikaistua syyskuussa.Alus ei kuitenkaan ole vielä valmis
uitettavaksi pois, vaan tähän työvaiheeseen päästään vasta ensi kesänä. Kuva: Dan Earl



pitäisi vielä paikata onnettomuuden seurauksena

syntynyt 70-metrinen viilto.

Alkuperäisin aikataulun mukaan vedenalaisen alustan

piti ol la valmis joulukuun 201 2 alussa, ja kuukauden

kuluttua tästä alus olisi pystyasennossa. Tammikuussa

Costa Concordia oli tarkoitus saada kellumaan. Talven

201 2-201 3 vaikeiden sääolosuhteiden vuoksi projekti

myöhästyi, koska vaativia sukellustöitä ei voitu suorittaa

huonossa säässä. Myös alustan ankkuroiminen graniit-

tiseen merenpohjaan oli odotettua vaikeampaa: poraa-

minen osoittautui hankalaksi, ja kaltevalla vedenalaisel la

alustal la l i ikkuminen aiheutti haasteita. Laivan ulkosi-

vuil la työskentelevät hitsaajat saivatkin kiipeilyopastusta

Dolomiiteil la työskenteleviltä oppailta viiden päivän

ajan.

Alustan valmistuttua aluksen vasemmalle kyljel le kiinni-

tettiin 1 1 ponttoonia. Näitä hyödynnettiin aluksen kal-

l istus- ja nostotöissä, ja niiden sisäl le voitiin pumpata

vettä helpottamaan risteil i jän l i ikuttamista. Ponttoonit

hitsattiin kiinni Costa Concordian kylkiin käyttäen apu-

na vuonna 1 950 valmistunutta Micoperi 30 -nosturi-

alusta, joka palveli normaalisti vedenalaisten putkien

asennustöissä.

Oikaisu alkaa

Vaativat valmistelutyöt saatiin päätettyä viime syyskuun

alussa. Tuolloin Ital ian viranomaiset antoivat luvan

oikaisutöiden käynnistämisel le. Projekti oli jo tässä

vaiheessa työll istänyt yli 450 teknikkoa yli vuoden ajan,

ja kustannukset olivat nousseet yli 600 mil joonaan eu-

roon. Käännön arvioitiin kestävän noin 1 2 tuntia, ja sen

oli tarkoitus edetä vain 3 metriä tunnissa.

Riskit olivat suuret. Operaatiota johtaneen Nick Sloa-

nen mukaan alus oli puristunut noin 3 metriä kasaan

maattuaan yli puolitoista vuotta kyljel lään, eikä se

välttämättä kestäisi enää toista talvea meressä. Käännön

alettua alusta ei voisi myöskään palauttaa paikal leen,

mikäli jokin menisi pieleen. Siksi aluksen ympäristö oli

eristetty öljypuomein ja veden tilaa tarkkailtiin koko

operaation ajan.

1 6. syyskuuta Costa Concordian oikaisuoperaatio

käynnistettiin. Alusta alettiin kääntää vaijereil la ja

vinsseil lä, jotka oli kiinnitetty ponttooneiden yläosaan ja

merenalaisen alustan reunoihin. Samaan aikaan, kun

risteil i jää vedettiin suoraksi, pumpattiin vasemmalle

kyljel le kiinnitettyihin ponttooneihin vettä avustamaan

kääntöä. Väli l lä työ jouduttiin keskeyttämään, jotta

vetolaitteistoa voitaisiin huoltaa.

1 9 tuntia operaation aloittamisen jälkeen Costa

Concordia saatiin pystyasentoon. Alusta oli käännetty

65 astetta myötäpäivään keulasta katsottuna täysin

suunnitelmien mukaisesti. Vasta nyt aluksen oikean

kyljen vaurioita päästiin kartoittamaan. Costa Concor-

dia oli maannut kyljel lään 20 kuukautta, joten sen

merenpohjaa vasten maannut kylki oli kokenut pahoja

vaurioita.
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Raskasnostoalus Lone avustaa Costa Concordian nostotöiden valmistelussa 3.7.201 3. Kuva: Dan Earl



Oikaisun onnistuminen mahdoll isti myös uusien sukel-

lusten tekemisen Costa Concordiaan. Noin viikko ope-

raation jälkeen ilmoitettiin, että viimeiset kaksi kadok-

sissa ollutta henkilöä on todennäköisesti löydetty. Aluk-

sesta löytyi kaksi ruumista, jotka sopivat kadoksissa

olleiden henkilöiden tuntomerkkeihin. Intialaista tarjoi-

l i jaa ja ital ialaista naismatkustajaa ei onnistuttu löytä-

mään aluksesta pelastustoimien aikana.

Monta työvaihetta jäljellä

Seuraava tehtävä Costa Concordian pelastusoperaa-

tiossa onkin korjata suurimmat vauriot aluksen kyljestä.

Samalla koko aluksen rakenteita on vahvistettava, jotta

ne kestävät tulevan talven aiheuttamat rasitukset sekä

aluksen siirtämisen pois onnettomuuspaikalta. Kun oi-

kean laidan pahimmat vauriot saadaan korjatuksi, pääs-

tään täl lekin kyljel le asentamaan vastaavat ponttoonit

kuin aluksen vasemmalla kyljel lä on. Kun ponttoonit

ovat paikal laan, pumpataan vesi niistä ulos, jol loin Costa

Concordian pitäisi nousta ylemmäksi niin, että sen

syväys olisi 1 8 metriä meren pinnasta. Tällä hetkellä

laiva makaa alustal la 30 metrin syvyydessä.

Nykyisen aikataulun perusteella Costa Concordiaa

päästäisiin siirtämään pois onnettomuuspaikalta ensi

keväänä. Lokakuun alussa Costa Crociere ilmoitti sol-

mineensa sopimuksen hollantilaisen Dockwise -yhtiön

kanssa aluksen siirtämisestä. Tähän tehtävään tultaisiin

tämänhetkisen suunnitelman mukaan käyttämään hol-

lantilaisyhtiön Dockwise Vanguard -raskasnostoalusta.

Etelä-Koreassa viime vuonna valmistunut erikoisalus on

lajissaan maailman suurin, ja se on ensisijaisesti suun-

niteltu esimerkiksi öl jynporauslauttojen kuljettamiseen.

Aluksen suunnitteluun on osall istunut suomalainen insi-

nööritoimisto Deltamarin.

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan Dockwise Vangu-

ard on tarkoitus ajaa Costa Concordian vierelle, minkä

jälkeen raskasnostoaluksen painolastitankit täytetään

vedellä. Aluksen 275-metrinen kansi uppoa niin syvälle

veden alle, että haverialus voidaan hinata hollantilais-

laivan päälle. Kun painolastitankit tyhjennetään, nousee

raskasnostoaluksen kansi jäl leen pinnan yläpuolel le.

Costa Concordian poistaminen kyydistä onnistuu vas-

taavalla taval la kuin lastaaminen, mutta mahdoll isesti

alus voidaan myös liu'uttaa suoraan kuival le maalle.

Avoimia kysymyksiä on vielä paljon. Costa Crociere ei

ole vielä ilmoittanut mihin satamaan Costa Concordia

on tarkoitus siirtää pelastusoperaation päätyttyä. Ital ia-

laisista satamista mahdoll isia ovat ainakin Palermo

Sisil iassa, samoin sijaitsevat Piombinon ja Civitavecchian

satamat. Myöskään purkamisesta vastaavaa romuttamoa

tai telakkaa ei ole vielä ilmoitettu. On lisäksi mahdol-

l ista, että Concordiaa puretaan osittain jo ennen kulje-

tusta. Ainoastaan se tiedetään varmasti, että Costa

Concordiaa ei ole enää järkevää korjata käyttökuntoon.

Lähteet

• www.globalnews.ca

• www.hs.fi

• www.marinelog.com

• www.maritime-connector.com

• www.mtv3.mobi/uutiset

• www.nytimes.com

• www.theparbucklingproject.com

• www.yle.fi/uutiset
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Heinäkuussa 201 3 vasemmalle kyljelle oli jo kiinnitetty
pontonit, joilla helpotettiin suoristustyötä.Aluksen kylki
on selvästi ruostunut 1 7 kuukauden vedessä makaamisen
seurauksena. Kuva: Dan Earl

Costa Concordia vielä kokonaan pinnan valoisammalla
puolella. La Goulette,Tunisia, 27.5.2009. Kuva: Kalle Id
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Portuscale Cruises –
klassikoiden comeback
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Portuscale Cruisesin laivoista ensimmäisinä liikennöintikuntoon valmistuivat Funchal (yllä) ja Porto (alla).
Kuvat: Luis Miguel Correia



TEKSTI: KALLE ID JAVITOR FRANCISCO

PORTUSCALE CRUISES syntyi tämän vuoden alussa, kun

portugali lainen liikemies Rui Alegre osti nel jä toimin-

tansa lopettaneen Classic International Cruisesin alus-

ta. Portuscalen li ikeidea on pitkälti samanlainen kuin

Classic Internationalin oli: klassisten risteilyalusten ope-

rointi sekä omassa li ikenteessä että muil le rahdattuina.

Classic International Cruisesin loppu

Classic International Cruisesin (CIC) perusti vuonna

1 985 kreikkalainen liikemies George Potamianos ope-

roimaan portugali laista, Tanskassa rakennettua Funchal-

laivaa. Alkujaan varustamon nimi oli Arcalia Shipping.

Vuonna 1 996 hankittiin varustamon toinen alus Prin-

cess Danae ja vuonna 1 999 kolmas laiva, Arion. CIC:n

laivasto kasvoi l isää 2000-luvulla, kun Athena hankittiin

2005 ja Princess Danaen sisar Princess Daphne 2008.

Kaikki laivat olivat varustamon nimeen sopivasti aitoja

klassikoita;Arion, viisikon kuopus, oli valmistunut 1 966.

CIC:n l ippulaiva, 1 961 -valmistunut Funchal, jäi pois

l i ikenteestä syksyllä 201 0. Kyse ei kuitenkaan ollut

laivan vetämisestä l i ikenteestä, vaan Funchal oli

tarkoitus telakoidan ja uudistaa vastaamaan uusia

SOLAS-vaatimuksia. Uudistuksen kuitenkin pitkittyivät

ja lopulta ne juoduttiin jättämään kesken varustamon

rahapulasta johtuen. 29. toukokuuta 201 2 George

Potamianos kuoli. Hänen poikansa Aleksandros ja

Emil ios ottivat varustamon johtoonsa, mutta uudet

johtajat joutuivat pian erimiel isyyksiin päärahoittajansa

Banco Montepio Geralin kanssa. Lopulta erimiel isyydet

johtivat siihen, että syys-lokakuussa 201 2 CIC:n neljä

l i ikenteessä ollutta alusta pidätettiin.

Rui Alegre astuu kuvaan

Classic International Cruisesin ja Banco Montepio

Geralin väliset erimiel isyydet ratkaistiin lopulta niin,

että pankki otti haltuunsa CIC:n laivastosta Funchalin,

Arionin, Athenan ja Princess Danaen. Potamianoksen

veljekset pitivät edelleen Princess Daphnen, minkä

lisäksi he saivat 3 mil joonan euron korvauksen. Tekni-

sesti ottaen Classic International Cruisesia ei missään

vaiheessa vedetty konkurssiin ja varustamo on ilmei-

sesti edelleen Potamianosten veljesten hallussa.

Helmikuussa 201 3 Banco Montepio Geral myi hal-

tuunsa saamat entiset CIC:n laivat huutokaupassa.

Laivojen ostajaksi i lmestyi portugali lainen liikemies Rui

15

RISTEILI JÄT

Funchal Classic International Cruisesin alkuperäisissä
korsteeniväreissä, kuvattuna ilmeisesti jossain
Kanariansaarilla. Myöhemmin korsteenivärit muuttuivat
valkoiseksi sinisellä purjelaivalogolla. Kuva:Vitor Francisco

CIC:n vasta hankkima Jugoslaviassa rakennettu Astra I,
tuleva Arion ja nykyinen Porto, Lissabonissa vuonna 1 999.
Alusta uudistettiin myöhemmin radikaalisti mm.
siirtämällä komentosiltaa lähemmäs keulaa.
Kuva:Vitor Francisco

Princess Danae saapumassa Lissaboniin, tässä vaiheessa jo
Classic International Cruisesin lopullisissa korsteeniväreis-
sä. Kuva:Vitor Francisco



Alegre, joka oli aiemmin toiminut suuren hotell iketjun

toimitusjohtajana – merenkulusta hänellä sen sijaan ei

ol lut kokemusta. Alegre perusti uuden varustamon,

Portuscale Cruisesin, operoimaan neljää laivaansa. Nimi

”Portuscale” tulee Rooman valtakunnan aikaisesta, ny-

kyisessä pohjois-Portugalissa sijainneesta Portus Calen

satamakaupungista.

Funchalin keskeytyneet muutostyöt aloitettiin uuden

omistajan toimesta uudelleen. Funchal toimi esikuvana

myös uuden varustamon nimil injal le ja väritykselle:

Portuscalen väritykseksi tul i Funchalin alkuperäistä

asua mukail len musta runko ja keltainen korsteeni. Va-

rustamon muutkin alukset saivat uudet nimet portu-

gali laisten paikannimien mukaan: Princess Danaesta tuli

Lisboa,Arionista Porto ja Athenasta Azores.

Portuscale Cruises aloittaa liikennöinnin

Ensimmäisenä Portuscalen aluksista l i ikennöintikuntoon

valmistui Porto toukokuussa 201 3. Alus oli tarkoitus

rahdata toisel le operaattoril le Välimeren-risteilyl le ke-

säkaudeksi, mutta rahtaus ei koskaan toteutunut ja

Porto on ollut toukokuusta lähtien makuutettuna

Lissabonissa.

Portuscalen aluksista ensimmäisenä liikenteeseen tuli

Funchal, jonka uudistukset valmistuivat elokuussa –
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Fakta: Funchalin historia
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Funchal, Portuscale Cruisesin l ippulaiva, rakennettiin

Helsingørin telakalla 1 961 l injal i ikenteeseen manner-

Portugalista Madeiran ja Azorien saaril le. Liikenteen

matkustajamäärät alkoivat kuitenkin tippua jo 1 964,

kun Madeiral le avattiin lentokenttä. Funchal pysyi l inja-

l i ikenteessä vuoteen 1 972 asti, jol loin ongelmat aluksen

höyrykattiloissa ja matkustajamäärien laskeminen johti-

vat aluksen vetämiseen liikenteestä. Funchalin ura kui-

tenkin jatkui: se muutettiin moottorikäyttöiseksi ristei-

lyalukseksi ja aloitti l i ikenteen uudessa roolissa 1 973.

Risteilyl i ikenne laival la ei kuitenkaan ollut täysin onnis-

tunutta ja se vedettiin l i ikenteestä vuonna 1 985.

Lyhyen makuutuksen jälkeen Funchal myytiin kreikkalai-

sil le sijoittaji l le ja se palasi l i ikenteeseen Arcalia Shippin-

gin omistamana ja operoimana. Arcalia Shippingistä tuli

myöhemmin Classic International Cruises. Uuden

omistajan l i ikenteessä Funchalista tuli suosittu risteily-

laiva ja se sai joukon uskoll isia matkustajia.Vuonna 201 0

laiva kuitenkin makuutettiin. Tarkoituksena oli uudistaa

se, täl lä kertaa aiempaa korkeatasoisemmaksi niin, että

laivaa voitaisiin myydä uniikkina tuotteena. Classic

International Cruisesin talousvaikeudet johtivat näiden

suunnitelmien hylkäämiseen ja laivan iästä johtuen

useimmat uskoivat sen tulevaisuuden löytyvän romu-

rannalta. Toisin kuitenkin kävi: Rui Alegre osti 52-

vuotiaan laivan tämän vuoden helmikuussa ja nyt

Funchal risteilee taas täydessä loistossaan.

