6/201 3 • www.ulkomatala.net • 31 .1 2.201 3

Kristina Cruises yrityssaneeraukseen

U USI JÄÄNMURTAJA

RAKENNETAAN S UOMESSA

Uusi Panamax: Panaman kanavaa laajennetaan

P ÄÄKIRJOITUS

Hyvää juhlavuotta!
TEKSTI : LASSI LIIKANEN

Tulevalta vuodelta 201 4 voi odottaa jo hieman parempaa. Ekonomistit ympäri maailman ovat luvanneet ensi
vuodesta jo hiukan parempaa monella tapaa – talouden
rattaiden pitäisi lähteä pyörimään jälleen ja pahin pitäisi
nyt olla ohitettu. Siitä on tietysti tällä hetkellä olemassa
vain spekulaatioita ja kaikki se jää nähtäväksi ensi vuodelle. Jos talous kuitenkin lähtee käyntiin suunnitellusti,
lienee syytä odottaa ensi vuodesta parempaa esimerkiksi uudisrakennustilausten kannalta. Lisäksi esimerkiksi Tallink Grupp vie Silja Linen kruununjalokivet – Silja
Serenaden ja Silja Symphonyn – suurtelakointiin, jollainen on viimeksi tälle kaksikolle tehty vuonna 2006. Täten vuodelle 201 4 on syytä asettaa ihan hyviäkin toiveita, mitä tulee merenkulkualalla tapahtuviin muutoksiin.

J OULUNAIKA on nyt ohitse ja on aika siirtyä kohti uutta
vuotta. Vuosi 201 4 pyörähtää käyntiin juuri tämän lehden ilmestyessä. Mennyttä vuotta 201 3 muistellessa
päällimmäisenä on ehkä enemmän huonoja kuin hyviä
uutisia. Muun muassa Suomen telakkateollisuuden ongelmat ovat olleet kuuma puheenaihe kuluneena vuonna, ja tämä on asia joka vaikuttaa niin merenkulkualaan
kuin puhuttaa myös yleisestikin elinkeinoelämää. Lisää
vuoden 201 3 merkittävimmistä tapahtumista on lisää
tämän lehden sivuilla 38-41 , jossa toimittajamme Olli
Tuominen käy perinteiseen tapaan läpi merenkulun tärkeimpiä tapahtumia kuluneelta vuodelta.
Mahtuihan vuoteen tosin jotain hyvääkin. Ulkomatalan
ensimmäisessä numerossa (Ulkomatala 1 /201 3), joka oli
pyhitetty Viking Grace-teemalle, iloittiin täysin uudesta
ruotsinlaivasta yli 20 vuoteen. Merirahtien markkinat
alkavat osoittaa hiljalleen varovaisia elpymisen merkkejä
ja maailman suurin konttilaivakin on taas valmistunut,
josta on lisää juttua Ulkomatalan edellisessä numerossa
(Ulkomatala 5/201 3).

–––––––––––––––––––––––
Kuitenkin ennen vuotta 201 4 on aika laittaa ulos kuluvan vuoden 201 3 viimeinen lehti. Jälleen kerran näin
päätoimittajana voin todeta, että voi olla iloinen ja ylpeä
lopputuloksesta. Taas kerran huikea toimittajakunta on
kasannut luettavaksi monipuolisen paketin merenkulkuaiheista asiaa. Näin perinteisistä aiheista voi mainita
esimerkiksi Renaissance Cruisesin historiikin ja katsauksen Kristina Cruisesin talousvaikeuksiin. Toisaalta
tässä lehdessä mukana käsittelyssä myös esimerkiksi
DFDS:n uudet roro-alukset Saksasta sekä pitkä juttu
uudesta Panaman kanavasta. Tässäkin lehdessä on siis
hyvin luettavaa ennen seuraavaa vuotta ja uusia lehtiä.

Vuoden vaihtuminen tuo tänäkin vuonna Silja Festivalin
uudenvuodenristeilylle Helsinkiin – nyt kuitenkin
mahdollisesti viimeistä kertaa, sillä laivalla ei ole enää
vakituista käyttöäTallinkin laivastossa. Kuva: Kalle Id

Näin loppuun haluan kiittää kaikkia Ulkomatalan lukijoita ja tukijoita menneestä vuodesta. Kiitokset kuuluu
ennen kaikkea teille siitä, että vuodesta on tullut näinkin loistava. Lähdetään kaikki toiveikkaasti kohti seuraavaa vuotta.
Koko Ulkomatalan toimituksen puolesta hyvää uutta
vuotta 201 4, palaamme asiaan jälleen helmikuussa!
LASSI LIIKANEN
Päätoimittaja
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S ISÄLLYS

Tässä numerossa

Kannessa: Kristina Cruises yrityssaneeraukseen

Jo pidempään taloudellisten ongelmien kanssa paininut ainoa suomalainen risteilyvarustamo hakeutui yrityssaneeraukseen marraskuun lopulla ja peruutti talven risteilynsä. Luomme tässä artikkelissa tarkemman katsauksen tilanteeseen. — SIVU 4

Kannessa: Uusi jäänmurtaja rakennetaan Suomessa

Tälläinen tulee olemaan Suomen tuleva uusi jäänmurtaja, joka ehdittiin jo tilata Arctech Helsinki Shipyardilta, sitten perua. — SIVU 6

Kristina Katarina. Kuva: Kalle Id

My Ferry Link – SeaFrancen toinen tuleminen?