Funchal toukokuussa 2007. Huomaa aluksen perään lisätyt rakenteet verrattuna edellisellä sivulla olevaan kuvaan.
Kuva: Luis Miguel Correia



tosin aikataulusta myöhässä. Myöhästymisestä johtuen

suunniteltu ”neitsytmatka” Lissabonista Göteborgiin

peruttiin ja laiva purjehti suoraan Göteborgiin ilman

matkustajia. Göteborgissa alus tarkastettiin ja siitä

löytyi lukuisia vikoja, minkä lisäksi laival la ei ol lut

matkustajien kuljettamiseen tarvittavaa sertifikaattia.

Tästä johtuen myös risteily Göteborgista Norjan

vuonoil le jouduttiin perumaan. Lopulta viikon kestä-

neiden korjauksien jälkeen Funchal lähti ensimmäisel le

risteilyl leen 2. syyskuuta, matkaten Göteborgista

Skotlantiin. Alkuvaikeuksien jälkeen Funchal on

kuitenkin purjehtinut ilman ongelmia.

Kirjoitushetkellä Funchal on itseasiassa ainoa Portus-

calen alus joka on kuljettanut matkustajia, si l lä Azores

ja Lisboa ovat edelleen uudistettavina; Azores Marseil-

lesissa ja Lisboa nimikkokaupungissaan Lissabonissa.

Molempien alusten suunnitel laan aloittavan liikennöin-

nin keväällä 201 4: Azores rahdataan saksalaisel le Ambi-

ente Kreuzfahrtenil le marraskuusta 201 4 alkaen, kun

taas Lisboa aloittaa l i ikenteen Portuscalen omissa vä-

reissä sen uudistusten valmistuttua helmikuussa 201 4.

Funchalista poiketen Lisboan tuote on suunniteltu

erityisesti Ranskan risteilymarkkinoita varten.

Jos kaikki siis sujuu suunnitelmien mukaan, ensi vuonna

kolme neljästä Portuscale Cruisesin laivoista tulee ole-

maan aktiivisesti l i ikenteessä. Neljännen aluksen eli Por-

ton tulevaisuus sen sijaan on vielä hämärän peitossa;

varmaa on ettei aluksen makuuttaminen pitkiä aikoja

voi olla kannattavaa. Portoa lukuunottamatta Portus-

cale Cruisesin tulevaisuus kuitenkin vaikuttaa valoisalta.

Kiitokset: Luis Miguel Correia

Lähteet

• Ambiente Kreuzfahrten

(www.ambientekreuzfahrten.de)

• Caribbean News Digital

(www.caribbeannewsdigital .com)

• Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)

• MaritimeMatters (maritimematters.com)

• M.V. ”Funchal” The Rebirth of a Unique Ship

Facebook-ryhmä

(facebook.com/groups/2236991 07786265/)

• Portuscale Cruises (www.postuscalecruises.pt ja

www.portuscalecruises.fr)

• Sjöfartstidningen (www.sjöfartstidningen.se)

• Wikipedia (en.wikipedia.org)
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Portuscale Cruisesin Azores, kuvassa Helsingissä nimellä Athena 201 2, on myös varustamon vanhin alus. Laiva rakennettiin
alkujaan vuonna 1 948 Svenska Amerika Linjenille nimellä Stockholm, joskin alusta uudistettiin radikaalisti 1 990-luvulla.
Kuva: Kalle Id
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Funchal

Rakentanut Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri 1 961

pituus 1 54,60 m • leveys 1 9,50 m • syväys 6,50 m • 9 563 BT

nopeus 1 7 solmua • 481 matkustajaa

Kuva: Luis Miquel Correia

Fakta: Portuscale Cruisesin laivasto

Porto

Rakentanut Brodogradil iste Uljanik 1 966 • pituus 1 1 8,00 m

leveys 1 6,50 m • syväys 5,60 m • 5 885 BT • nopeus 1 4 solmua

334 matkustajaa

Aiemmat nimet: Istra,Astra,Astra I ,Arion

Kuva:Vitor Francisco

Azores

Rakentanut Göteverken 1 948 • uudelleenrakentanutVarco Chiapella

1 994 • pituus 1 60,08 m • leveys 21 ,04 m • syväys 7,60 m • 1 5 61 4 BT

nopeus 1 9 solmua • 556 matkustajaa

Aiemmat nimet: Stockholm,Völkerfreundschaft,Volker, Fridtjof Nansen,

Ital ia I , Ital ia Prima,Valtur Prima, Caribe,Athena

Lisboa

Rakentanut Harland &Wolff 1 955 • uudelleenrakentanut Chalkis 1 977

pituus 1 62,31 m • leveys 21 ,34 m • syväys 7,69 m • 1 7 074 BT

nopeus 1 7 solmua • 560 matkustajaa

Aiemmat nimet: Port Melbourne,Therisos Express, Danae,Anar, Starl ight

Express, Baltica, Princess Danae

Kuva: Portuscale Cruises

Kuva:Ambiente Kreutzfahrten

RISTEILI JÄT

Oikaisu numeroon 4/201 3

Sivulta 20 alkaneesta Risteilykesä 201 3: Ennätyksiä muttei yl lätyksiä -artikkelista puuttui maininta kesän aikana Hel-

singissä uuden omistan väreissä vierail leesta FTI Berlin -laivasta (ex-Berlin, Princess Mashuri, Orange Melody, Spirit

ofAdventure).



TEKSTI: OLLI TUOMINEN

RANSKAAN kuuluval le Korsikan saarelle kulkevaa

liikennettä on säädelty paikal l ishal l innon taholta jo

pitkään tavoitteena turvata riittävät yhteydet saarimaa-

kunnan ja manner-Ranskan väli l lä. Eri reittejä Korsikal le

l i ikennöivät osin valtion omistama SNCM, La Méridio-

nale (viral l iselta nimeltään CMN) sekä Corsica Ferries,

joka on reittiväl in suurin varustamo niin matkustaja-

kuin rahtimäärissä mitattuna.

Liikennettä mantereen ja Korsikan väli l lä säätelee

Korsikan liikennetoimisto (Office des Transports de la

Corse, OTC). Uuden sopimuksen myötä OTC maksaa

SNCM-CMN-yhteeniittymälle vuosittain keskimäärin

96 mil joonaa euroa tukien muodossa.

Kymmenen vuoden sopimus

Tammikuun 201 4 alussa alkavassa sopimuksessa mää-

ritel lään vähimmäiskapasiteetti, joka SNCM-CMN-

yhteenliittymän on vähintään tarjottava. Tarkat luvut

käyvät ilmi oheisesta taulukosta. Lisäksi sopimuksessa

on määritelty viikossa ajettavien 23 edestakaisen vuo-

ron sijoittuminen Korsikan eri satamien kesken. Suu-

rimpiin kaupunkeihin Ajaccioon ja Bastiaan liikennöi-
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Kilpailu Korsikan-
l i ikenteestä ratkesi

AUTOLAUTAT

Marseillen satama on SNCM:n tukikohta Korsikaan lähteville linjoille. Kuvassa etualalla 1 989 valmistunut Mediterranée (ex-
Danielle Casanova), keskellä yhtiön lippulaiva, vuonna 2002 valmistunut Danielle Casanova (ex-Mediterranée) ja vasemmalla
yhtiön uusin alus, 2005 valmistunut Pascal Paoli. Kuva: Eerik Laine



dään joka päivä, kun taas pienempiin satamiin riittää

l i ikennöinti kolmesti viikossa.

Sopimus määrittelee myös ehtoja käytettävien alusten

ominaisuuksista, mikä pakottaa SNCM:n uudistamaan

laivastoaan. Sopimuksen alkaessa kaikkien liikenteeseen

tulevien ropax-alusten iän on oltava alle 25 vuotta ja

sopimuksen päättyessä joulukuun lopussa 2023 min-

kään aluksen ikä ei saa ylittää 30 vuotta.

Niinpä yhtiö esittel ikin 26.9. suunnitelmiaan uudesta

aluksesta, jonka ulkomuotojen suunnittelusta vastaa

mm. Compagnie du Ponantin Le Boréal -luokan laivojen

suunnittelusta vastannut Stirl ing Design International.

Ferryvolution-sivuston mukaan uudet alukset tul laan

varustamaan LNG-moottoreil la. Suunnitelmien mukaan

aluksista tulisi noin 1 80 metriä pitkiä ja niissä olisi ti lat

1 700 matkustajal le ja 2 300-2 400 kaistametril le.

Sopimuksen pohjalta SNCM joutuu tilaamaan vähintään

neljä uutta alusta, jotka pitäisi saada olemassaolevien

alusten ikääntymisen vuoksi l i ikenteeseen vuosien

201 6 ja 201 8 väli l lä.

Corsica Ferries pettyi

OTC:n tekemä sopimus pyrkii turvaamaan sopimuksen

voittajal le kannattavan liikennöinnin Marseil lesta. Sen

vuoksi myös Nizzasta ja Toulonista Korsikal le l i iken-

nöivien varustamojen on käytettävä OTC:n määrit-

tämiä vähimmäishintoja päästäkseen Korsikal la sata-

maan.

Tästä on ollut erityisen närkästynyt Corsica Ferries,

joka katsoo tällaisten vaatimusten olevan laittomia. Sen

mukaan uudet määräykset pakottavat sen nostamaan

lippujen hintoja, mikä estää vapaan kilpailun. Vaikka

muidenkin kuin SNCM-CMN-yhteenliittymän pitää siis

noudattaa OTC:n määrittämiä ehtoja, eivät ne saa

liikennöinnistä minkäänlaista korvausta.

Lähteet

• Econostrum.info (www.en.econostrum.info)

• Ferryvolution (www.ferryvolution.com)

• La Provence.com (www.laprovence.com)

• Telegraph (www.nautilusint.org)

• Alusluettelon lähteet: Bureau Veritas, Equasis, La

Méridionale, Ship2Shore ja SNCM
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Vuonna 1 993 Raumalla valmistunut 550 matkustajan ja
2200 kaistametrin Kalliste on tahkonnut Marseillen ja
Korsikan väliä koko uransa ajan. Ikänsä puolesta laiva voi
jatkaa liikennöintiä myös koko seuraavan sopimuskauden
ajan. Kuva: Bruce Peter

Fakta: Sopimuksen
vähimmäisvaatimukset

kapasiteetista
• Matkustajat: 41 0 000 vuodessa / 34 000 kuukaudessa

• Kaistametrejä rahdil le: 1 600 000 / 1 33 333

• Edestakaisia vuoroja: 23 viikossa

Kiinnitysköysien pettäminen aiheutti Napoleon Bonapar-
ten törmäyksen laituriin ja osittaisen uppoamisen vuosi
sitten. Kuvassa alus saapumassa Marseilleen keväällä 201 0.
Huhujen mukaan risteilylautat Napoleon Bonaparte ja
Danielle Casanova olisivat SNCM:n korvattavien laivojen
listalla huonon rahtikapasiteettinsa vuoksi. Kuva: Eerik Laine



SNCM (9 alusta, joista yksi makuutettuna)

Excelsior (201 3-) • Valmistunut: 1 999, Fincantieri, Ital ia • Pituus: 202 m • Leveys: 28 m • Nopeus: 23 kn •

Matkustajia: 2 250 • Autoja: 760 • Bareboat-rahdattu Grandi NaviVelocilta kahdeksi vuodeksi, korvaa Napoleon

Bonaparten.

Jean Nicoli (2009-) • Valmistunut: 1 998, Fosen Mekaniske Verksted, Norja • Pituus: 201 m • Leveys: 26 m •

Nopeus: 27 kn • Matkustajia: 1 050 • Autoja: 600 • Edell iset nimet: Pasiphae Palace (2001 -2009), Pasiphae (1 998-

2001 )

Pascal Paoli (2003-) • Valmistunut: 2003,Van der Giessen de Noord,Alankomaat • Pituus: 1 76 m • Leveys: 31 m •

Nopeus: 23 kn • Matkustajia: 622 • Autoja: 1 30

Danielle Casanova (2002-) • Valmistunut: 2002, Fincantieri, Ital ia • Pituus: 1 76 m • Leveys: 30 m • Nopeus: 23 kn •

Matkustajia: 2 200 • Autoja: 700 • Edell iset nimet: Mediterranée (2002)

Napoleon Bonaparte (1 996-) • Valmistunut: 1 996, Chantiers de l 'Atlantique, Ranska • Pituus: 1 72 m •

Leveys: 30 m • Nopeus: 23 kn • Matkustajia: 2 460 • Autoja: 660 • Ei liikenteessä, makuutettuna Marseilles'ssa.

Paglia Orba (1 994-) • Valmistunut: 1 994, SNAHC (Soc.

Nouvelle des Ach Le Havre), Ranska • Pituus: 1 66 m •

Leveys: 29 m • Nopeus: 1 9 kn • Matkustajia: 544 •

Autoja: 1 20 • Lastimetrejä: 2 330

Monte D'Oro (1 991 -) • Valmistunut: 1 991 ,Ateliers et

Chantiers du Havre, Ranska • Pituus: 1 45 m • Leveys: 26

m • Nopeus: 1 9 kn • Matkustajia: 528 • Autoja: 1 30

Mediterranée (1 989-) • Valmistunut: 1 989, Chantiers

de l 'Atlantique, Ranska • Pituus: 1 65 m • Leveys: 27 m •

Nopeus: 24 kn • Matkustajia: 2 450 • Autoja: 700 •

Edell iset nimet: Daniel le Casanova (1 989-2002)

Corse (1 983-) • Valmistunut: 1 983, Dubigeon-

Normandie S.A. • Pituus: 1 45 m • Leveys: 24 m • Nopeus:

22 kn • Matkustajia: 1 800 • Autoja: 620

La Méridionale (3 alusta)

Piana (201 1 -) • Valmistunut: 201 1 , Brodosplit, Kroatia • Pituus: 1 80 m • Leveys: 31 m • Nopeus: 24 kn •

Matkustajia: 750 • Kaistametrejä: 2 500

Girolata (2002-) • Valmistunut: 1 995, Fosen Mekaniske Verksted, Norja • Pituus: 1 77 m • Leveys: 27 m •

Nopeus: 23 kn • Matkustajia: 650 • Kaistametrejä: 1 900

Kalliste (1 993-) • Valmistunut: 1 993, Finnyards Oy, Rauma • Pituus: 1 65 m • Leveys: 29 m • Nopeus: 1 9 kn •

Matkustajia: 500 • Kaistametrejä: 2 340
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Fakta: SNCM:n ja La Méridionalen laivastot 2013

SNCM:n vanhin alus Corse ei täytä uuden liikennöintisopi-
muksen vaatimuksia ja lienee siis ensimmäisenä korvatta-
vien listalla. Kuva: Oll i Tuominen
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Kohti maailmanennätystä

Uusi ja vanha mestari: yllä tämänhetkinen suurin konttilaiva Mærsk Mc-Kinney Møller, alla ennätyksen edellinen haltija
CMA CGM Marco Polo. Kuva yllä: Bruce Peter, kuva alla: Juhani Mehto



TEKSTI: OLLI TUOMINEN

VIIME VUOSINA maailman suurimman aluksen tittel i ei

ole kauaa pysynyt saman laivan hallussa. Tästä ovat

pitäneet huolta maailman suurimmat konttivarustamot,

jotka ovat taloustilanteen vaikeudesta huolimatta tilan-

neet yhä suurempia aluksia pääasiassa mannertenväli-

sil le pitkil le reiteil le. Tanskalaisjätti Maersk Line vastaan-

otti hil jattain ensimmäisen Triple-E-luokan aluksensa,

Mærsk Mc-Kinney Møllerin, joka otti nimiinsä maailman

suurimman konttialuksen tittel in.

Vain vähän tämän jälkeen kiinalainen China Shipping

Container Lines (CSCL) ilmoitti ti lanneensa eteläko-

realaiselta Hyundailta viisi alusta, jotka ovat valmis-

tuessaan maailman suurimpia. Viisikon strategiset mitat

ovat 400 metriä pituutta ja 58 metriä leveyttä. Luovu-

tukset alkavat pian, sil lä ensimmäinen luovutus pitäisi

ol la jo ensi vuoden jälkimmäisel lä puoliskolla.

Ennen Mærsk Mc-Kinney Mølleriä suurimman kontti-

laivan tittel iä piti hal lussaan keväällä 201 2 valmistunut

kapasiteetiltaan 1 6 020 TEU-yksikön CMA CGM Marco

Polo yhdessä kahden sisaraluksensa kanssa. Näiden

alusten pituus on 395 metriä eli vain muutama metri

vähemmän kuin Mærsk Mc-Kinney Mølleril lä. Silti

konttikapasiteetissa on merkittävä ero.

Triple-E-luokan aluksista valmistui ensimmäisenä 2.7.

luovutettu, l iki 400-metrinen Mærsk Mc-Kinney Møller,

jonka TEU-kapasiteetti on 1 8 270. Kuluvan vuoden

aikana eteläkorealaiselta Daewoo Shipbuilding &

Marine Engineering-yhtiön telakalta pitäisi valmistua

vielä viisi samanlaista l isää.Yhteensä Maersk on tilannut

Triple-E-luokan konttilaivoja 20.

Ylikapasiteetti romuttaa kannattavuuden

Uusien alusten tilaamisesta huolimatta kuljetettavien

konttien määrä ei ole l isääntynyt. Shanghai Shipping

Exchangen mukaan esimerkiksi Aasiasta Eurooppaan

kuljetettavan kontin hinta on laskenut tänä vuonna 35

prosenttia. Kiinan laivanvarustajien yhdistys muistutti

CSCL:n tilauksen yhteydessä tilauksen vain pahentavan

alan ylikapasiteettia ja vauhdittavan markkinoiden

heikkenemistä.

Syy yhä suurempien konttilaivojen tilaamiseen on

varustamojen kannalta selkeä. Suuri ja energiatehokas

alus kuluttaa konttia kohden vähemmän polttoainetta,

mikä vähentää kuljetuskustannuksia konttia kohden.

Myös miehistökulut ovat pienempiin aluksiin verrattuna

alhaisemmat, sil lä aluskoon kasvamisesta huolimatta jät-

tiläislaivat eivät tarvitse juurikaan enempää miehistöä.

Näitä jättiläisaluksia käytetään pitkil lä, mannertenväli-

sil lä reiteil lä. Esimerkiksi Maerskin Triple-E-alukset kul-

kevat Aasian ja Euroopan satamien väli l lä.

Kustannuspaineiden seurauksena monet varustamot

ovat laskeneet alustensa nopeuksia, sil lä näin voidaan

saavuttaa merkittäviä säästöjä polttoainekustannuksissa.

Laivaluokittaja Det Norske Veritasin mukaan nopeuden

laskeminen kymmenellä prosentil la voi laskea

polttoaineenkulutusta jopa 30 prosenttia. Bloombergin

keräämän datan mukaan konttilaivojen keskinopeus

onkin viimeisen kolmen vuoden aikana laskenut 1 6

prosentil la reiluun kymmeneen solmuun.
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Yksi suurista konttivarustamoista on eteläkorealainen
Hanjin, jonka suurimpia aluksia on kuvan Hanjin Green
Earth. Kuva: Juhani Mehto

Vuonna 201 1 valmistuneen, 366 metriä pitkän CSCL
Venuksen kapasiteetti on 1 4.300 TEU-yksikköä.
Kuva: Juhani Mehto



"Varustamoil le kustannusten leikkaaminen on

olennaista. Näinä vaikeina aikoina se, kuka tekee rahaa

ja kuka ei, määräytyy paljolti sen mukaan, kuka saa

leikattua kustannuksia tehokkaammin", analyytikko Um

Kyung A eteläkorealaisesta Shinyoung Securities Co.-

yhtiöstä tiivistää Bloombergil le.

Voimasuhteet muuttuvat

International Transport Journalin mukaan maailman 20

suurinta konttivarustamoa ovat neljän viime vuoden

aikana tilanneet yhteensä 344 alusta. Vain japanilainen

NYK ja Israelissa päämajaansa pitävä ZIM ovat

jättäneet tilaukset tekemättä. Samaan aikaan

kiinalaisvarustamojen eli Coscon ja CSCL:n laivasto ja

merkitys ovat kasvaneet.

Maerskin ylivoima alkaa vähitel len pienentyä, kun MSC

saa investointiohjelmansa päätökseen. Tuolloin yhtiöi-

den konttikapasiteeteissa on enää noin 1 00 000 TEU-

yksikön ero, mikä vastaa 1 8 000 TEU:n aluksina lasket-

tuna enää alle kuuden laivan eroa.

Aktiivisen roolin on ottanut myös Yhdistyneissä

Arabiemiraateista oleva UASC, joka ilmoitti hil jattain

tilaavansa viisi 1 8 000 TEU:n ja viisi 1 4 000 TEU:n alusta.

Koko sarjan on tarkoitus olla l i ikenteessä vuoden 201 5

aikana. Myllerrys konttil i ikenteessä siis jatkuu.
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Yllä: Japanilainen NYK on jättänyt viime vuosina
uudisrakennukset tilaamatta. 1 3 208 TEU:n NYK Helios
valmistui 201 2. Kuva: Jukka Koskimies
Alla:Toisena Maerskin Triple-E-aluksista valmistui
Majestic Maersk, joka vieraili Kööpenhaminan
Langeliniellä 24.9.201 3. Kuva: Bruce Peter
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MATKAKERTOMUS

I tämeren helmet

Princess Anastasial la

Sivun kuvat: Kalle Id



Vasemmalla: Columbus-yökerho remontoitiin uuteen uskoon ennen Princess Anastasian liikenteenaloitusta. Oikealla: Italialainen
ravintola Napoli Mia on yksi laivan neljästä ruokaravintolasta. Kuvat: Kalle Id

TEKSTI: KALLE ID

PRINCESS ANASTASIA – entinen Viking Linen Olympia

ja P&O Ferriesin Pride of Bilbao – aloitti St. Peter

Linen liikenteen Pietarista Tukholmaan ja Tall innaan

keväällä 201 1 . Pian tämän jälkeen alus teki kaksi ristei-

lyä Pietarista Helsinkiin, Tukholmaan ja Tall innaan. Nämä

ilmeisesti osoittautuivat suosituiksi, si l lä jo saman vuo-

den syksyllä Princess Anastasia siirtyi tekemään yksin-

omaan näitä neljän yön risteilyitä. Samalla matkustaji l le

tarjottiin mahdoll isuus aloittaa risteily mistä tahansa

aluksen käyntisatamasta.

Itse vakuutuin St. Peter Linen tuotteesta matkustet-

tuani Princess Marial la Pietariin talvel la 201 1 (kts.

Ulkomatala 2/201 1 ). Sain viimein toteutettua suunnitel-

mani Princess Anastasian tuotteen testaamisesta viime

kesänä. Kenties syynä olivat Princess Maria -matkani

asettamat korkeat odotukset, mutta Princess Anastasia

-risteily ei vakuuttanut lainkaan samalla taval la kuin

matkani varustamon toisel la aluksella.

Tuttua ja tuntematonta

Princess Anastasia on laivana kiehtova sekoitus Mari-

el lalta tuttua ja ex-Olympian myöhempien omistajien

tekemiä muutoksia. Molemmat sisaret ovat muuttuneet

vuosien varrella, mutta kiehtovaa kyllä ne ovat muut-

tuneet eri suuntiin. Princess Anastasial la disco löytyy

edelleen kannelta kahdeksan, kuudennen kannen keula-

ja peräportaikkoja yhdistää leveä käytävä laivan keskellä,

ja taval l iset hytit ovat käytännössä alkuperäisessä asus-

saan – jopa niin, että infotekstit ovat edelleen nähtävil lä

suomeksi ja ruotsiksi.

Toisaalta Princess Anastasial la kokoustilat ovat muuttu-

neet kasinoksi, VIP-baariksi ja elokuvateatteriksi. Alku-

peräinen parfymeria on nyt lasten leikkihuone, kun taas

aiempi sitseria kahvilan vieressä on nyt kauppana –

tosin tämä ei ollut lainkaan auki matkamme aikana.

Alkuperäistä sisustusta julkisista tiloista ei sen sijaan

juurikaan löydä (käytäviä ja auloja lukuunottamatta).

P&O Ferries on muuttanut mm. kaikki ravintolatilat

uuteen asuun, kun taas St. Peter Line on uudistanut

pubin, discon ja yökerhon. Näistä jälkimmäinen on

sisustukseltaan erityisen tyylikäs sekä alkuperäiseen

sisustukseen että sisareensa Mariel laan verrattuna.

Muutoksista huolimatta aluksella on varsin helppo

suunnistaa Mariel lan pohjalta. Tämä on erityisen hyvä

siksi, että St. Peter Line ei kunnostautunut informaation

tarjoamisessa: minkäänlaista esitettä laivasta ei ol lut

saatavil la ja ainoa matkustaji l le jaettu laivan pohjapiirros

oli toteutettu niin kehnosti, ettei siitä käytännössä ollut

lainkaan hyötyä laival la suunnistaessa.

Myös muussa informaatiossa olisi parantamisen varaa:

mistään ei esimerkiksi voinut saada tietoa siitä, mitkä

maksuvälineet käyvät laival la.Tämä aiheutti ongelman jo

ensimmäisenä iltana, kun suomea kehnosti puhuva
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virolainen tarjoil i ja kertoi meil le, ettei laival la voi

maksaa lainkaan kortil la. Lopulta selvisi kyseessä olleen

vain tietoliikennekatkon maksujen varmentamisessa ja

normaalioloissa kortti toimii. Samoin on hieman outoa,

että kaikki hinnat laival la on ilmoitettu vain euroissa,

vaikka tämän lisäksi ainakin ruplil la saattoi maksaa.

Samoin tiedonkulku kohteista oli heikkoa: Tukholmaan

tultaessa laival la kuulutettiin kuninkaanlinnan olevan

suljettu Prinsessa Madeleinen häiden vuoksi –

todell isuudessa l inna oli kuitenkin auki normaalisti.

Ravintolavaihtoehdot

Princess Anastasia tarjoaa matkustaji l leen neljä ravinto-

lavaihtoehtoa: perinteisen buffetin (Seven Seas), kaksi à

la carte -ravintolaa (New York ja Napoli Mia) ja sushi-

baarin (Kampai), minkä lisäksi aluksella on luonnoll isesti

myös pikkupurtavaa tarjoava kahvila. Kaikki ravintola-

vaihtoehdot ovat Itämeren autolauttojen mittapuulla

varsin maltil l isesti hinnoiteltuja – lukuunottamatta

Kampai-sushibaaria, jota emme korkean hintatason

vuoksi lainkaan testanneet. Valitettavasti edull inen hin-

tataso tarkoittaa myös sitä, etteivät aluksen ravintolat

vakuuta laadullaan.

Seven Seas -buffet jätti toivomisen varaa niin valikoi-

man kuin laadun puolesta – ruokalajival ikoimaan kuului

mm. keitetty pasta ilman lisukkeita. Erikoinen yksityis-

kohta oli myös se, että virvoitusjuomat eivät kuulu

aterian hintaan, mutta viini kuuluu. Ital ialaistyylisessä

Napoli Mia -ravintolassa ruokalista oli hyvin suppea ja

pelkistetty – ravintolan hienoimassa pizzassa oli täyt-

teenä sekä kinkkua että herkkusieniä!

Jos Napoli Mia ja Seven Seas olivat pettymyksiä, à la

carte -ravintoloista isompi eli New York osoittautui

varsin vakuuttavaksi: ruokalista oli riittävän laaja ja

annokset olivat pääasiassa maukkaita – tosin tässä oli

jonkin verran vaihtelua. Ainoa, mistä New Yorkia voi

varsinaisesti kritisoida on ravintolan nimi: ti la ei ruoka-

l istansa tai sisustuksensa puolesta ole erityisen amerik-

kalaistyylinen – ennemmin ruokalistasta huokui venäläi-

syys, ainoana Princess Anastasian ravintoloista.

Molempien Princess Anastasian à la carte -ravintoloi-

den ongelmana oli se, että ruokalajit sisälsivät ainesosia,

joita ei mainittu ruokalistassa. Erityisesti aurinkokuivat-

tu tomaatti ol i kokkien suosiossa ruokalistan ulko-

puolisena ainesosana – sitä oli l isänä jopa annoksessa,

joka ruokalistan mukaan sisälsi vain parmankinkkua ja

melonia.
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Princess Anastasian miehityksen hoitavan DFDS:n
perinteestä nimensä lainannut Seven Seas -buffetravintola
on sisustukseeltaan P&O Ferriesin aikaisessa asussa. Mm.
tarjoilualueet eroavat alkuperäisestä. Kuva: Kalle Id

Blast from the Past: Princess Anastasian kuudennelta
kannelta löytyy edelleen keulan ja perän portaikot
yhdistävä laivan keskellä kulkeva käytävä, joka Mariellasta
hävisi vuoden 2006 remontissa. Kuva: Kalle Id

NewYork -ravintola ei nimestään huolimatta ole
kovinkaan amerikkalainen. Osassa materiaaleista laivalla
ravintolaan viitattiinkin nimelläTroika, mikä kuvaisi
ainakin ruokalistaa paljon paremmin. Kuva: Kalle Id



Aamiaista Princess Anastasial la tarjotaan Seven Seas

-buffetissa ja Bake & Coffee -kahvilassa, sekä VIP-aami-

ainen NewYork -ravintolassa. Seven Seasin buffet-aami-

ainen yllätti meidät valikoimallaan ja laadullaan (verrat-

tuna saman ravintolan il lal l iseen). Bake & Coffeen

aamiainen puolestaan toi kokemuksena mieleen Neu-

vostoliiton: kahvilan tiskin takana oleva tarjoil i ja annos-

teli hitaasti ja varovaisesti lautasel le selvästi tarkalleen

määritel lyn annoksen nakkeja, munakokkelia, kinkkua,

juustoa, kurkkua ja tomaattia. Onneksi kahvilassa ei

aamiaista syödessämme ollut koskaan tungosta, sil lä

aamiaisen annostelu oli hidas prosessi.

Pub, yökerho, strippari...

Myös Princess Anastasian viihdekonsepti on sekoitus

muilta Itämeren autolautoilta tuttua ja St. Peter Linen

omaa. Pubin virkaa toimittavassa Rabbit Barissa (tilan

sisustus on nimen mukainen, jäniksiä ja niiden korvia on

kaikkial la) screeneil lä näytettiin urheilua ja kaijuttimissa

kaikui karaoke. Kantta ylempänä Night Rabbit bar

vaikuttaa ensialkuun tavall iselta laivan discolta – joskin

tyylikkäästi sisustetulta sel laiselta – mutta Princess

Marian tapaan discon ohjelmaan kuuluu myös strippari.

Konseptiltaan erikoisin tila laival la on kuitenkin Colum-

bus-yökerho. Vaikka se tilaratkaisuidensa puolesta ei

poikkea Mariel lan ja muiden vanhempien Viking-laut-

tojen yökerhoista, on Columbuksen tuote varsin oma-

laatuinen. Yökerhon pöydät ja tuolit eivät ole vapaasti

kenen tahansa istuttavissa, vaan pääosan pöydistä saa

itsel leen vain maksull isel la varauksella. Halvimpienkin

pöytien varausmaksu on kuitenkin kymmeniä euroja,

minkä lisäksi parhaat paikat on varattu VIP-vierail le.