SeaFrancen raunioille perustettu My Ferry Link on hiukan yli vuoden kestäneen olemassaolonsa aikana saanut kamppailla niin matalia matkustaja- ja rahtimääriä kuin kilpailuviranomaisiakin vastaan.
— SIVU 1 0

Renaissance Cruisesin vaikea vuosikymmen

Vuonna 2000 Renaissance Cruises oli yksi maailman suurimpia
risteilyvarustamoita. Seuraavana vuonna se oli konkurssissa. Mitä
tapahtui? — SIVU 1 4

Kannessa: Jatkuvasti uudistuva Panaman kanava

Vuonna 1 91 4 avattua Panaman kanavaa ollaan uudistamassa radikaalisti.Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kanavaan tehdään muutoksia. — SIVU 20

R Four. Kuva: Benoit Donne

Epäonninen DFDS-kaksikko Saksasta

Jo kertaalleen DFDS Seawaysin peruuttama tilaus kahdesta ro-rolaivasta solmittiin uudestaan. Nyt ensimmäinen laivoista on valmistumaisillaan. — SIVU 27

Kanariansaarten lauttaliikenne, osa 4: Fred. Olsen Express

Yhden saaren tarpeita palvellut varustamo, norjalaisomisteinen
Fred. Olsen Express, on kasvanut yhdeksi Kanariansaarten johtavista lauttaoperaattoreista. Kasvulla on kuitenkin ollut hintansa, sillä
pika-aluksiin erikoistunut varustamo operoi tappiolla. — SIVU 28

Bencomo Express. Kuva: Kalle Id

Merenkulun vuosi 201 3

Katsaus taaksepäin merenkulun tärkeimpiin tapahtumiin vuonna
201 3. — SIVU 38

Lokikirja

Merenkulun tärkeimpiä tapahtumia marras-joulukuulta 201 3.
— SIVU 42
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Kansi: Jäänmurtaja Kontio lähtee avaamaan
jäänmurtokautta 1 3.1 2.201 3. Kuva: Kalle Id

RISTEILIJÄT

Kristina Cruises
yrityssaneeraukseen
TEKSTI : KALLE I D

Kuva: Kalle Id

Palmas de Gran Canarialta ja tämänhetkisen suunnitelman mukaan aluksen kevään ensimmäinen risteily alkaa
samasta satamasta 27.3. Peruutus ei koske tänä ajanjaksona tehtäviä kahta jokiristeilyä: jouluristeilyä Reinillä
5.-9.1 2.201 3 ja Mekongjoen risteilyä 1 9.2.-3.3.201 4.

M ERKIT Kristina Cruisesin talousvaikeuksista olivat il-

massa jo aiemmin syksyllä, kun yhtiö jätti tilinpäätöksensä vuodelta 201 2. Liikevaihdon kasvusta huolimatta
varustamo teki 3,1 miljoonaa euroa tappiota – huolimatta 2,7 miljoonan euron yritystuista – ja samalla
omavaraisuusaste putosi 0%:in; vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat olleet 1 ,9 miljoonaa euroa tappiota ja
omavaraisuusaste 7%. Vuoden 201 2 lopussa varustamolla oli velkaa 1 5 miljoonaa euroa. Näillä taustatiedoilla varustamon tiedotus yrityssaneeraukseen hakeutumisesta 27.1 1 . ei tullut varsinaisesti yllätyksenä.

Kristina Cruisesin velkojat Finnvera ja Kymenlaakson
Osuuspankki puolsivat varustamon yrityssaneeraushakemusta. Mitä ilmeisimmin velkojilla on siis uskoa siihen,
että Kristina Cruises voi vielä muuttua voitolliseksi
varustamoksi – tai ainakin siihen, että varustamo tuottaa velkojille enemmän rahaa olemassaolevana yrityksenä kuin konkurssissa. Etelä-Karjalan käräjäoikeus tekikin 29.1 1 . päätöksen, jonka mukaan Kristina Cruisesia
koskeva yrityssaneerausmenettely aloitetaan. Yrityssaneeraukseen pääsemisen jälkeen varustamo aloitti ytneuvottelut, joiden seurauksena pääosa varustamon
henkilökunnasta – 1 50 työntekijää – lomautettiin maaliskuuhun 201 4 asti.

Samalla kun varustamo hakeutui yrityssaneeraukseen,
ilmoitti se peruuttavansa loput talvikauden 201 3-1 4 risteilyistä Kristina Katarinalla. Perusteena risteilyiden
peruuttamiseksi mainittiin ”erityisesti Kanariansaarten
matkojen lippuhinnan romahtaminen”. Kristina Katarinan vuoden 201 3 viimeinen risteily päättyi 28.1 1 . Las
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RISTEILIJÄT
Ongelmia jo pidempään

Jos ja kun Kristina Cruisesin konsepti muuttuu se ei ole
ensimmäinen kerta. Vuonna 1 985 nykymuodossaan perustettu varustamo keskittyi risteilyihin Itämerellä ja
suuntasi tuotteensa kansainvälisille markkinoille, erityisesti Yhdysvaltoihin. 2000-luvulle tultaessa suunta oli
päinvastainen: varustamo nojasi yhä enemmän Suomen
markkinoihin ja Kristina Regina vietti yhä pidemmän
ajan vuodesta Itämeren ulkopuolella. Nyt käynnissä olevan yrityssaneerauksen seurauksena Kristina Cruisesin
konsepti saattaa muuttua yhtä radikaalisti – mutta mihin suuntaan, se selviää vasta tulevaisuudessa.

Kristina Cruisesin ongelmat juontavat juurensa jo pidemmältä. Pian Kristina Katarinan liikenteenaloituksen
jälkeen syksyllä 201 0 alkoi liikkua huhuja, joiden mukaan varustamolla oli perustavanlaatuinen ongelma:
uudelle alukselle ei löytynyt tarpeeksi matkustajia. Kristina Cruisesilla onkin jo pitkään ollut risteilyliikenteessä
varsin erikoinen ongelma: hyvin uskollinen asiakaskunta.
Tämä muuttui ongelmaksi siinä vaiheessa, kun uskollinen 245 matkustajan Kristina Regina korvattiin suuremmalla 450 matkustajan Kristina Katarinalla. Vanhat
Kristina-matkustajat eivät enää riittäneet täyttämään
uutta laivaa, mutta uusia matkustajia ei saatu houkuteltua tarpeeksi täyttämään uusi laiva.