Alkuil lasta Columbuksen ohjelma on melko tavall ista

yökerhokauraa bändeineen (kuulutusten mukaan ky-

seessä on ”rockkonsertti”), mutta yhdeksän aikaan il lal-

la alkaa toista tuntia kestävä show, jossa on mukana

suuren maailman risteilylaivojen mukaan laulua ja tans-

sia – mutta myös visailu yleisölle väliaikanumerona.

Visailuun on kuitenkin turha osall istua jos ei osaa venä-

jää, sil lä ainakin omalla matkallamme kilpailun vetäjä

unohti useimmiten esittää kysymyksen englanniksi, vaik-

ka juonnot muuten olivatkin kaksikiel isiä. Showden var-

sinainen sisältö eli tanssi- ja lauluesitykset olivat tasol-

taan vaihtelevia: näimme sekä väsynyttä can-caniä että

oikeasti vaikuttavan Itämeriaiheisen tanssiesityksen.

Kaiken aluksen viihteen ongelmana on rockkonserttita-

solla l i ikkuva äänenvoimakkuus. Musiikki – oli se mitä
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Bake & Coffeen "säännöstelty" aamiainen. Erikoisempaa
ruokavaliota noudattavien ei kannata vaivautua Princess
Anastasialle – kasvisruokakin kun on laivalla tuntematon
käsite. Kuva: Kalle Id

Night Rabbit Bar kannella kahdeksan toimii discona ja sen
yhdeydessä on myös laivan ainoa tupakkahuone.Yöllä
Night Rabbitissä viihdyttää myös strippari. Kuva: Kalle Id

MATKAKERTOMUS

Columbus-yökerhon tanssiesityksistä vaikuttavin oli
Pietarista lähdettäessä esitetty Itämeri-aiheinen esitys,
jossa nähtiin sekä puvustuksessa että itse tanssiliikkeissä
aitoa luovuutta väsyneen kierätyksen sijaan. Kuva: Kalle Id



hyvänsä – oli yksinkertaisesti niin kovalla, ettei yöker-

hossa, discossa tai pubissa voinut oleil la ilman korva-

tulppia. Meteli kantautui myös kansien läpi mm. suoraan

yökerhon alla olevaan hyttiimme niin, että nukkuminen

oli vaikeaa jopa korvatulppien kanssa. Kuvaani Princess

Anastasian henkilökunnasta ei parantanut se, että tie-

dustel lessamme mahdoll isuutta hytin vaihtamiseen mei-

tä juoksutettiin kolmeen eri kertaan infotiskil lä vain

saadaksemme vastauksen ”ei onnistu”.

”Se on sähkökiuas, ei sille voi heittää vettä”

Ravintoloiden ja baarien lisäksi Princess Anastasian

ajanviettomahdoll isuuksien valikoimaan kuuluu luontai-

sesti tax-free -myymälä, sauna ja aurinkokansi baarei-

neen. Jälkimmäisel lä viihdyimme matkan aikana paljon-

kin, sil lä sää suosi meitä lähes koko matkan ajan. Tax

Free -myymälä puolestaan on – hytttien tapaan –

kiinnostava matka menneeseen, sil lä tilaan ei ole tehty

merkittäviä muutoksia aluksen valmistumisen jälkeen.

Nykyisten autolauttojen myymälöihin verrattuna se

onkin lähes hellyyttävän pieni. Halpoja ostoksia

matkustajan on turha toivoa tääl lä kuitenkaan

tekevänsä, sil lä Princess Anastasian tax-free -hinnat

olivat huomattavasti Suomenkin maahintoja kall i immat.

Princess Anastasian sauna on yksi niistä tiloista, jotka

on modernisoitu aluksen tultua St. Peter Linelle. Tila

onkin ulkoisilta puitteiltaan tyylikäs ja viihtyisä.

Ulkonäkö kuitenkin pettää, sil lä upouusilta näyttävät

suihkut eivät toimineet kunnolla ja saunan ainoa

löylyämpäri vuosi. Kun kävin tästä saunabaarissa

mainitsemassa minulle kerrottiin puisen kiulun ja

kauhan olevan vain koriste, sil lä saunan sähköisel le

kiukaalle ei saa heittää löylyä. Kyseessä kuitenkin oli

taval l inen Suomessa valmistettu kiuas, jonka sähkötur-

val l isuudessa tuskin on puutteita.

Tutut Tukholma jaTallinna

Entäpä mil lainen on sitten Princess Anastasian tarjoama

risteily? Tukholma ja Tall inna ovat epäilemättä jokaisel le

tuttuja kohteita. Tukholman osalta Princess Anastasian

risteilyt kuitenkin tarjoavat jotain erilaista: pidemmän

satama-ajan. Kun Viking, Sil ja ja Tall ink ovat lyhentäneet

satamassaoloaikaa leikatakseen polttoainekustannuk-

sia, Princess Anastasia viettää Tukholmassa kymmenen

ja puoli tuntia. Vaikka osa tästä ajasta tuhraantuu raja-

muodoll isuuksiin, tarjoaa laiva silti kunnoll isen mahdol-

l isuuden nähdä Tukholmasta useammankin kohteen

saman päivän aikana. Itse vierail imme Nordiska

Museetissa, joka on suositeltava kohde kaikil le suoma-

laisil le – jos ei muuten niin siksi, että se paljastaa kuinka

samanlaisia suomalainen ja ruotsalainen kulttuuri ja

tavat ovat.

Jos Tukholmassa maissaoloaikaa on yll in kyll in, samaa ei

voi sanoa Tall innasta. Laiva on toki maissa siel läkin

seitsemän ja puoli tuntia, mutta rajamuodoll isuudet

haukkasivat tästä leijonanosan. Kun Tukholmassa pääsy

laivalta ja laival le hoitui nopeasti – varsinkin Schengen-

maiden kansalaisil le – Virossa oli val lal la Neuvostoajoil-

ta periytyvä mentaliteetti joka tarkoitti ajan tuhrautu-

mista jonottamiseen.

Eksoottinen Pietari

Princess Anastasian risteilyiden ehdoton kohokohta on

luontaisesti Pietari. Kaupunki tarjoaa suuren määrän

kiinnostavia kulttuurikohteita, mutta jo pelkästään
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Vaikka saunaosaston saunoissa oli hiukan toivomisen
varaa, allasosasto on varsin kookas ja hyvinvarusteltu
autolauttojen mittapuulla. Kuva: Kalle Id

Tukholman Nordiska Museetin aulaa dominoi valtava
KustaaVaasan patsas. Kuva: Kalle Id



”pohjolan Venetsian” kanavien varrella käveleminen on

elämys. Kaupungissa l i ikkumista helpottaa St. Peter

Linen bussi, joka liikennöi lauttarannasta I isakin kirkolle.

Bussil ippu on hinnaltaan 25 euroa, mutta viisumivapaa

matkustus vaatii bussil ipun hankkimisen ja l ippu on

sekä halvempi että helpompi hankkia kuin viisumi. Bus-

sin l i ikkumista ei kuitenkaan voi kehua sujuvaksi, si l lä

kaupunkilaisten kasvaneesta elintasosta ja päättäjien

joukkoliikennevastaisuudesta johtuen autot tuntuvat

seisovan ruuhkissa aamusta iltaan.

Jos Pietaria voi jotain kritisoida niin ei-venäjänkiel isen

informaation saaminen kaupungissa on haastavaa. Jopa

Eremitaasin museossa pääosa selityksistä oli vain venä-

jäksi. Tämä teki museovierailusta oudon kokemuksen,

kun väli l lä ei edes tiennyt mitä katselee. Kiel imuurin

madaltamiseksi mukaan olisi fiksua ottaa kyril l isten

aakkosten käännösohje: monia venäjänkiel isiä sanoja on

mahdoll ista ymmärtää muiden kielten pohjalta – hyvänä

esimerkkinä sana ”ресторан”, meikäläisil lä aakkosil la

helposti ymmärrettävä ”restoran”.

Suomessa on yleisessä keskustelussa tapana korostaa

sekä Venäjän turvattomuutta että venäläisten taipumus-

ta turhaan byrokratiaan. Omien Pietarin-kokemusteni

perusteella molemmat väitteet ovat l i ioittelua. Pietari ei

ainakaan päivävisiitin aikana vaikuttanut olevan yhtään

sen turvattomampi kuin muutkaan eurooppalaiset

suurkaupungit. Rajamuodoll isuudet laivasta noustaessa

ja sinne palatessa puolestaan hoituivat itseasiassa

helpommin Pietarissa kuin Tall innassa.

Mitä Princess Anastasian risteilystä jäi siis käteen?

Reittinä Itämeren helmet -risteily on mitä mainioin,

yhdistäen alueen neljä kiinnostavinta kaupunkia – tosin

Tall inna ja Tukholma lienevät useimmil le suomalaisil le

matkustaji l le ennestään tuttuja. Princess Anastasia ei

kuitenkaan ole paras mahdoll inen alus tähän liikentee-

seen. Helsinki-Tukholma -l injaa varten suunnitel lut hytit

ovat yksinkertaisesti l i ian pieniä pidemmil lä risteilyil lä –

erityisesti säilytystilojen puute on ongelma. Samoin

ravintoloiden ja viihteen taso laival la jättää toivomisen

varaa. Viihteen osalta neljän päivän risteilyyn mahtuu

yksinkertaisesti l i ikaa toistoa, kun jokaisen il lan ohjelma

on enemmän tai vähemmän suora kopio edell isestä

il lasta. Tälläinen lähestymistapa toimii juuri ja juuri

kahden yön autolauttaristeilyil lä, mutta pidempi risteily

vaatisi enemmän ”oikeaa” risteilyä muistuttavaa otetta.

Tämä St. Peter Linelta ainakin toistaiseksi puuttuu.
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I isakin kirkko lienee useimmille tuttu sanonnasta "tehdä
kuin Iisakin kirkkoa". Remontissa olevasta tornista
päätellen työt eivät ole vieläkään valmiita. Kuva: Kalle Id

"Pohjolan Venetsia" on saanut lempinimensä kaupungin
alkujaan lukuisien kanavien mukaan. Monet kanavista on
historian saatossa täytetty, mutta onneksi ei kaikkia.
Kuva: Kalle Id

Eremitaasi on yksi maailman suurimmista museoista.
Myös tsaarien talvipalatsi (sisäpihan sisäänkäynti kuvassa)
on osa museota.Valitettavasti muutamaan poikkeusta
lukuunottamatta tsaariperheen huoneet eivät ole
alkuperäisessä asussaan. Kuva: Kalle Id



Volcan de Tinamar on Armasin 40-vuotta kestäneen autolauttakehityksen uusin hedelmä. Kuva: Eerik Laine

AUTOLAUTAT

Kanariansaarten lauttal i ikenne, osa 3:

Suolakuunareista autolauttoihin:

Naviera Armas
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TEKSTI:TIMO SELKÄLÄ

ARMAS-VARUSTAMON toiminta alkoi vuonna 1 941 kun

lanzarotelainen liikemies Antonio Armas Curbelo

(1 899-1 985) osti pienen puisen moottorikuunarin. Lai-

vaa käytettiin suolan ja kappaletavaran kuljetukseen

sekä Kanariansaarten sisäisessä l i ikenteessä että Kana-

rian ja sil loisen Espanjan Saharan provinssin väli l lä.Vuo-

sien kuluessa perustajansa mukaan nimetyn Antonio

Armas Curbelo-varustamon laivasto kasvoi ja moderni-

soitui, fokuksen pysyessä kappaletavaraa kuljettavissa

rahtilaivoissa. Muutoksen tuulet alkoivat puhaltaa, kun

Antonio Armas Curbelo luovutti vuonna 1 973 yhtiön

johdon pojal leen Antonio Armas Fernándezil le.
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Roro-liikenne alkaa

Antonio Armas Fernández oli perinyt isältään kirjavan

laivaston pieniä perinteisiä kappaletavara-aluksia, osa

jopa kuunareita. Alukset olivat yhtiön tarpeisiin sopivia,

mutta kustannusten noustessa tuli tarpeell iseksi joko

kasvattaa laivojen kokoa tai tehostaa niiden käyttöä.

Antonio Armas Fernándes päätti val ita vaihtoehdoista

molemmat. Uudistusten tarvetta l isäsi kasvava turismi,

jonka uskottiin johtavan myös rahtikuljetusten kasvuun.

Uudistuksissa edesauttoi Kanariansaarten uusi inves-

tointeja suosiva talous- ja verojärjestelmä vuodelta

1 971 .

Vuonna 1 973 Antonio Armas Curbelo -varustamo

hankki DFDS:ltä ensimmäiset roro-aluksensa Volcán de

Yaizan ja Volcán de Tahíchen (I). Monikäyttöisissä aluk-

sissa oli sivu- ja peräporttien lisäksi mm. omat nosturit,

mikä paransi niiden sopivuutta Kanarian li ikenteeseen.

Aluksia käytettiin pääasiassa Kanariansaarten sisäisessä

rahtil i ikenteessä; manner-Espanjan li ikenteen ja lähes

koko Kanarian sisäisen matkustajal i ikenteen sopimus

oli Trasmediterránealla, eikä varustamolla ollut resurs-

seja vapail le reiteil le laajentumiseen.

Käytettyinä hankittuja aluksia seurasivat Armasin en-

simmäiset ro-ro uudisrakennukset Volcán de Timanfaya

(I) ja Volcán de Tisalaya vuonna 1 975. Uudet alukset

korvasivat Volcán de Tahíchen (I), jonka ura varus-

tamolla jäi siis hyvin lyhyeksi. Ensimmäisten rorojen

myötä varustamo sai nykyisen nimeämisperinteensä,

jossa laiva nimetään T:l lä alkavien nykyisten tai

historial l isten Kanariansaarten tulivuorien mukaan.

Armaksen laivat taas on pääsääntöisesti rekisteröity

jompaankumpaan Kanariansaarten maakuntapääkau-

punkiin, Las Palmas de Gran Canariaan tai Santa Cruz

de Tenerifeen ja purjehtivat siten Espanjan lipun alla.

1 980-luku: ro-ro liikenteen kasvua

Ensimmäisten roro-hankintojen jälkeen Armasin lautta-

hankinnoissa oli hil jaista aina vuoteen 1 979 asti, jol loin

hankittiin roro-lautta Caribbean Trailer, josta huomion-

arvoista ovat useat pysäytykset satamiin turvall isuus-

ongelmien takia 2000-luvulla. Kaksi vuotta myöhemmin

seurasi roro-alus Puente Canario. Vuonna 1 983 toimi-

tettiin varustamon toisen sukupolven uudisrakennukset

Volcán de Tamia ja Volcán de Tinache. Kaksikko oli jo

492 kaistametrin ja 1 2 kuljettajan aluksia ja niitä käy-

tettiin muun muassa Kanariansaarten ja Espanjan väli-

sessä l i ikenteessä. Liikenteen kasvaessa Volcán de

Timanfayaa ja Volcán de Tisalayaa pidennettiin 1 2 met-

ril lä talvel la 1 985-86.

Puerto Canario -lautta joutui terrori-iskun uhriksi

1 986, kun laival le hyökättiin sen ollessa satamassa

AUTOLAUTAT

Volcán de Tisalaya oli yhtiön ensimmäinen uusi ro-ro.Alus ei ollut mikään jättiläinen, 64 metriä, ja 268 kaistametriä tekee
siitä kutakuinkin Ahvenanmaan maakuntalauttojen kokoisen; itseasiassa Ångbåts AB Åland kaavailikin 1 970-luvun alussa
samoja aluksia Ahvenanmaan liikenteeseen. Siitä huolimatta epäilijät pitivät alusta aivan liian suurena Kanarian
paikallisliikenteeseen.Tässä alus pidennettynä 30.1 1 .1 987 Santa Cruz de Tenerifessä. Kuva: Göran Olsson



Länsi-Saharassa. Komentosil lal la ollut yövahti surmat-

tiin, mutta muu miehistö onnistui l innoittautumaan päi-

vähuoneeseen. Hyökkäyksen syynä olivat paikal l isen

väestön antipatiat entisiä siirtomaaisäntiään kohtaan.

Vuonna 1 987 Armasin roro-laivasto kasvoi vielä yhdellä

aluksella, kun varustamon tytäryhtiö Areca osti vuonna

1 979 valmistuneen rahtilautta Guadalviarin, joka nimet-

tiin uudelleen Isla de Tenerifeksi ja vuokrattiin Armasin

l i ikenteeseen pääasiassa l injal la Las Palmas-Puerto del

Rosario. Vuonna 1 992 ostettiin vielä yksi rahti-roro eli

African Trailer, joka sai nimekseen Volcán de Teneguía

(I) .

Naviera Armas aloittaa matkustajaliikenteen

1 990-luvun alussa Antonio Armas Fernández suunnittel i

uutta strategiaa seuraavalle vuosikymmenelle. Yhtiön

asema rahtil i ikenteessä oli vakaa ja se oli onnistunut

erityisen hyvin itäisil lä Kanariansaaril la. Nyt oli aika

vakiinnuttaa asema myös läntisil lä saaril la Gran Cana-

rial la, Teneriffal la ja La Palmalla. Strategian pohjana oli

paikal l ishal l innon teettämä tutkimus jossa arvioitiin

saarten kuljetustarpeita sekä tulevaisuuden matkusta-

jal i ikennettä. Ennusteisiin nojautuen Armas-varustamo

alkoi selvittää matkustajal i ikenteen aloittamista. Tarpei-

siin sopivia käytettyjä aluksia ei ol lut tarjol la, joten tela-

koilta pyydettiin tarjouksia aluksista joiden ominaisuu-

det olivat suunnil leen seuraavat: Matkustajakapasiteetti

250-500 matkustajaa (joista osa hyteissä), matkanopeus

1 8 solmua ja, autokannet johon mahtuisi noin 800-1 000

metriä rahtia.

Armasil la oli kuitenkin kiire uusien alusten kanssa, sil lä

muutkin alueen varustamot olivat vetäneet samat joh-

topäätökset tutkimuksesta: Compañia Trasmediterrá-

nea oli ti lannut kaksi Armasin suunnittelemien kaltaista

alusta saarten sisäiseen liikenteeseen, kun taas Fred.

Olsen suunnittel i laajentavansa reittiverkostoaan käyte-

tyil lä matkustaja-autolautoil la. Joulukuussa 1 993 Armas

tilasi kaksi matkustaja-rahtilauttaa Vigossa sijaitsevalta

Hijos de J . Barrerasin telakalta, ja telakasta tulikin

Armaksen hovirakentaja; yhtä lukuun ottamatta kaikki

varustamon uudisrakennukset on rakennettu siel lä.

Uuden matkustajal i ikennefokuksen myötä myös varus-

tamon nimi muuttui.Vanha, varustamon perustajaa kun-

nioittava Antonio Armas Curbelo -nimi jäi historiaan

tammikuussa 1 995 ja sen tilal le tul i Naviera Armas.

Kaksi kuukautta myöhemmin varustamo aloitti matkus-

tajal i ikenteen: Ibizalta lopulta ostettu, aluksi vuoden
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Volcán de Tinache myytiin 2000-luvulla Peregar-
varustamolle, mutta se säilytti vanhan nimensä.
Kuva: Ian Boyle, Micke Asklanderin kokoelmat

Vuonna 1 983 valmistunut Volcán de Tamia oli toisen
sukupolven rahtilauttoja.Alusten ylemmän rahtikannen
ikkunat olivat esteettinen kysymys,Antonio Armas
Fernandéz kun halusi alusten näyttävän matkustaja-
autolautoilta. Kuva: Ulrich Streich, Micke Asklanderin kokoelmat

Isla de Tenerife siirtyi vuonna 1 995 suoraan Armasin
omistukseen ja sai nimen Volcán de Tahiche (II). Kuvassa
laiva Las Palmas de Gran Canariassa 201 0. Kuva: Marius
Esman



päivät vuokralla ollut vuonna 1 970 valmistunut matkus-

taja-autolautta Volcán de Tindaya (I) asetettiin Armasin

l i ikenteeseen Fuerteventuran ja Lanzaroten väli l lä.

Pikkujättiläiset Volcán de Tauce jaVolcán de
Tejeda

Armasin ensimmäiset matkustaja-alukset Volcán de

Tauce ja Volcán de Tejeda valmistuivat vuonna 1 995. Ne

olivat pienistä mitoistaan (1 20x20 metriä) huolimatta

monikäyttöisiä tilaihmeitä. Niihin oli saatu saatu

mahdutettua kolme rahtikantta ja vaaral l isten aineiden

kuljetusmahdoll isuus sekä 250 matkustajapaikkaa, joista

hyttipaikkoja 76:l le. Lastausjärjestelmä oli optimoitu

ramppien sijoitusten avulla – tosin rampeista jouduttiin

tekemään myös varsin jyrkät tilan maksimoimiseksi.

Uusien alusten valmistuttua varustamon ensimmäinen

roro-laiva Volcán de Yaiza myytiin. Saman vuoden aikana

Areca-varustamon omistama Isla de Tenerife -lautta

siirrettiin Armasin omistukseen ja laiva sai uuden nimen

Volcán de Tahiche (I I ) .

Seuraavina vuosina Armasin lauttalaivasto muuttui

merkittävästi, kun pieneksi jääneistä vanhoista roro-

aluksista luovuttiin.Volcán de Timanfaya (I) ja Volcán de

Tamia myytiin vuonna 1 996, minkä lisäksi Volcán de

Teneguía haaksirikkoutui samana vuonna Karibianme-

rellä. Volcán de Timanfayan (I) sisaralus Volcán de Tisa-

laya puolestaan myytiin 1 997. Myytyjä aluksia korvaa-

maan ostettiin kesäkuussa 1 996 tanskalainen matkusta-

ja-autolautta Maren Mols, jonka uudeksi nimeksi tul i

Volcán de Tamasite ja se asetettiin reitil le Morro Jable-

Las Palmas de Gran Canaria.

Vuosituhannenvaihteen sivuprojektit:
risteilyliikenne ja pika-aluskokeilut

1 990-luvun lopulla Armas aloitti risteilyl i ikenteen. Idea-

na oli tarjota ohjelmall isia päiväristeilyjä sekä Kanari-
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Pikkuruinen Volcán de Tindaya (I) ajoi Armasin ensimmäi-
sen matkustajavuoron. Kuva:Tony Garner

Monikäyttöinen tilaihme Volcán de
Tejeda (I) alkuperäisessä värityksessään. Kuva: Kalle Id



ansaarten asukkail le että saarella vierailevil le turisteil le.

Liikennettä varten lokakuussa 1 998 ostettiin Trasmedi-

terránealta Ciudad de La Laguna, alkujaan Sil javarusta-

mon Botnia, joka Armaksella sai nimekseen Volcán de

Tenagua. Alus asetettiin huhtikuussa 1 999 päiväristeil i-

jäksi Las Palmasista. Liikennettä varten laiva sai mm.

uima-altaan.Vuonna 2001 lähtösatama vaihtui Arguinne-

guin. Alus oli kuitenkin tappioll inen muun muassa perin

vaatimattoman tasonsa takia.

Samaan aikaan risteilyl i ikenteen aloittamisen kanssa

päätettiin investoida pika-aluksiin. Kesäl lä 1 998 Armas

tilasi Morro Jable-Las Palmas de Gran Canaria-Santa

Cruz de Tenerife -reitil le nopean yksirunkoisen aluksen.

Tämä valmistui kesäkaudeksi 2000 ja sai nimen Volcán

de Tauro. Alukseen mahtui 860 matkustajaa ja 220

autoa ja se pystyi 40 solmun nopeuteen. Samanaikai-

sesti kilpail i ja Fred. Olsenin vaihtoi koko laivastonsa

katamaraaneihin. Volcán de Tauro ei kuitenkaan ollut

onnistunut hankinta. Siitä tul i kal l is operoida laskettua

suuremman polttoaineenkulutuksen takia, joka oli

taloudell inen taakka polttoaineen hinnan noustessa.

Kahden ongelmall isen ja tappioll isen vuoden jälkeen se

makuutettiin ja myytiin vuonna 2003 Balearial le, joka

palautti aluksen telakalle melko pian sen hankkimisen

jälkeen, väittäen aluksessa olevan rakenteell isia

ongelmia jotka aiheuttivat vastoinkäymisiä aluksen

operoinnissa.

Volcán de Tauron jälkeenkin Armas pohti useamman

pika-aluksen hankkimista, mutta varustamo päätti inves-

toida sen sijaan rahtipainotteisiin perinteisiin lauttoihin.

Näin syntyi käytännössä tilanne, jossa kilpail i jat Armas

ja Fred. Olsen keskittyivät erityyppiseen liikenteeseen:

Armas perinteisiin lauttoihin ja Fred. Olsen pika-

aluksiin.

Volcán de Tauron lisäksi Armas teki toisenkin alus-

hankinnan keväällä 2000 ostamalla 1 974 valmistuneen

SeaFrance Monet'n, joka oli onnettomuuden jälkeen

luokiteltu romuksi. Armas hinautti laivan Vigoon, jossa

”Barrerasin pojat” pistivät sen kuntoon. Nimen Volcán

de Tacande saanut laiva asetettiin l injal le Santa Cruz de

Tenerife-Las Palmas de Gran Canaria-Arrecife. Uusien

alushankintojen seurauksena 1 983 valmistunut Volcán

de Tinache myytiin 2001 .

Investointiputki alkaa

Kun Compañía Trasmediterránea yksityistettiin syksyllä

2001 , Naviera Armas tuli mukaan 8 prosentin osuudella.
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Volcán de Tauro oli Rodriguezin telakan rakentama
AquastradaTMV 1 1 4-tyypin yksirunkoinen pika-alus.
Prototyyppilaivassa oli rakenteellisia ongelmia ja sen
polttoaineenkulutus oli laskettua suurempi. Niinpä se ei
viihtynyt kauaa Armasin laivastossa. Kuva: Mike Barker

Volcán de Tenagua, alkujaan Siljavarustamon Botnia,
hankittiin Armasin laivastoon tekemään päiväristeilyitä
Gran Canarian saaren ympäri. Iäkäs alus sai tätä varten
mm. uima-altaan. Kuva: Marius Esman

Volcán de Tacande ostettiin Armasille romuna ja se myös
lähti varustamon laivastosta romuttamolle. Kuva: José Luis
Samper Sepulveda, Manuel Hernández Lafuenten kokoelmista



Tämän jälkeen Armas aloitti pienelle varustamolle val-

tavan investointiputken: varustamon ”hovirakentaja”

Hijos de J . Barreras S.A. rakensi Armasil le kuusi uutta

laivaa vuosina 2003-2007.

Ensimmäinen 2000-luvun uudisrakennus, pieni mutta

tehokas Volcán de Tindaya (I I ) , valmistui vuonna 2003 ja

asetettiin lyhyelle Corralejo-Playa Blanca -l injal le.

Reitistä oli tul lut yksi Naviera Armasin tärkeimmistä

l injoista, sil lä lyhyt etäisyys ja tiheä vuorotiheys

mahdoll istivat huiman liikennemäärän kasvun. Uuden

laivan vanhempi kaima, 1 995 hankittu Volcán de Tindaya

(I), sai nyt nimekseen Mar d'Canal ja sil lä avattiin uusi

l inja Kap Verden saaril la Mindelon ja Porto Novon

väli l lä.

Acciona Trasmediterránea luopui kesäl lä 2004 liiken-

teestään Los Cristianos-La Gomera-El Hierro -l injal la ja

Naviera Armas asetti l injal le Volcán de Tenaguan, jonka

risteilyl i ikenne ei ollut osoittautunut erityisen kannatta-

vaksi. Alusvalinta ei onnistunut, sil lä muutos Trasmedi-

terránean Isla de La Gomerasta elämänsä ehtoopuo-

lel la olevaan alkeell iseen ex-Botniaan oli l i ian suuri, ja

vanhalla aluksella oli vaikeuksia pysyä nopeatempoisen

lauttal i ikenteen tahdissa, kun se aiemmin oli kulkenut

rauhall ista risteilyl injaa. Luotettavuuden kanssa kärsinyt

Volcán de Tenagua korvattiin pian Volcán de Tacandella,

mutta se puolestaan ajoi näyttävästi karil le Los

Cristianosin ahtaassa satamassa 2005 ja päätyi romuksi.

Tämän jälkeen Volcán de Tenagua palasi l injal le. Armasin

mediahal l inta onnettomuuden jälkeen epäonnistui

täysin ja sitä seurasi sarja artikkeleita, joissa paljastettiin

alusten huono kunto, pienet miehistöt ja näiden huono

koulutus. Tämä sai varustamon arvioimaan uudelleen

alustensa turvall isuutta, varsinkin kun rakenteil la oli

sarja uudisrakennuksia.
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Vasemmalla: Uudisrakennusputken ensimmäinen,Volcán de
Tindaya (II), poikkeaa muiden uudisrakenteiden "Armas-
lookista". Kuva: Mike Lawrence (Creative Commons CC-BY-2.0)
Alla:Volcán de Tamasite (II), ensimmäinen isoista lautoista, on
sarjan ainoa ainoa puhdas päivälautta. Kuvassa alus Santa
Cruz de Tenerifessä 23.1 0.201 1 . Kuva: Eerik Laine



Volcán de Tamasite (II),Volcán de Timanfaya (II)
jaVolcán de Taburiente

Seuraavana Armasin korvausl istal la oli vuonna 1 996

hankittu Volcán de Tamasite (I) l injal la Las Palmas de

Gran Canaria-Morro Jable. Sen korvasi keväällä 2004

valmistunut uusi päivälautta Volcán de Tamasite (I I ) . Uusi

alus oli bruttovetoisuudeltaan ja rahtikapasiteetiltaan

lähes kolminkertainen edeltäjäänsä verrattuna – samaan

aikaan matkustajamäärä pysyi suunnil leen samana (noin

1 500), mikä tarkoitti huomattavasti parantunutta mat-

kustusmukavuutta. Uuden aluksen valmistuttua kone-

ongelmien vaivaama Volcán de Tamasite (I) myytiin

romuksi.

Kesäksi 2005 Volcán de Tamasitel le (I I ) valmistui sisar-

alus Volcán de Timanfaya (I I ) . Se asetettiin l i ikenteeseen

Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas de Gran Canaria-

Porto Rosario-Arrecife. Pian alukselle tehtiin muutos-

töitä, siten että osa keulan lepotuolisalongeista korvat-

tiin 56 hytil lä, jonka seurauksena alus sai 206 hyttipaik-

kaa.

Kesäksi 2006 puolestaan valmistui edell isenä vuonna

kiireessä tilattu korvaaja Los Cristianos-San Sebastian

de La Gomera-La Estaca -reitin uponneelle Volcán de

Tacandelle. Nimen Volcán de Taburiente saanut uusi alus

oli ”väl ikokoa” muihin uudisrakennuksiin verrattuna:

siinä oli vain yksi rahtikansi ja yksi henkilöautokansi.

Uusi alus korvasi Volcán de Tenaguan.