Lähteet
• Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)
• Kauppalehti (www.kauppalehti.fi)
• Kristina Cruises (www.kristinacruises.com)
• Maritimeforum.fi (www.maritimeforum.fi)
• Yle uutiset (yle.fi/uutiset)

Samasta syystä Kristina Cruisesilla on myös toinen risteilybisneksen piirissä poikkeuksellinen ongelma: uskollisista matkustajista johtuen varustamo joutuu jatkuvasti etsimään uusia matkakohteita saadakseen matkustajansa houkuteltua palaamaan laivalleen yhä uudestaan.
Tästä ovat saaneet alkunsa monet mielenkiintoiset ja
matkustajien piirissä suositut risteilyt, kuten matkat Vienanmerelle, Mustallemerelle, Huippuvuorille, Grönlantiin ja Karibialle. Tämä kuitenkin tarkoittaa myös sitä,
että varustamo joutuu etsimään uusia kohteita yhä kauempaa löytääkseen jotain kiinnostavaa, jota matkustajat
eivät ole vielä kokeneet.

Kuinka tästä eteenpäin?
Kristina Cruisesin tulevaisuudesta yrityssaneerauksen
jälkeen voidaan tässä vaiheessa esittää vain arvioita. Lienee kuitenkin selvää, että varustamon tuotteen on jollain tapaa muuttuttava. Nykyinen, jopa Suomen pienien
markkinoiden mittapuulla pieneen asiakaskuntaan nojaava tuote ei ole elinkelpoinen – mistä yrityssaneeraukseen päätyminen on todisteena.

Kristina Cruises on jo vuodesta 2006 lähtien myynyt oman
risteilyliikenteensä lisäksi jokiristeilyitä Euroopassa ja
Aasiassa. Kuvissa kaksi Kristinan markkinoimaa jokilaivaa:
ylläTonavalla risteilevä Swiss Diamond, alla puolestaan
Mekong-joella risteilevä Mekong Pandaw.
Kuva yllä: Skylla AG
Kuva alla: Pandaw River Expeditions

Kristina Cruisesin tulevasta uudesta suunnasta on esitetty monenlaisia visioita merenkulkua seuraavien piirissä: uusien matkustajien lähteeksi on esitetty Ruotsia,
Venäjää ja koko muuta Eurooppaa. Kustannusten laskemiseksi on ehdotettu laivan ulosliputtamista. Myös konseptin uudistamista radikaalisti eksoottisissa kohteissa
vierailevaksi kansainvälisten markkinoiden expeditionvarustamoksi on esitetty. Kristina Katarina sopisikin
kokonsa ja tilojensa puolesta tähän markkinasegmenttiin hyvin. Mutta nämä kaikki ovat tietenkin vain visioita,
joilla ei ole mitään yhteyttä itse varustamoon. Saneerauksen lopullinen tulos saattaa olla aivan toinen.
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J ÄÄNMURTAJAT

Uusi jäänmurtaja
rakennetaan Suomessa

Kuva: Liikennevirasto

TEKSTI : KALLE I D JA TUOMAS ROMU
SUOMEN

1 987 valmistuneen jäänmurtaja Kontion.Viimeisimmistä
murtajahankinnoista on siis aikaa ja tauosta johtuen
maamme onkin nyt saamassa harvinaisen edistyneen
murtajan.

JÄÄNMURTAJALAIVASTON vanhin jäänsärkijä,

Voima, täyttää ensi vuonna kunnioitettavat 60 vuotta.
Vuonna 1 954 valmistunut alus on 1 970-luvun lopun
nuorennusleikkauksestaan huolimatta maailman vanhin
edelleen käytössä oleva jäänmurtaja. Aikanaan Suomen
suurin ja tehokkain jäänmurtaja onkin käynyt vuosikymmenien saatossa pieneksi niin päämitoiltaan kuin
koneteholtaan. Vaikka uuden murtajan hankkimisesta
on puhuttu jo vuosia, tarvittavat määrärahat sisällytettiin vasta vuoden 201 2 budjettiesitykseen.

Uuden kotimaisen jäänmurtajan tyypistä on keskusteltu
jo vuosien ajan jäänmurron asiantuntijoiden piirissä ja
viime aikoina yhä enenevässä määrin myös tiedotusvälineissä. Maamme nykyisen jäänmurtajalaivaston omistaja,
valtionyhtiö Arctia Shipping, on liputtanut voimakkaasti
uuden monitoimimurtajan puolesta. Valtionyhtiön offshore-toiminnan kannattavuus ja arktiseen öljynporaukseen sisältyvät riskit ovat kuitenkin herättäneet
kysymyksiä, jotka ovat olleet osasyynä sille, että hallitus
päätyi tällä kertaa tilaamaan niin sanotun perinteisen
murtajan. 1 990-luvulla rakennettuja monitoimimurtajia
on lisäksi pidetty eräänlaisina kompromisseina Itäme-

Vuoden 201 4 alussa tilattava uusi jäänmurtaja tulee olemaan maamme ensimmäinen uusi murtaja sitten vuonna 1 998 valmistuneen monitoimimurtaja Botnican ja
ensimmäinen uusi perinteinen murtaja sitten vuonna
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J ÄÄNMURTAJAT
keskuksena, joka eriytettiin omaksi yhtiökseen suomalaisten telakoiden siirryttyä norjalaisen Akerin omistukseen. Siihen on keskitetty kaikki Helsingin telakan vuosikymmenien aikana kerryttämä jäänmurto-osaaminen.
Yhtiön omisti STX Finland yhdessä ABB:n ja norjalaisen
Aker Solutionsin kanssa; nyttemmin STX:n osuus on
siirtynyt Suomen valtion omistukseen. ILS taas on Helsingissä ja Turussa toimiva, vuonna 1 988 perustettu itsenäinen konsultti- ja suunnittelutoimisto.Yritys on vastannut muun muassa suomalaisten monitoimimurtajien
sekä merivoimien öljyntorjunta-alus Louhen suunnittelusta.

ren jäänmurtotarpeen ja offshore-teollisuuden avustustoiminnan välillä, eikä niiden suorituskykyyn olla aina
oltu tyytyväisiä.