Pidemmät uudisrakennukset ja uusia linjoja

Armasin seuraava uudisrakennuspari olivat pidennettyjä

versioita Volcán de Tamasitesta (I I ) Santa Cruz de

Tenerife-Las Palmas de Gran Canaria-Porto Rosario-

Arrecife -l injal le. Sisaret Volcán de Tamadaba ja Volcán

de Tijarafe valmistuivat keväällä 2007. 1 54 metriä pitkis-

sä laivoissa oli aiempia aluksia suuremmat pääkoneet,

jotka mahdoll istivat 23 solmun nopeuden. Rahtikapasi-

teettia oli 1 500 kaistametriä ja hyttipaikkojakin löytyi

206.Volcán de Tijarafe avasi pian valmistuttuaan uuden

linjan Kanarialta Madeiral le ja Portugaliin reitil lä Las

Palmas de Gran Canaria-Santa Cruz de Tenerife-

Funchal-Portimão. Tämä oli samalla ensimmäinen kerta

30 vuoteen kun manner-Portugalin ja Madeiran väli l lä

oli meriyhteys.

Vuoden 2007 toinen uusi l inja kulki sekin ulkomail le,

nimittäin Marokkoon. Puerto del Rosarion ja Tarfayan

välisel le reitil le asetettiin Panamaan liputettu Assalama
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Kiireessä tilattu Volcán de Taburiente 22.1 1 .201 1 San
Sebastian de La Gomerassa.Taustalla siintää
Kanariansaarten korkein vuori Teide. Kuva:Timo Selkälä

Volcán de Taburienten viihtyisimmät tilat ovat keulan
(kuvassa) ja perän kaksikerroksiset näköalasalongit.
Kuva:Timo Selkälä

Volcan de Tamasiten "pidennetty painos" Volcán de Tama-
daba kuvattuna Santa Cruz de Tenerifessä. Kuva Eerik Laine
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– entinen Volcán de Tenagua, alkujaan Sil javarustamon

Botnia. Assalama oli ol lut Las Palmaksen satamassa ju-

missa jo pidemmän aikaa, sil lä siitä löytyi lukuisia tur-

val l isuuspuutteita, joista peräti yhdeksän vakavaksi luo-

kiteltuja. Liikenne uudella reitil lä alkoi joulukuussa 2007,

mutta loppui jo huhtikuussa 2008 kirjaimell isesti ry-

säyksellä: Assalama ajoi karil le, sai vuodon, vakavan kal-

l istuman ja upposi paikal leen. 1 1 4 matkustajaa ja mie-

histö pelastettiin kalastusaluksil la, koska osa Assalaman

pelastusveneistä ei toiminutkaan. Sen sijaan ajoneuvot

jäivät laivaan ja ovat vieläkin hylyssä. Reittiä ei ole käyn-

nistetty uudelleen, sil lä se on osittain ongelmall inen

muun muassa Tarfayan sataman turvall isuuspuutteiden

vuoksi (huolimatta siitä, että niitä on Euroopan unionin

tuella pyritty parantamaan).

Syksyllä 2008 Armas koetti uudestaan nopeakulkuista

alusta vuokraamalla Baleàrialta Nixe-katamaraanin vah-

vistukseksi reitil le Corralejo-Playa Blanca. Alus palau-

tettiin jo samana vuonna omistajal leen.

Keväällä 2009 Acciona Trasmediterránea, jossa Armas

oli vähemmistöosakkaana, oli vaikeuksissa ja tarvitsi l i-

sää pääomaa. Armasin kieltäydyttyä sijoittamasta enem-

pää Trasmediterráneaan sen osuus varustamosta putosi

7,9 prosentista 1 ,1 3 prosenttiin. Armaksen sijoitus Tras-

mediterráneaan olikin tehty lähinnä sisäpiirin tiedon

saamiseksi suurimmasta kilpail i jasta. Taloudell isesti se

on ollut yhtiön huonoin investointi koskaan.

Kanarian jättiläiset

Jo vuonna 2007 alkoi uuden jättilauttasukupolven suun-

nittelu. Armasin tulevien lippulaivojen sisustuksen ja

palveluiden piti ol la risteilylauttatasoa. 500 mil joonan

euron tilaus kahdesta aluksesta al lekirjoitettiin syksyllä

2007. Alukset olivat 1 76-metrisiä ja ne luovutettaisiin

helmi- ja toukokuussa 201 0. Tilaukseen sisältyi kaksi

optiota 1 91 -metrisistä aluksesta luovutettavaksi 201 1 ja

201 2, mutta näitä ei koskaan käytetty. Syksyllä 2009
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Yllä:Armasin suurin ja uusin alus Volcán de Tinamar uutena
Santa Cruz de Tenerifessä 23.1 0.201 1 . Kuva: Eerik Laine
Oikealla: Ruotsinlaivan linjan loppu.Assalama (ex-Botnia,
Volcán de Tenagua) hylkynäTarfayan ulkopuolella. Kuva:
Nubduk (Creative Commons CC-BY-SA-3.0)



aloitettiin uusi projekti kahden 205-metrisen risteily-

lautan rakentamisesta, mutta Barreasin telakan ajaudut-

tua vaikeuksiin sekin jäi toteutumatta.Vaikeuksien syynä

oli EU, joka kielsi Espanjassa käytetyn “tax-lease” mall in

rahoituksessa ja ajoi espanjalaiset telakat kriisiin.

Suunnitel luista suurlautoista toteutuivat vain 2007 tilat-

tu kaksikko. Ensimmäinen aluksista, lähes vuoden myö-

hässä toimitettu Volcán del Teide, luovutettiin tammi-

kuussa 201 1 . 26 solmun nopeuksinen 1 76-metrinen

kaunotar oli 21 00 kaistametrin kapasiteetil laan suunni-

teltu hoitamaan yhtiön pidempiä l injoja. Aluksen päälin-

jaksi tul i l inja Espanjan Huelvasta Kanariansaaril le, jossa

se sitten kulki arkipäivät Las Palmas de Gran Canaria-

Arrecife väliä. Linja manner-Espanjan ja Kanarian väli l lä

osoittautui menestyksekkääksi.

Volcán del Teiden sisaralus Volcán de Tinamar luovutet-

tiin kesäkuussa 201 1 ja asetettiin l injal le Santa Cruz de

Tenerife-Las Palmas de Gran Canaria-Funchal-Portimão

korvaten Volcán de Tijarafen. Uusi alus joutui kuitenkin

keskelle poliittista kiistaa Madeiran liikenteestä, sil lä

Madeiran viranomaiset halusivat l injal le portugali laisen

varustamon. Volcán de Tinamaria pidettiin myös liian

suurena Funchalin satamaan; turismista riippuvaisel le

Madeiral le laivaonnettomuus olisi katastrofaalista pääe-

l inkeinoa ajatel len. Tosin Funchalin satamassa vierailee

jatkuvasti huomattavasti Volcán de Tinamaria isompia

risteilyaluksia. Joka tapauksessa Volcán de Tinamar sai

l i ikennöidä kesäkauden ajan poikkeusluval la. Syksyllä

alus vaihdettiin takaisin Volcán de Tijarafeen. Lopulta

Madeiran hall into päätti kymmenkertaistaa Armasilta

perityt satamamaksut. Kun samaan aikaan polttoaine-

kustannukset kasvoivat niin, että matkustajamäärien oli-

si pitänyt kaksikertaistua li ikenteen saamiseksi kannat-

tavaksi, Armas jätti leikin kesken. Madeiralaisil le tämä

on tietysti huono asia: l i ikenteen loppumisen myötä

elintarvikkeiden ja lentolippuje hintataso on noussut

kilpailun puuttuessa. Uutta yrittäjää l i ikenteeseen ei ole

saatu.

Volcán del Teide ja Volcán de Tinamar jäivät toistaiseksi

varustamon viimeisiksi uudisrakennuksiksi. Matkustaja-

tiloissa alusten erikoisuutena on perässä sijaitseva kol-

mekantinen aurinkokansi, jonka keskipisteenä on aurin-

kotuolien ympäröimä uima-al las. Ylimmällä aurinkokan-

nella on kiipeilytel ineitä ja voimisteluvälineitä. Alusten

ravintolatilat ovat korkeatasoisia, perän kaksikerroksi-

sesta baarista keskilaivan kaksikerroksiseen ravintolaan.

Muut tilat ovat melko tavanomaisia: kauppa, lastenhuo-

ne, pelihuone sekä lepotuoleja matkustaji l le. Alusten

suurin ero on hyttien määrässä: Volcán del Teidellä on

1 24 hyttiä ja Volcán de Tinamaril la 1 37. Alusten par-

haimmat hyvit ovat kaksikerroksisia sviittejä. Tasokkaat

alukset ovat paljastuneet l i ian kall i iksi ja suuriksi saar-

ten sisäiseen liikenteeseen.

Kilpailu kiristyy – Afrikan liikenne

2000-luvun toisel le vuosikymmenelle tultaessa Armasin

tilanne alkoi vaikuttaa huonolta. Nousukauden aikana

aluksia oli ti lattu enemmän kuin laman aikana oli

tarpeen. Vuonna 201 1 Acciona Trasmediterránea ja

Fred. Olsen avasivat Armasin kanssa kilpailevia l injoja

Kanarian saaril la. Fred. Olsen ryhtyi kilpailemaan

Armaksen kanssa Arrecifen ja Puerto del Rosarion

välisel lä l injal la, Trasmediterránea taas yritti kilpail la Las
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Volcán del Teiden jaVolcan de Tinamarin kolmikerroksi-
nen aurinkokansi vetää yli 500 ihmistä. Uima-altaineen ja
voimisteluvälineineen se saa jopa uusimman ruotsinlai-
vamme perän aurinkokannen näyttämään perin
vaatimattomalta. Kuva:Timo Selkälä

Armasin uusimman kaksikon sisustusratkaisuissa on
suosittu kaksikerroksisia tiloja, kuten kuvassa olevassa
Volcán del Teiden tyylikkäässä cafeteriassa.
Kuva:Timo Selkälä



Palmas de Gran Canarian ja Morro Jablen välisel lä rei-

til lä. Armas puolestaan päätti vastata tähän avaamalla

uusia l injoja vesil lä, joil la Acciona Trasmediterránea oli

vahvoil la.

Vuonna 201 1 Volcán del Teiden korvattua Volcán de

Timanfayan, tämä avasi uuden linjan Gibraltarin

salmessa Motril in ja Melil lan väli l lä. Linja menestyi hyvin

ja Portugalin l i ikenteen loppumisen jälkeen lähes uusi

Volcán de Tinamar korvasi Volcán de Timanfayan.Vaikka

liikenne jäi kauas sil le osoitetuista tavoitteista, on se

silti kannattavin tapa käyttää Kanarian sisäisil le l injoil le

l i ian suurtaVolcán de Tinamaria.

Kanarianli ikenteen ylikapasiteetin jatkuessa ja Espanjas-

ta Afrikkaan liikennöineen Comanav-Comaritin ajau-

duttua konkurssiin 201 2 päätettiin Volcán de Tejeda

siirtää uudelle Motril-Al Hoceima (Marokko) -reitil le

heinäkuussa 201 2. Jo marraskuussa 201 2 laiva myytiin

ja sen paikan otti sisaralus Volcán de Tauce.

Espanjan ja Afrikan välinen liikenne kasvaa edelleen

runsaasti ja tänä vuonna avattiin Volcán de Taucella

uudet l injat Motril ista Nadoriin ja Al Hoceimaan.

Kesäl lä 201 3 Volcán de Tauce korvattiin remontoidulla

Volcán de Tamasitel la (I I ) . Volcán de Tauce puolestaan

avasi l injan Kanarialta Länsi-Saharaan reitil lä Las

Palmasista El Aaiúniin. Tätä linjaa ei kuitenkaan

ilmeisesti l i ikennöidä talvisin.

Armasin l i ikenne alueella saattaa lisääntyä ensi vuonna,

sil lä sopimusliikenne Melil lan (Espanjaan kuuluva kau-

punki Pohjois-Afrikassa) ja Malagan sekä Almerian väli l-

lä kilpailutetaan vuoden 201 3 loppuun mennessä. Sopi-

muksesta ovat kiinnostuneet ainakin Naviera Armas,

Acciona Trasmediterránea, Balearia ja Grimaldi. Liiken-

teen vaatimuksia on tiukennettu niin, että alusten on

pystyttävä liikennöimään 22 solmua.Tämä lupaa huonoa

sopimuksen nykyisel le haltijal le, vanhalla tonnistolla

l i ikennöiväl le Accionalle, mutta parantaa mm. Armasin

mahdoll isuuksia.

Naviera Armas tänään

Naviera Armas vaihtelee suurten alusten reittejä va-

paasti. Pienet alukset ovat tiettyä reittiä varten suunni-

teltuja, mutta isommat ajavat käytännössä kaikki l injal la

Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas de Gran Canaria,

jatkaen muualle tarpeen mukaan monimutkaisen aika-

taulun mukaan. Alukset on suunniteltu tehokkaiksi rah-

tilautoiksi. Matkustajatilat ovat mukavat, tilavat ja tyylik-

käät, mutta helppohoitoiset. Tämä on mahdoll istanut

laivojen operoimisen todella pienil lä, jopa 30 hengen

miehistöil lä sesongin ulkopuolel la: matkustajamäärän
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Eri Kanariansaaret eivät ole olleet tasavertaisessa ase-

massa lauttal i ikenteen osalta. Osalle saarista l i ikenne on

tiheää, mutta pienemmistä saarista El Hierro ja La Pal-

ma ovat Armasin armoil la. Tilannetta mutkistaa vielä se,

että Espanjan keskushall into ja Kanariansaarten paikal-

l ishal l into korvaavat saarten asukkail le puolet matka-

kuluista. Liikenteestä osal le saarista, kuten juuri El

Hierrolle, maksetaan eril l isiä l isätukia.

Noin 1 0 000 asukkaan El Hierron liikenne on ollut on-

gelmall ista jo pitkään. Vuosien 201 1 -201 2 maanjäris-

tysten ja vedenalaisten tulivuorenpurkausten seurauk-

sena työttömyysaste saarella nousi 41 %:iin, ja saarelle

johtavan lauttal injan täyttöaste putosi 1 2%:iin. Kun vielä

samaan aikaan Espanjan talouskriisi johti siihen, ettei

paikal l ishal l innolla ollut varaa maksaa lauttal i ikenteen

tukiaisia, päätti Armas vähentää liikennettään El Hier-

rolle. Seurauksena oli monivaiheinen konfl ikti, jonka

aikana Armasin laivat eivät väli l lä saaneet lastata El

Hierrolla. 201 2 ehdittiin solmia väliaikainen sopimus,

joka jäi lyhytikäiseksi kun paikal l ishal l into ei vähentänyt

vuodesta 2009 asti kertyneitä tukiaisrästejään. Paikal l is-

hal l innon lupaukset velkojen maksusta olivat katteetto-

mia. Sekä Armaksella että Fred. Olsenil la oli molemmil la

yhteensä 32,5 mil joonan euron saatavat rästiin jääneinä

lauttal i ikenteen tukina paikal l ishal l innolta syksyllä 201 2.

Lopulta Armas uhkasi lopettaa li ikenteensä El Hierrolle

kokonaan jos velkoja ei makseta. Velanmaksun alettua

keväällä 201 3 saatiin lopulta aikaan uusi sopimus El

Hierron liikenteestä: Armas ja Fred. Olsen molemmat

liikennöivät saarelle kaksi kertaa viikossa (alkujaan pai-

kal l ishal l into halusi kuutta viikkovuoroa, mutta varusta-

mot eivät tähän suostuneet). Samalla saaren liikenteen

tukijärjestelmää pyritään muuttamaan niin, että 75%

matkojen hinnasta korvataan - tästä ei kuitenkaan ole

lopull ista päätöstä.

Fakta: Sopimusliikenteestä – tapaus El Hierro



ollessa pieni vain cafeteria on avoinna. Kesäl lä kun mat-

kustajia kulkee enemmän, miehistöä on myös enemmän

ja kaikki palvelut ovat avoinna.

Yhtiön aluksil la kulkee Kanarian li ikenteessä vuosittain

yli kaksi mil joonaa matkustajaa. Siinä missä Fred. Olsen

Express on onnistunut tekemään itsestään työmatka-

laisten pääreitin, Naviera Armas on rahdin pääväylä

Kanarial la. Erilaiset fokukset näkyvät varustamoiden

ruoka- ja myymälätarjonnassa: Fred. Olsen loistaa

myymälöissä mutta häviää ruuassa, kun taas Armaksen

myymälätarjonta on rajattua, mutta ravintolat verrattain

tasokkaita.

Kesäkaudeksi 201 3 sekä Armas että Fred. Olsen

alensivat l ippujen hintoja, minkä ansiosta matkusta-

jamäärät ovat kasvaneet roimasti. Esimerkiksi Santa

Cruz de La Palman liikenne on kasvanut 36 % vuoden

seitsemänä ensimmäisenä kuukautena ja ajoneuvojen

määrä on noussut jopa 68 prosenttia! Lentoyhtiöt ovat

menettäneet asemiaan varustamoiden keskinäisen

kilpailun takia. Reitil lä Los Cristianos-San Sebastian de

La Gomera-La Estaca liikennöivä Volcán de Taburiente

on puolestaan jäämässä li ian pieneksi l injal le; La Palmalla

matkustajat joutuvat usein jäämään laituril le La

Gomeran matkustajien viedessä tilan.Vaikka alus onkin

l injal leen liian pieni, Los Cristianoksen satama ei pysty

ottamaan vastaan isompia aluksia.

Katsoi asiaa miltä tahansa kannalta, Armasin tonnisto

on moderni, räätälöity l i ikenteeseensä ja toimiva. Koko

yksitoista laivaa käsittävän laivaston keski-ikä on 1 2

vuotta ja jos jättää pois laivaston ainoana käytettynä

hankitun matkustaja-autolautan, vuonna 1 970

valmistuneen Mar d’Canalin, keski-ikä laskee seitsemään

vuoteen. Kap Verdellä l i ikennöivä Mar d'Canal l ieneekin

seuraavaksi korvattavien joukossa.

Kirjoittaja on suomalainen merihistorioitsija sekä historian,

yhteiskuntaopin ja uskonnon opettaja.

Kanariansaarten lauttaliikenne -juttusarjan edelliset osat

ilmestyivät Ulkomatalan numeroissa 3/201 3 sekä 4/201 3

ja käsittelivät Trasmediterránea-varustamoa. Sarja jatkuu

Ulkomatalan numerossa 6/201 3, jolloin vuorossa on Fred.

Olsen Express.
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Kanarian liikenteessä kulkevat alukset:

• Volcán de Tindaya (I I ) : Corralejo-Playa Blanca

• Volcán de Timanfaya (I I ) : Santa Cruz de Tenerife-Las

Palmas de Gran Canaria-Morro Jable

• Volcán de Tauce: Las Palmas-Morro Jable-Puerto

Rosario

• Volcán de Taburiente: Los Cristianos-San Sebastián de

La Gomera-Santa Cruz La Palma

• Volcán de Tamadaba: Santa Cruz de Tenerife-Las

Palmas de Gran Canaria-Puerto del Rosario-Arrecife

• Volcán de Tijarafe: Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas

de Gran Canaria-Arrecife

• Volcán del Teide: Las Palmas de Gran Canaria-Puerto

del Rosario-Arrecife / Las Palmas de Gran Canaria-

Santa Cruz de Tenerife-Huelva

Afrikan liikenteessä kulkevat alukset:

• Volcán de Tinamar: Motril-Melil la

• Volcán de Tamasite(I I ) : Motril-Alhucemas, Motril-

Nador

Muut:

• Mar d'Canal: Mindelo-Porto Novo

• Volcán de Teneguía (I I ) :Vuokrattu Accionalle

Fakta: Naviera Armasin l injat ja laivasto 2013

Volcán de Teneguía (II) on Armasin uusin hankinta.
Kuvassa laiva Sevillassa 29.09.201 1 .
Kuva: Juan Domingues Fernandes
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Fakta: Armasin laivasto 1973-2013

Nimi

Volcán de Yaiza

Volcán de Tahiche (I)

Volcán de Timanfaya (I)

Volcán de Tisalaya

Caribbean Trailer

Puente Canario

Volcán de Tamia

Volcán de Tinache

Volcán de Tahiche (I I )*

Volcán de Teneguía (I)

Mar d'Canal**

Volcán de Tauce

Volcán de Tejeda

Volcán de Tindaya (I)

Volcán de Tamasite (I)

Volcán de Tenagua

Volcán de Tacande

Volcán de Tauro

Volcán de Tindaya (I I )

Volcán de Tamasite (I I )

Volcán de Timanfaya (I I )

Volcán de Taburiente

Volcán de Tamadaba

Volcán de Tijarafe

Nixe

Volcán del Teide

Volcán de Tinamar

Volcán de Teneguía (I I )

Nimi

Rak.

1 967

1 966

1 975

1 975

1 972

1 983

1 983

1 979

1 974

1 970

1 995

1 995

1 970

1 975

1 967

1 974

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2007

2004

201 1

201 1

2007

Rak.

Armasil le

1 973

1 973

1 975

1 975

1 979

1 981

1 983

1 983

1 987

1 992

1 995

1 995

1 995

1 995

1 996

1 999

2000

2000

2003

2004

2005

2006

2007

2007

2008

201 1

201 1

201 1

Armasil le

Poistui

1 995

1 975

1 996

1 997

2009

1 993

1 996

2001

201 1

1 996

201 2

2003

2004

2007

2005

2003

2009

Poistui

BRT/BT

299

299

557

557

1 307

1 254

1 254

2361

1 890

309

9 667

9 667

309

4948

631 7

6358

5889

3 500

1 7 343

1 7 343

1 2 895

1 9 976

1 9 976

2292

29 757

29 51 4

1 1 1 97

BRT/BT

Pituus

50,85

50,85

64,01

64,01

1 04,70

85,50

85,50

1 01 ,50

1 24,1 6

70,85

1 20,00

1 20,00

70,85

1 1 5,35

1 01 ,60

1 24,85

1 1 3,45

78,00

1 42,45

1 42,45

1 30,45

1 54,35

1 54,35

63,20

1 71 ,55

1 71 ,55

Pituus

Leveys

9,60

9,60

1 2,00

1 2,00

1 5,00

1 6,03

1 6,03

1 6,74

1 6,03

1 0,65

1 9,50

1 9,50

1 0,65

20,6

1 8,53

23,86

1 7,00

1 5,50

24,20

24,20

21 ,60

24,20

24,20

1 6.00

26,40

26,40

Leveys

Pax

0

0

1 2

1 2

1 2

6

1 2

399

250/350

250/350

399

1 500

1 042

1 678

876

700

1 466

1 000

1 500

966

966

536

1 500

1 500

0

Pax

Vuoteita

0

0

1 2

1 2

1 2

6

1 2

0

76

76

0

64

1 98

1 1 4

0

0

0

206

0

206

206

0

476

n 500

0

Vuoteita

Kaistam

268

268

>660

492

492

794

696

1 1 54

1 1 54

504

1 220

1 270

448

1 41 3

1 41 3

0

201 0

201 0

900

Kaistam

Autoja

57

320

320

57

420

1 95

450

21 0

1 20

300

300

305

400

400

60

600

600

Autoja

Nopeus

1 2

1 2

1 5

1 5

1 5

1 3,5

1 3,5

1 4

1 4,5

1 5,5

1 5,5

20,5

1 9

22

40

1 6

21

21

22

23

23

33

26

26

1 6,5

Nopeus

* = Vuosina 1 987-1 995 nimellä Isla de Tenerife

** = Vuosina 1 995-2004 nimellä Volcán de Tindaya (I)

Volcán de Tejeda jaVolcán de Tamadaba Las Palmasissa 201 1 . Kuva: Eerik Laine



STX Finland lopettaa Rauman telakan. Lue lisää

sivuilta 4-8.

Neste luopuu varustamotoiminnasta. Lue lisää

sivuilta 9-1 0.

Silja Festival pyörähti Espanjassa. Sil ja Festival jätti

makuutuksen Riiassa taakseen syyskuun alussa ja lähti

kohti Espanjan Cadizia, jonne laiva rahdattiin hotell i-

laivaksi. Sil ja Festival majoitti Cadizissa telakalla olleen

Disney Magicin kimpussa paiskineita työläisiä. Alus

kuitenkin palasi takaisin lyhyeltä majoitusvisiiti ltään

Tall innaan 1 9. lokakuuta.

Kaunas Seaways Paldiski-Kapellskär -linjalle.
Viron Paldiskin ja Ruotsin Kapellskärin välinen linja sai

toisen aluksen, kun DFDS Seaways-varustamon Kaunas

Seaways siirtyi l injal le. Aiemmin linjal la kulki DFDS:n

väreissä jo Patria Seaways sekä lisäksi kilpail i ja Tall ink

Regal Star-aluksellaan. Samalla varustamo muutti

aikatauluaan niin, että lähdöt sekä Kapellskäristä että

Paldiskista tapahtuvat iltaisin. Vuonna 1 989 Itä-Saksassa

valmistunut Kaunas Seaways siirtyi pohjoisemmalle

reitil le DFDS:n lopettaessa sen aiemmin liikennöimän

Klaipeda-Sassnitz-välin.

Eckerö Shipping osakkaaksi Med Cross Linesiin.
Ahvenanmaalainen Eckerö Shipping on ostanut

kolmasosan ital ialaisesta Med Cross Lines-

varustamosta. Noin puolitoista vuotta sitten perustettu

Med Cross Lines harjoittaa l i ikennettä Välimerellä,

pääasial l isesti kuljettaen lasteja esimerkiksi Libyaan ja

Algeriaan. Eckerö Shipping haluaa täl lä varmistaa roro-

aluksiensa työll istymisen sekä luoda kontakteja ja

markkinointikanavia Välimeren markkinoil la. Tämän

lisäksi varustamo haluaa myydä, sekä mahdoll isesti

ulosl iputtaa nykyisiä aluksiaan, jonka vuoksi se on

aloittanut yt-neuvottelut henkilöstönsä kanssa.
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Express (kuvassa vielä nimellä Birka Express) on yksi Med Cross Linesin liikenteeseen rahdatuista Eckerö Shippingin
aluksista. Eckerö Shipping on nyt myös yksi Med Cross Linesin osakkaista. Kuva: Jukka Koskimies

Lokikirja

Kotivesiltä



Linda Line hakeutui velkasaneeraukseen. Helsin-

gin ja Tall innan väli l lä l i ikennöivä Linda Line lopetti vuo-

den 201 3 liikennöintikautensa 28. lokakuuta ja ilmoitti

samana päivänä hakeutuneensa velkasaneeraukseen.Va-

rustamon toimitusjohtaja Enn Rohulan mukaan varus-

tamoa ei olla vetämässä konkurssiin ja se tulee aloit-

tamaan liikennöinnin uudelleen saneerauksen jälkeen

huhtikuussa 201 4.

Vartiolaiva Tavi myytiin Britanniaan. Suomen Ra-

javartiolaitos on myynyt vuonna 2002 Uudenkaupungin

Työveneeltä valmistuneen vartiolaiva Tavin. Aluksen uusi

omistaja on Iso-Britannian paikal l inen rajavartioviran-

omainen, ja se lähti Helsingistä 30. elokuuta kohti

Britanniaa kantaen uuden kotinsa l ippua. Tavi kuuluu

Telkkä-luokkaan, joka poistuu käytöstä viimeistään

vuonna 201 4, koska aluksia ei voida käyttää kaikissa

keliolosuhteissa. Kauppahinta oli nel jä mil joonaa euroa.

Finnlinesillä Ahvenanmaalle. Finnlinesin Naantali-

Kapellskär-Naantali-väl i l lä kulkevat aamulautat alkoivat

lokakuun alusta alkaen pysähtymään myös Ahvenan-

maan Långnäsissa. Toistaiseksi pysähdys koskee vain

aamulla Naantalista ja Kapellskäristä lähteviä vuoroja,

mutta tulevaisuudessa satamakäynti saattaa laajentua

koskemaan myös muita vuoroja. Ahvenanmaalla käynti

tekee mahdoll iseksi Finnlinesin asiakkaiden toivoman

verovapaan myynnin.

SNCM ja CMN voittivat tarjouskilpailun Korsi-
kan liikenteestä. Lue lisää sivuilta 1 9-21 .

Stena Linen liikenteeseen Cotentin ja kaksi Vi-
sentini-luokan laivaa. Stena Line on laajentanut

laivastoaan hankkimalla ranskalaiselta Brittany Ferrie-

siltä Helsingissä 2007 rakennetun Cotentin-aluksen

sekä TTT-Linesilta vuonna 2002 valmistuneet Visentini-

sarjan lautat Partenopen ja Trinacrian. Huhujen mukaan

Cotentin tul laan asettamaan Karlskrona-Gdynia -l injal le

nimellä Stena Baltica. Se korvaisi vasta tänä kesänä

linjal le asetetun Stena Alegran. Partenopen ja Trinacrian

tulevaa reittiä ei vielä tiedetä, mutta Stena hankki

alukset ennenkaikkea siksi, että ne ovat helposti

muutettavissa vuoden 201 5 rikkipäästörajoitukset

täyttäviksi joko rikkipesureiden asentamisel la tai

vaihtamalla alusten polttoaine metanoliksi. Stenan

kerrotaan olevan kiinnostunut myös Partenopen ja

Trinacrian Vietnamissa makuutettuna olevasta sisaresta

Hoa Senistä.
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Linda Line päätti lopettaa tänä vuonna purjehduskautensa
jo 28. lokakuuta ja hakeutui velkasaneeraukseen. Karolin
(kuvassa) ja Merilin pysyvät satamassa ensi huhtikuuhun
asti. Kuva: Kalle Id

Kaunas Seaways siirtyi osaksi DFDS Seawaysin laivastoa
DFDS:n ostettua liettualaisen LISCO-varustamon.Tähän
asti se on liikennöinyt entisillä LISCO:n reiteillä, mutta
siirtyy nyt Pohjois-Itämerelle. Kuva: DFDS Seaways

Rajavartiolaitoksen tekstit oli jo poistettu Tavin palatessa
Katajanokalle 27.8.201 3.Alus aloitti palveluksen brittiläi-
senä rajavartiolaivana suomalaisessa värityksessään ja
suomalaisella nimellään. Kuva: Oll i Tuominen / Puolustusvoimat

Maailman meriltä



TTT Lines lopettaa toimintansa. I tal ian sisäistä

l i ikennettä reitil lä Napoli-Catania vuodesta 2002 har-

joittanut TTT Lines (Tomasos Transport & Tourism) lo-

pettaa toimintansa ja myy laivansa Partenopen ja

Trinacrian Stenalle. Grimaldin ja Caronte & Touristin

avaamista uusista l injoista johtuva kilpailu on muuttanut

TTT:n liikenteen kannattamattomaksi.

Rikkipesurit kahteentoista DFDS:n laivaan.
DFDS Seawaysin laivoista 1 2:ssa tulee olemaan rikkipe-

suri ensi vuoden loppuun mennessä. Varustamon aluk-

sista yhdessä on ollut usean vuoden ajan pesuri testi-

asennuksena. Tästä saadut kokemukset ovat olleet

positiivisia ja tämän vuoden aikana kolme muuta alusta

saa pesurit. Vuoden 201 4 aikana pesurit tul laan asen-

tamaan kahdeksaan laivaan, minkä lisäksi DFDS selvittää

pesureiden asentamista vielä kymmeneen alukseen jo

päätettyjen lisäksi.