Uuden murtajan hankkimisesta päätetään
Vuoden 201 2 buljettineuvotteluissa Suomen hallitus
päätti, että maahamme hankittava uusi jäänmurtaja olisi
monitoimimurtajan sijaan ns. perinteinen jäänmurtaja,
joka varustettaisiin öljyntorjuntakapasiteetilla. Päätökseen vaikutti mm. se, että monitoimimurtaja olisi perinteistä puolet kalliimpi ja perinteisen murtajan jäänmurtokyky on huomattavasti monitoimimurtajaa parempi.
Sen sijaan, että uusi murtaja hankittaisiin Arctia Shippingin omistukseen, se päätettiin hankkia Liikenneviraston
omistukseen ja sen operointi kilpailuttaa. Murtajan hankintaan varattiin yhteensä 1 25 miljoonaa euroa, minkä
lisäksi Euroopan Unioni lupasi myöhemmin hankkeelle
tukea 24 miljoonaa euroa – tosin tämä tuki saadaan
vain, jos murtaja valmistuu vuoden 201 5 loppuun mennessä.

Konseptisuunnittelun valmistuttua alkoi kesäkuussa
201 3 tarjouskilpailuprosessi jäänmurtajan rakentamiseksi. Lopulta tarjouksen jätti vain kaksi telakkaa: STX
Finlandin Turun telakka ja saman yhtiön yhdessä venäläisen United Shipbuilding Corporationin puoliksi omistama Arctech Helsinki Shipyard. Liikennevirasto ehti jo
26.1 1 . ilmoittamaan Arctechin kilpailun voittajaksi, sillä
STX Finlandin tarjouksesta puuttuivat vaaditut pankkitakuut. Kolme päivää myöhemmin Liikennevirasto pyörsi päätöksensä, sillä Arctechin tarjouksessa oli ollut virheellistä tietoa, eivätkä Arctechinkaan pankkitakuut olleet sitovia. Näin tilaaja päätti käsitellä tarjoukset uudelleen tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi.

Kuten useimmat lukijat muistanevat, nousi päätöksestä
rakentaa perinteinen jäänmurtaja haloo syksyllä 201 3.
Useissa lehdissä uutisoitiin ministerien Hautala ja Kyllönen ideologisista syistä junailleen tilattavaksi "valtaosan
vuodesta tyhjän panttina seisovan" perinteisen murtajan teoriassa koko vuoden käytössä olevan monitoimimurtajan sijaan. Samoin murtajan hankintaa Liikenneviraston alaisuuteen syytettiin ministerikaksikon tempuksi, jolla oli tarkoitus estää murtajan käyttäminen arktisten alueiden öljynporauksen tukena. Vaikka noussut
kohu johti lopulta omistajaohjauksesta vastanneen ministeri Hautalan eroon, se ei vaikuttanut murtajan tilausprosessiin.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, solmitaan sopimus ensi vuoden alussa, aluksen rakentaminen aloitetaan ensi vuonna ja se valmistuisi talveksi 201 5-1 6.

Suunnitteluprosessi ja tilaus
Keväällä 201 3 kilpailutettiin uuden jäänmurtajan konseptisuunnittelu. Samassa yhteydessä tarjouskilpailun
asiakirjoista tihkui julkisuuteen enemmän tietoa uudelle
murtajalle asetetuista vaatimuksista: aluksen jäänmurtokyvyn tuli vastata vähintään Urho-luokkaa, se suunniteltaisiin 50 vuoden elinkaarelle ja sen varustamista LNG/
diesel -dual fuel moottoreilla oli selvitettävä.
Konseptisuunnitteluprosessin toteuttajaksi valittiin tarjouskilpailun perusteella suomalainen Aker Arctic Technology Oy yhteystyökumppaninaan ILS Oy. Vuonna
2004 perustettu Aker Arctic tunnettiin aiemmin Wärtsilän ja Masa-Yardsin arktisena suunnittelu- ja tutkimus-

Uusi murtaja tulee korvaamaan Voiman, maailman
vanhimman yhä käytössä olevan jäänmurtajan.
Kuva: Jukka Koskimies
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Uuden jäänmurtajan suorituskyky

luonnollisesti esiinny, mutta tällaisen suorituskyvyn
aluksen katsotaan kykenevän Liikenneviraston edellyttämään keskimääräiseen 9-1 1 solmun avustusnopeuteen kaikissa Itämeren jääolosuhteissa.

Kun uuden jäänmurtajan konseptisuunnittelu ja telakkakilpailutuksen teknisen materiaalin valmistelu kilpailutettiin, asetti Liikennevirasto ehdottoman vaatimuksen
aluksen suorituskyvylle: uudisrakennuksen tulisi vastata
kaikilta osin vähintään Urho-luokan jäänmurtajia, joita
kaksine keulapotkureineen pidetään yleisesti Itämeren
parhaimpina jäänmurtajina. Minimivaatimukseksi määritettiin kyky murtaa pysähtymättä 1 .5 metrin paksuista
lumen peittämää jäätä sekä avata 25 metrin levyinen
jääränni 1 .2 metrin paksuiseen jäähän kuuden solmun
nopeudella. Näin paksua jäätä ei Suomen aluevesillä

Jäänmurtokyvyn lisäksi hankintailmoituksessa asetettiin
vaatimuksia myös aluksen toimintakyvylle avovedessä,
jossa aluksen tulee saavuttaa vähintään 1 6 solmun nopeus. Lisäksi uusi jäänmurtaja tulee olemaan ympäri
vuoden valmiudessa avomeriolosuhteissa tapahtuviin
öljyntorjunta- ja hätähinaustehtäviin.