Wärtsilä asentaa rikkipesurit neljään Color
Linen laivaan. Color Linen neljä uusinta alusta - Co-

lor Fantasy, Color Magic, Superspeed 1 ja Superspeed 2

- tulevat saamaan rikkipesurit Wärtsilältä. Sopimus pe-

sureiden asentamisesta Superspeed 2:n solmittiin jo

kesäkuussa, ja tätä seurasi syyskuussa sopimus pesu-

reiden asentamisesta myös muihin Color Linen uutena

hankkimiin aluksiin. Varustamon kaksi käytettynä han-

kittua alusta, Strömstadin ja Sandefjordin väli l lä l i iken-

nöivät Bohus ja Color Viking, sen sijaan jäävät näil lä

näkymin ilman pesureita.

EU tukee LNG-hanketta Göteborgin satamassa.
Euroopan unioni on myöntänyt yhteensä 305 mil joonaa

Ruotsin kruunua (34 mil joonaa euroa) tukea hank-

keelle, jonka tarkoituksena on rakentaa yhteistyössä

Rotterdamin sataman kanssa Göteborgin satamaan

LNG-jakeluterminaali. Suunniteltu terminaali valmistuisi

vuonna 201 5 Göteborgiin yhteistyössä Rotterdamin

sataman, Vopakin sekä ruotsalaisen Swedegasin ja

alankomaalaisen Gasunien kanssa. Hankkeelle haetaan

nyt lupaaVästra Götalandin läänin lääninhal l itukselta.

3i Group ostaa loput Scandlinesista? Puolet

Scandlinesista omistava brittiläinen sijoitusyhtiö 3i

Group on tehnyt varustamon toisen puolikkaan omis-

taval le All ianz Capital Partnersil le tarjouksen Scandline-

sin ostamisesta kokonaan. Huhujen mukaan 3i:n tarjous

All ianzin osakkeista on suurempi kuin mitä TGP Capital

tarjosi aiemmin tänä vuonna koko Scandlinesista.

45

Superspeed 1 Helsingissä vuoden 201 1 alussa, jolloin
aluksen kansirakenteita suurennettiin. Nyt laiva saa
muiden Suomessa rakennettujen Color-laivojen tapaan
Wärtsilän rikkipesurit. Kuva: Kalle Id

Brittany Ferriesin Cotentin rakenteilla Helsingissä.Alus
on palaamassa Itämerelle Stena Linen ostettua sen
Ruotsin ja Puolan välistä liikennettään varten.Alus tullee
saamaan uuden nimen Stena Baltica. Kuva: Jukka Koskimies

LOKIKIRJA

TTT Linesin Trinacria Sisilian Cataniassa toukokuussa
2009.Tulevaisuudessa alus tullaan näkemään Stena Linen
väreissä. Kuva: Kalle Id



Algerie Ferries hankkii kaksi uutta alusta? Alge-

rian valtion omistama Algerie Ferries on ilmoittanut

aikovansa hankkia kaksi maksimissaan viisi vuotta van-

haa autolauttaa, joiden kapasiteetti tulee olemaan

1 800-2000 matkustajaa. Uudet hankinnat korvaisivat

1 995 valmistuneen Tariq Ibn Ziyadin, jonka modernisoi-

minen tulisi Algerie Ferriesin mukaan kall i immaksi kuin

uusien alusten hankkiminen. Tariq Ibn Ziyadin on ilmoi-

tettu poistuvan liikenteestä 201 5, mutta sen nimi

tul laan kierrättämään toisel le uusista aluksista.

Varustamo suunnittelee myös uuden linjan avaamista

Algeriasta Ital iaan.

Star Cruises tilasi uuden aluksen Meyer Werf-
tiltä.Aasian risteilymarkkinoil le erikoistunut Star Crui-

ses tilasi 7. lokakuuta uuden risteilyaluksen Meyer

Werftiltä Saksasta valmistuvaksi lokakuussa 201 6. Alus

tulee olemaan bruttovetoisuudeltaan noin 1 50 000

tonnia - toisin sanoen kaksi kertaa varustamon nykyi-

sen suurimman aluksen kokoinen - ja sen matkusta-

jakapasiteetti tulee olemaan noin 3 300.Tilauksen hinta

on 707 mil jonaa euroa. Valmistuessaan uusi alus tulee

olemaan Star Cruisesin ensimmäinen uudisrakennus

sitten vuonna 2000 valmistuneen SuperStarVirgon.

Queen Elizabeth 2 muutetaan luksushotelliksi
kiinalaisella telakalla. Legendaarinen linjalaiva

Queen Elizabeth 2 tulee kokemaan suuren muodon-

muutoksen vuoteen 201 5 mennessä. Aluksen omistaja

QE2 Holdings aikoo muuttaa Dubaissa täl lä hetkellä

majailevan aluksen viiden tähden luksushotell iksi Kiinan

Zhoushanissa, COSCO Shipyardil la. Seitsemän kansain-

välistä arkkitehtitoimistoa (mukana myös Viking Gracen

sisustuksesta vastannut, suomalainen dSign Vertti Kivi)

ovat tehneet suunnitelmat uudistuksen toteuttamiseksi,

ja raati tulee valitsemaan näistä parhaan, jonka mukai-

sesti alus tul laan uudelleenrakentamaan.

Marinetraffic.com uudistuu ja muuttuu osin
maksulliseksi. Laivaharrastajien suosima AIS-dataa

tarjoava MarineTraffic-sivusto on kokemassa muodon-

muutoksen. Aikaisemmin sivuston lähes kaikki toimin-

not ovat olleet ilmaisia. Tämä tulee jatkossa muuttu-

maan, kun palvelusta tulee tarjol le ilmaisversion lisäksi

kolme maksull ista tasoa esimerkiksi merenkulun am-

mattilaisi l le. I lmaisversioon sen sijaan tulee esimerkiksi

mainoksia ja sen ominaisuuksia rajoitetaan. Myös sivus-

ton ulkoasu kokee päivityksen uudistuksen myötä.

Ex-Nordlandia ja ex-Translubeca siirtyvät Mus-
tallemerelle.Venäläinen Paradise Cruise & Ferry on
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Isabella I (ex-Nordlandia, kuvassa) ja toinen entinen
Itämeren-lautta Poseidon Express (ex-Translubecka)
liikennöivät vuonna lähtien Mustallamerellä Paradise
Cruises & Ferry -varustamon väreissä. Kuva: Kalle Id

1 995 rakennettu Tariq Ibn Ziyad tulee Algerie Ferriesin
mukaan olemaan vuonna 201 5 liian vanha varustamon
käyttöön ja se tullaan korvaamaan kahdella uudemmalla
aluksella. Kuva:Wim van der Moolen

Queen Elizabeth 2 vielä liikenteessä keväällä 2008 Osakas-
sa. Nyt alus on palaamassa Kaukoitään luksushotellina.
Kuva: 663highland (Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0)



ostanut Finnlinesin saksalaiselta tytäryhtiöltä ropax-alus

Translubecan. Poseidon Express-nimen saaneen aluksen

on määrä aloittaa l i ikennöinti Venäjän Novorossiyskin,

Turkin Trabzonin ja Georgian Potin väli l lä joulukuussa.

Kesäkuussa yhtiö kertoi hankkineensa Isabella 1 -

aluksen, joka tunnetaan Suomessa paremmin Eckerö Li-

nen entisenä Nordlandiana. Keväällä 201 4 sen on

määrä aloittaa l i ikenne Batumi (Georgia) – Sochi (Venä-

jä) –Yalta (Ukraina) – Odessa (Ukraina)-reitil lä.

Säästöjä suunnitteleva Stena Line lisää yhden
aluksen Irlanninmerelle. Stena Line kasvattaa Bel-

fast-Liverpool-reitin rahtikapasiteettia l isäämällä reitil le

kolmannen aluksen. Nykyisen reitil lä l i ikennöivän kaksi-

kon, Stena Laganin ja Stena Merseyn oletetaan jäävän

liian pieniksi, si l lä merkkejä rahtil i ikenteen kasvusta on

näköpiirissä. Reitil le marraskuun alussa tuleva Stena

Hibernia on valmistunut vuonna 1 996 ja l i ikennöi Alan-

komaiden lipun alla. Samaan aikaan Göteborgissa koti-

paikkaansa pitävä varustamo aikoo pysäyttää vuosikau-

sia jatkuneen tappioputkensa ja säästää 1 -1 ,5 mil jardia

Ruotsin kruunua vuoteen 201 5 mennessä. Stena haluaa

myös kasvattaa fokustaan rahtipuolel la ja kilpail la lento-

l i ikennettä vastaan halventamalla matkustajal i ikenteen

lippujen hintoja, jotka osittain rahoitettaisiin suunnitel-

luil la toteutettavil la säästöil lä, joista varustamo kertoo

lisää tietoja myöhemmin. Stenalla on noin 6000 työn-

tekijää 38 aluksella, joil la se l i ikennöi 22 linjaa Skandi-

naviassa, Baltiassa ja Irlanninmerellä.

P&O Cruisesin uudesta aluksesta tulee Britan-
nia. P&O Cruises on nimennyt keväällä 201 5 Ital ian

Fincantierilta valmistuvan uudisrakenteensa Britanniak-

si. Historial l ista nimeä kantava alus on viimeksi l i ittynyt

P&O Cruisesin laivastoon vuonna 1 887.

Yachts of Seabourn tilaa uuden aluksen Fincan-
tierilta. Carnival Corporationiin kuuluva luksusvarus-

tamo Seabourn tilaa uuden aluksen Fincantierilta Ita-

l iasta. Uudisrakennuksen on tarkoitus valmistua vuonna

201 6. Uusi alus on jatkoa Seabournin laivaston kasvat-

tamisel le ja uudistamisel le, sil lä viime vuosina varusta-

mo on vastaanottanut kolme uutta luksusristeil i jää

ital ialaiselta T. Mariottin telakalta.

Ex-Bore Queen romuksi. Kreikkalaisen Golden

Anchor Groupin omistama roro-lautta Medqueen,

alkujaan Bore Queen, myytiin romuksi Intiaan syyskuun

alussa. Alus valmistui vuonna 1 980 Bore Linelle Bore

Queeninä. Se rahdattiin 1 991 North Sea Ferriesil le

nimellä Norqueen ja pysyi North Sea Ferriesin sekä
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P&O Cruisesin uudisrakenne, joka tulee olemaan
varustamon suurin alus koskaan, saa nationalistisen nimen
Britannia. Huomaa aluksen kaksi korsteenia.
Kuva: P&O Cruises

Yachts of Seabournin Fincantierilta tilaama uusi alus
tullee muistuttamaan T. Mariotti-telakan varustamolle
toimittamaa Seabourn Sojournia ja sen sisaria.
Kuva: Kalle Id

Bore Queen Kotkassa alkuperäisessä asussaan. Nyt laiva
on päätynyt romurannalle. Kuva: Hannu Laakso



tämän seuraajan P&O Ferriesin laivastossa aina tämän

vuoden alkuun asti. P&O-rahtauksen päätteeksi Bore

myi aluksen Golden Anchor Groupil le nimellä

Medqueen, mutta alus päätyi siis jo puolen vuoden

jälkeen romuksi. Medqueenin sisar Alios (ex-Bore King)

l i ikennöi edelleen Välimerellä Salamis Linesin väreissä.

Project Orient paljasti laivasuunnitelmansa. Pro-
ject Orient, brittiläinen varustamo joka suunnittelee

Euroopan ja Australian välisen matkustajal injal i ikenteen

uudelleenaloittamista, pal jasti alussuunnitelmansa syys-

kuussa. Project Orientin suunnitelmana on rakentaa

kaksi 1 600 matkustajan alusta, joil la varustamo aloittaisi

kuukausittaisen liikenteen Southamptonista Sydney’in.

Matka-ajan arvioidaan olevan 25 päivää. STX Francen

suunnittelemat alukset muistuttavat ennakkokuvissa

ulkomuotonsa ja värityksensä puolesta vuonna 1 960

valmistunutta Orient Line -varustamon Oriana-laivaa,

joka liikennöi Sydneystä Southamptoniin vuoteen 1 973

asti. Vakituinen matkustajal injal i ikenne Australiaan

päättyi vuonna 1 977. Viimeinen alus l i ikenteessä oli

Chandris Linesin Australis.

Norjan ja Britannian välinen lauttayhteys käyn-
nistymässä uudelleen? Vuonna 2008 DFDS:n toi-

mesta päättynyt Norjan Bergenin, Haugesundin ja

Stavangerin Iso-Britannian Newcastleen yhdistänyt l inja

saattaa olla käynnistymässä osittain uudestaan. Norja-

lainen Aftenposten-lehti huhuaa nimittäin, että Norwe-

gian Seaways-nimeä kantava uusi varustamo suunnitte-

lee linjan palauttamista Stavangerista Newcastleen. Tätä

varten se kerää pääomaa 85 mil joonaa Norjan kruunua

hankkiakseen aluksen (jonka norjalaislehdistö väittää

olevan Grimaldin Ikarus Palace), josta jo 55 mil joonaa

olisi hankittu. Brittimedioissa l i ikkuneiden huhujen

mukaan myös P&O Ferries olisi mukana projektissa.

Ulkomatalan toimitus seuraa merenkulun ajankohtaisia ta-

pahtumia myös Toimituksen blogissa ja lehden Facebook-

sivulla.
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Ikarus Palace on huhujen mukaan Norjan ja Britannian
välisen liikenteen käynnistämistä suunnittelevan
Norwegian Seawaysin tähtäimessä oleva lautta.
Kuva: Eerik Laine

Project Orientin suunnittelemat ensimmäiset uudet
Eurooppa-Australia -matkustajalaivat sitten vuoden 1 963
muistuttavat ulkoisesti modernisoituja versioita
Australiaan liikennöineen Orient Line -varustamon
laivoista. Kuva: STX France

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

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



Loppusanat
Lehti on julkaistu Internetissä ilmaisena 31 .1 0.201 3.

Julkaisijana toimii Ulkomatala-verkkolehti ja sen

toimitus. Lisää tietoa: www.ulkomatala.net.

5. vuosikerta

Kiitokset

Vierailevat toimittajat:

Kuvia tähän numeroon toimittivat:

Tekijänoikeudet

Kaiken lehdessä olevan materiaal in tekijänoikeudet

kuuluvat niiden tekijöil le. Ulkomatala säilyttää kaiken

sil le tarjotun materiaal in ja on oikeutettu muokkaa-

maan sekä uudelleenjulkaisemaan materiaal ia julkaisu-

tavasta riippumatta. Ulkomatalassa julkaistujen artik-

keleiden julkaisuun muualla tulee pyytää lupa

Ulkomatalan toimitukselta. Tarkemmat ehdot löydät

Ulkomatalan verkkosivjen Info-osiosta.

LASSI LI IKANEN

Päätoimittaja

lassi.l i ikanen [at] ulkomatala.net

SERGEI PENNONEN

Toimituspääll ikkö

sergei.pennonen [at] ulkomatala.net

KALLE ID

Toimittaja

Taittaja

kalle.id [at] ulkomatala.net

OLLI TUOMINEN

Toimittaja

oll i .tuominen [at] ulkomatala.net

JUSSI LITTUNEN

Toimittaja

jussi.l ittunen [at] ulkomatala.net

Ulkomatalan toimitus

Seuraava Ulkomatala-verkkolehti i lmestyy

tiistaina 31 .1 2.201 3
Seuraavassa numerossa mm.

Ulkovartiolaiva Turva valmistuu
Kanariansaarten lauttal i ikenne, osa 4: Fred. Olsen Express
Renaissance Cruises - epäonnistunut risteilyvarustamo

49

LOPPUSANAT

Micke Asklander

Mike Barker

Luis Miquel Correia

Dan Earl

Marius Esman

Juan Domingues

Fernandez

Vitor Francisco

Tony Garner

Jukka Koskimies

Pekka K. Laakso

Manuel Hernández

Lafuente

Eerik Laine

Juhani Mehto

Wim van der Moolen

Göran Olsson

Bruce Peter

Marko Stampehl

Vitor Francisco Timo Selkälä