Päin ahtojäitä kolmella ruoripotkurilla
Vain kahdella keulapotkurilla varustettujen ”nelivetomurtajien” on perinteisesti katsottu pärjäävän Perämeren puristavissa vallikentissä, sillä keulapotkurien synnyttämä voimakas virtaus huuhtelee aluksen runkoa
pienentäen huomattavasti teräksen ja jään välistä kitkaa.
Ensimmäiset keulapotkurilla varustetut suomalaiset
jäänmurtajat rakennettiinkin jo 1 800-luvun lopussa ja
sodan jälkeen rakennettu nelipotkurinen Voima teki
Wärtsilästä kertaheitolla maailman johtavan jäänmurtajien suunnittelijan. 1 970-luvulla rakennettuja Urho-luokan murtajia pidetäänkin tietyissä piireissä edelleen
maailman parhaimpina jäänmurtajina. On siis sanomattakin selvää, että uuden jäänmurtajan propulsiojärjestelmä herätti keskustelua ja eräät tahot odottivat jopa
paluuta perinteisiin keulapotkureihin tiukkojen suorituskykyvaatimusten täyttämiseksi.

Vuonna 1 898 valmistunut ensimmäinen jäänmurtaja Sampo oli Suomen ja koko Euroopan ensimmäinen keulapotkurilla varustettu jäänmurtaja. Idea keulapotkurista tuli
Yhdysvaltojen Suurilla järvillä liikennöivistä junalautoista.
Kuvassa Britanniassa rakennettu Sampo koeajolla kesällä
1 898. Kuva:Armstrong Mitchell/Whitworth collection

Kun 1 980-luvun puolivälissä rakennetuissa Otso-luokan
murtajissa vuosikymmenien aikana asemansa vakiinnuttaneet keulapotkurit korvattiin Wärtsilän kehittämällä
ilmapulputusjärjestelmällä, epäilivät ”perinteisten” jäänmurtajien päälliköt avoimesti ”perämeren pulputtajien”
suorituskykyä. 1 990-luvulla taas puhuttivat uusien monitoimimurtajien mekaanisten Aquamaster-ruoripotkurilaitteiden kestävyys sekä potkurisuulakkeiden tukkeutuminen jäissä. Edes toistaiseksi uusin suomalainen
jäänmurtaja, vuonna 1 998 rakennettu ja viime vuonna
Viroon myyty Botnica, ei pystynyt vakuuttamaan kaikkia
tahoja kääntyvien potkurilaitteiden suorituskyvystä ja
luotettavuudesta Itämeren jääoloissa. Näiden uusista
teknologioista saatujen kokemuksien valossa olisikin
ollut ymmärrettävää, että uuden jäänmurtajan kohdalla
oltaisiin palattu vanhoihin ja hyväksi havaittuihin ratkaisuihin.

Jäänmurtaja Kontiossa ja sen sisaressa Otsossa on keulapotkureiden tilallaWärtsilän jo 1 960-luvulla kehittämä
ilmapulputusjärjestelmä, jollainen oli ensimmäisenä
ropax-laiva Finncarrierissa (1 969).Tulevan uuden murtajan tapaan myös Kontio on varusteltu öljyntorjuntatehtäviä varten. Kuva: Kalle Id

Kevään mittaan uuden jäänmurtajan teknisistä ratkaisuista ei juuri puhuttu, mutta Liikenneviraston kesä-
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Lähteet

Fakta: Uuden
jäänmurtajan perustiedot

• Aker Arctic Technology (www.akerarctic.fi)
• Arctech (arctech.fi)
•Helsingin Sanomat (www.hs.fi)
• Liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi)
• Liikennevirasto (portal.liikennevirasto.fi)
• Atso Uusiaho: Jäänmurtajat ja talvimerenkulku.
Liikennevirasto, 9.1 0.201 3.
• Hankintailmoitus: Liikenneviraston jäänmurtajan
konseptisuunnittelu sekä telakkakilpailutuksen teknisen
materiaalin valmistelu mallikokeineen. Liikennevirasto,
201 3.
• Hankintailmoitus: Jäänmurtajahankinta.Alustava
tekninen kuvaus. Liikennevirasto, 20.6.201 3.

Pituus: 1 1 0.5 metriä • Leveys: 24 metriä • Syväys: 8 metriä
Kolme ruoripotkuria, joista yksi keulassa
Polttoaineena nesteytetty maakaasu (LNG)
kuussa 201 3 julkaisemasta hankintailmoituksesta selvisi,
että Aker Arcticin ja ILS:n yhteistyössä kehittämä uusi
jäänmurtaja saisi ennen näkemättömän propulsiojärjestelmän. Alus, jonka pääasiallinen etenemissuunta kaikissa operaatio-olosuhteissa on perinteiseen tapaan keula
edellä, tullaan varustamaan kolmella ruoripotkurilla,
joista yksi on aluksen keulassa. Tällaisella propulsiojärjestelmällä varustettu alus pystyy etenemään vaivatta
niin eteen- kuin taaksepäin vaikeimmissakin jääoloissa.
Myös ohjailukyky on vertaansa vailla: alus pystyy kääntymään jäissä käytännössä paikoillaan. Lisäksi parempi
ohjattavuus tehostaa aluksen toimintaa erilaisissa avustustehtävissä ja mahdollistaa turvallisen operoinnin lähellä jäihin juuttunutta kauppalaivaa. Avovedessä uusi
jäänmurtaja taas voi dynaamisen paikoitusjärjestelmänsä turvin pysytellä paikoillaan kovassakin merenkäynnissä ja liikkua tarvittaessa myös sivuttain.
Toinen merkittävä muutos aiempiin jäänmurtajiin verrattuna on siirtyminen raskaasta polttoöljystä ympäristöystävälliseen nesteytettyyn maakaasuun (liquefied
natural gas; LNG). Uusi jäänmurtaja onkin tammikuussa
201 3 valmistuneen Viking Gracen ja STX Finlandin Rauman telakalla rakenteilla olevan ulkovartiolaiva Turvan
jälkeen kolmas suomalainen sekä vähärikkistä dieselöljyä että maakaasua polttoaineenaan käyttävillä dual fuel
-moottoreilla varustettu alus.

Monitoimijäänmurtajat Fennica, Nordica (kuvassa) ja
Botnica eivät ole osoittautuneet jäänmurtotehtävissä
yhtä hyviksi kuin perinteiset murtajat. Kuva: Jukka Koskimies

Uuden jäänmurtajan rakentajatelakka ja sitä kautta rakennusaikataulu olivat vielä tätä artikkelia kirjoitettaessa epävarmoja. Tarkoituksena kuitenkin on, että alus
saataisiin valmiiksi vuoden 201 5 aikana ja se pääsisi tositoimiin jäätalvella 201 5-1 6. Uudesta murtajasta saattaa alkaa murtajahankintojen aalto, sillä sen valmistuessa operointikustannuksiltaan kalliit Urho-luokan jäänmurtajat ovat jo 40-vuotiaita. Täysin uudenlainen murtaja saattaa herättää kiinnostusta myös ulkomailla 1 950
-luvulla rakennetun Voiman tapaan: Ruotsin pääosin
Helsingin telakalla rakennettu jäänmurtajalaivasto on
niin ikään vanhenemassa lähitulevaisuudessa ja myös
Venäjä tarvitsee uusia jäänmurtajia, jotka on suunniteltu
erityisesti Itämeren avustustehtäviin.

Uuden murtajan myötä Urho-luokka menettänee
tittelinsä Suomen parhaina jäänmurtajina.Tehokkaiden
mutta kalliiden Urho-luokan murtajien korvaaminen
tullee ajankohtaiseksi niin Suomessa kuin Ruotsissa
seuraavien kymmenen vuoden aikana. Kuva: Jukka Koskimies
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AUTOLAUTAT

My Ferry Link

SeaFrancen toinen tuleminen?
My Ferry Linkin Berlioz (ex-SeaFrance Berlioz) Doverin kuuluisten valkoisten kallioiden edustalla. Kuva: Ian Boyle

TEKSTI : KALLE I D
M ARKKINAT Englannin kanaalin lauttaliikenteessä – eri-

mattiliitto ei suostunut miehistöjen pienentämiseen tai
palkkojen laskemiseen. SeaFrance oli asetettu selvitystilaan ja sitä oltiin yritetty myydä jo vuonna 201 0, jolloin kiinnostuneita olivat mm. Brittany Ferries,Veolia ja
LD Lines. Kauppoja ei kuitenkaan syntynyt.

SeaFrancen loppu

Syksyllä 201 1 SeaFrancen myynnistä neuvoteltiin uudelleen. Tällä kertaa varustamosta olivat kiinnostuneita
ainakin LD Linesin ja DFDS:n yhteenliittymä, ranskalainen sijoitusyhtiö Being Bang ja varustamon työntekijöiden ammattiliitto CFDT:n muodostama SCOP. Varustamon väitettiin olevan myynnissä vain yhden euron
hintaan, minkä Ulkomatalakin raportoi numerossa
4/201 1 . Kauppoja ei vieläkään syntynyt; sen sijaan
SeaFrance vedettiin konkurssiin marraskuussa 201 1 ja
varustamon liikenne lopetettiin saman tien.

tyisesti Dover-Calais -reitillä – ovat muuttuneet radikaalisti sen jälkeen, kun SeaFrance-varustamo kaatui
vuoden 201 1 lopulla. SeaFrancen konkurssin jälkeen
liikenteen Doverin ja Calais’n välillä ovat aloittaneet
sekä DFDS Seaways että SeaFrancen raunioille perustettu MyFerryLink. Jälkimmäisen varustamon alkutaival
ei ole ollut helppo.

Vuonna 201 1 Ranskan valtionrautateiden omistama
SeaFrance-varustamo oli syvissä vaikeuksissa. Kilpailu
Dover-Calais -linjalle oli kivikovaa, minkä lisäksi varustamon alusten miehistöjä edustava ranskalainen am-
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AUTOLAUTAT
SeaFrancen laivasto huutokaupataan
Lopullinen huutokauppa SeaFrancen laivoista järjestettiin touko-kesäkuussa 201 2. Huutokauppa koski kolmea
alusta: SeaFrance Rodiniä, SeaFrance Berliozia ja SeaFrance Nord Pas-de-Calais’ta. Varustamon neljäs alus,
SeaFrance Molière, oli ollut vuokralla varustamon
rahoittajilta eikä siksi kuulunut kauppaan. Tarjouksia
SeaFrancen aluksista jättivät DFDS Seawaysin ja Louis
Dreyfus Groupin yhteenliittymä (joka tarjosi 50 miljoonaa euroa SeaFrance Rodinistä ja Berliozista), Stena
Line (30 m€ SeaFrance Rodinistä) ja Englannin kanaalin
alittavan rautatietunnelin omistaja Eurotunnel S.A., joka
tarjosi 65 miljoonaa euroa kaikista kolmesta aluksesta.
Eurotunnelin tarjous oli mielenkiintoinen, sillä yhtiöllä
ei ollut sitä ennen ollut minkäänlaista varustamotoimintaa. Sen sijaan Eurotunnel on lauttaliikenteen kilpailija,
sillä Englannin kanaalin alittava rautatietunneli kulkee
juurikin Doverista Calais’hin. Eurotunnel ei nytkään
aikonut operoida laivoja itse, vaan se oli liittoutunut
ammattiliittojen omistaman SCOP:in kanssa. Ideana oli,
että Eurotunnel ostaisi laivat ja rahtaisi ne SCOP:ille.

Rodin (ex-SeaFrance Rodin) on toinen My Ferry Linkin
kahdesta päälaivasta. Suomessa rakennettu alus toimi
esikuvanaTallinkin Staria jaViking XPRS:ää
suunniteltaessa. Kuva: Ian Boyle

1 1 . kesäkuuta 201 2 Eurotunnelin tarjous hyväksyttiin.
Ranskalainen oikeusistuin lisäsi kuitenkin kauppaan
ehdon, jonka mukaan aluksia ei saisi myydä uudelleen
ennen vuotta 201 7.

MyFerryLink aloittaa liikenteen
SCOP:n muodostama uusi varustamo sai nimekseen
MyFerryLink. Varustamon rahtaamien alusten nimistä
pudotettiin SeaFrance-etuliite, eli ne ovat nyt nimiltään
Rodin, Berlioz ja Nord Pas-de-Calais (tämä tarkoittaa
myös sitä, että viimeisenä mainittu sai takaisin alkuperäisen nimensä). Rodiniä ja Berliozia uudistettiin 1 0 miljoonalla eurolla ennen kuin ne (uudelleen)aloittivat liikennöimisen Dover-Calais -linjalla elokuussa 201 2. Rahtipainotteisimpi Nord Pas-de-Calais sai odottaa paluutaan liikenteeseen pidempään ja se aloitti liikenteen
vasta marraskuussa 201 2.
MyFerryLinkin matkustajamäärät eivät ole olleet niin
hyviä kuin varustamo voisi toivoa. Varustamo pääsi
ensimmäistä kertaa omilleen elokuussa 201 3. Se, että
vuoden suurimpana sesonkikautenakin varustamo pääsi
juuri ja juuri omilleen ei lupaa hyvää. Pienistä matkustaja- ja rahtimääristä johtuen Nord Pas-de-Calais on
viettänyt valtaosan MFL-urastaan makuutettuna; alus
aktivoidaan vain silloin, kun varustamon tarvitsee kul-
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Entinen SeaFrance Molière liikennöi edelleen Doverin
salmessa – mutta rahdattuna My Ferry Linkin kilpailija
DFDS Seawaysille, joka aloitti liikenteen Doverista
Calais'hin SeaFrancen konkurssin jälkeen. Kuva: Ian Boyle
jettaa vaarallisia lasteja. Muilta osin Rodin ja Berlioz
kykenevät hoitamaan kaiken liikenteen.
Merkittävä syy MyFerryLinkin huonoon tulokseen on
lisääntynyt kilpailu Dover-Calais -linjalla. Vielä vuonna
201 0 linjalla liikennöi vain kaksi varustamoa, SeaFrance
ja P&O Ferries. SeaFrancen mentyä konkurssiin DFDS
Seaways ja LD Lines olivat kuitenkin tilanteen tasalla ja
aloittivat liikenteen Doverista Calais’hin helmikuussa
201 2. Linjaa markkinoidaan pelkästään DFDS:n nimellä.
Ensimmäinen alus linjalla oli LD Linesin Norman Spirit
(joka on sittemmin saanut nimekseen Calais Seaways).
Marraskuussa 201 2 DFDS hankki linjalle toisenkin
aluksen rahtaamalla entisen SeaFrance Molièren
liikenteeseensä nimellä Dieppe Seaways.

AUTOLAUTAT
Kilpailuviranomaiset astuvat kuvaan
MyFerryLinkin aloitettua liikenteen sekä P&O Ferries
että DFDS Seaways valittivat Britannian kilpailuviranomaisille (Competition Commission, CC) Eurotunnelin
ja MyFerryLinkin yhteydestä. Kilpailevien varustamoiden mukaan MyFerryLinkin olemasaolo johtaa tuhoisaan hintasotaan varustamoiden välillä, jonka ainoa hyötyjä on Eurotunnel, jolla oli jo ennen MFL:n liikenteenaloitusta 40% osuus Englannin ja Ranskan välisestä liikenteestä. Eurotunnelin ja MyFerryLinkin mukaan sen
sijaan Eurotunnel ja MFL ovat kaksi eri yhtiötä, ja
MFL:n aiheuttama kilpailu hyödyttää kuluttajia.
Britannian kilpailuviranomaiset päättivät lopulta kesäkuussa 201 3 P&O:n ja DFDS:n hyväksi ja kielsivät
MyFerryLinkiä operoimasta Doverin ja Calais’n välillä.
Varustamo sai puolen vuoden siirtymäajan liikenteen
lopettamiseen. Eurotunnel kuitenkin valitti päätöksestä
kilpailuviranomaisten ylempään asteeseen. Tilannetta
monimutkaisti entisestään se, että Ranskan kilpailuviranomaiset olivat jo aiemmin hyväksyneet Eurotunnelin
ja My Ferry Linkin yhteyden eivätkä pitäneet sitä ongelmana.
Lopulta 4.1 2. Britannian Competition Appeal Tribunal
(CAT) peruutti Competition Commissionin päätöksen.

CAT oli valtaosasta päätöksistä CC:n kanssa samaa
mieltä ja hylkäsi pääosan Eurotunnelin ja SCOP:n valituksista – paitsi yhden: CAT:n mukaan Eurotunnel ei
ollut hankkinut olemassaolevaa yhtiötä ja näinollen
CC:n päätöklauselman mukaista fuusiota kahden yrityksen välillä ei ollut tapahtunut. Tämän muotoseikan
perusteella asia palautettiin Competition Commissionin käsiteltäväksi. Lopullista päätöstä saataneen odottaa
vielä pitkään. Kilpailuviranomaisia suurempi uhka varustamolle saattavat kuitenkin olla matalat matkustaja- ja
rahtimäärät – MFL:n liikenne kun on tähän asti ollut
tappiollista. Ulkomatala jatkaa tilanteen seuraamista.

Lähteet
• Brogen, Klas; Bergenek,Anders ja Sahlsten, Richard:
Stena Line - historien om ett färjerederi

• City A.M. (www.cityam.com)
• Competition Appeal Tribunal (www.catribunal.org.uk)
• Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)
• Ferries of Northern Europe -Yahoo-ryhmä
• Financial Times (www.ft.com)
• Simplon Postcards (simplonpc.co.uk)
• Ulkomatala 4/201 1
• The Independent (www.independent.co.uk)
• This is Kent (www.thisiskent.co.uk)
• Wikipedia (en.wikipedia.org)

Alkujaan junalautaksi valmistunut Nord Pas-de-Calais (ex-SeaFrance Nord Pas-de-Calais) on jo 25 vuoden ajan
liikennöinyt Doverista.Väritys on vaihtunut jo kolmesti ja omistajakin kahdesti, mutta alus kulkee edelleen samasta
satamasta – joskin harvoin, koska tarvetta laivalle ei tosiasiassa reitille juuri ole. Kuva: Ian Boyle
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AUTOLAUTAT
Fakta: SeaFrance

SeaFrance Manet valmistui alkujaan vuonna 1 984 SNCF:lle Sealinkin liikenteeseen nimellä Champs
Elysées. SeaFrancen liikenteessa alus kulki vuodet 1 996-2009. Nykyisin alus liikennöi espanjalaiselle
Balearia-varustamolle nimellä Daniya. Kuva: Ian Boyle
SeaFrance-varustamo muodostettiin vuonna 1 996
uudeksi markkinointinimeksi ranskalaiselle Societé
Propietaires des Navaires (SPN) -varustamolle, jonka
omistivat Stena Line ja Ranskan valtionrautatiet SNCF.
SPN puolestaan oltiin muodostettu vuonna 1 990 sen
jälkeen, kun Stena Linen otti haltuunsa Sealink British
Ferriesin sen entiseltä omistajalta SeaContainersilta.
Sealink British Ferries ja SNCF:n välillä vallitsi yhteistyösopimus jäänteenä Ranskan, Britannian, Belgian ja
Hollannin valtio-omisteisten varustamoiden vuonna
1 970 alkaneesta Sealink-yhteistyöstä. SPN käyttikin
edelleen markkinointinimenään Sealinkiä.
Alkujaan SPN liikennöi linjoilla Dover-Calais, DoverDunkerque ja Newhaven-Dieppe. Jälkimmäinen reitti
luovutettiin vuonna 1 992 Stenalle, kun taas DoverDunkerque -linja lopetettiin vuonna 1 995. Seuraavana
vuonna Stena Linen ja SNCF:n välinen yhteistyösopimus purkautui. SPN:n viisi alusta – joista kaksi oli ollut
rahtauksessa Stena Linelle Newhaven-Dieppe -linjalle –
keskitettiin Dover-Calais -linjalle ja varustamo omaksui
markkinointinimen SeaFrance (tähän asti käytetty Sealink-nimi kun oli Stenan omistuksessa). SPN:n laivat,
joilla oli aiemmin ollut pääasiassa Ranskan maantieteeseen viittaavat nimet, saivat nyt uudet nimet ranskalaisten taiteilijoiden mukaan: SeaFrance Cézanne (exFiesta), SeaFrance Manet (ex-Champs Elysées), Sea-
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France Monet (ex-Versailles) ja SeaFrance Renoir (exCôte d’Azur). Poikkeuksena oli rahtilautta SeaFrance
Nord Pas-de-Calais, joka sai vain uuden etuliitteen vanhaan nimeensä.
Vuonna 1 999 Stena Line myi osuutensa SeaFrancesta
SNCF:lle ja näin SeaFrancesta tuli täysin ranskalaisomisteinen varustamo.Vuonna 2001 SeaFrance vastaanotti Raumalta ensimmäisen uudisrakennuksensa SeaFrance Rodinin. Neljä vuotta myöhemmin SeaFrance
Rodin sai ranskalaiselta telakalta sisaraluksen SeaFrance
Berliozin, kun taas vuonna 2008 rahdattiin SeaFrance
Molière (ex-Superfast X). Uusista hankinnoista huolimatta vanhoista aluksista ei luovuttu; ennen vuotta
2009 ainoa vähennys SeaFrancen laivastossa oli SeaFrance Monet’n myynti onnettomuuden jälkeen vuonna
2000 (alus myytiin Naviera Armasille, kts UM 5/201 3).
Varustamolla oli siis seitsemän laivaa yhdellä ainoalla
reitillä, jolla ylitysaika on vain 1 ,5 tuntia.
Talousvaikeuksien iskiessä alkoi laivojen myynti: SeaFrance Manet myytiin 2009 Stena Linelle, SeaFrance
Cézanne ja Renoir puolestaan vuonna 201 1 romuksi.
Kuten todettua, tämäkään laivaston vähennys ei riittänyt pelastamaan SeaFrancea, vaan se haettiin konkurssiin vuoden 201 1 lopulla.

RISTEILIJÄT

Renaissance Cruisesin
vaikea vuosikymmen

Yllä: Renaissance Eight Norjan Flåmissa heinäkuussa 2001 .
Alla: R FourTahitin Papeteessa syyskuussa 2001 , vain muutama päivä ennen Renaissance Cruisesin konkurssia.
Kuvat: Benoit Donne
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RISTEILIJÄT
TEKSTI : KALLE I D JA OLLI TUOMINEN
U LKOMATALA-VERKKOLEHDEN alkutaipaleella keväällä

2009 (numerossa 5/2009) yksi ensimmäisistä lehdessä
ilmestyneistä ei-uutisjutuista käsitteli vuonna 2001 konkurssiin mennyttä Renaissance Cruisesia ja sen jälkeensä jättämiä aluksia. Kuten lehden alkuaikoina yleensäkin,
artikkeli oli varsin lyhyt (vain yksi sivu)ja on tunnustettava siinä olleen joitakin virheitä. Lehden viisivuotisjuhlan lähestyessä onkin sopiva hetki käsitellä aihetta uudelleen, tällä kertaa hieman tarkemmin kuin alkuperäisessä artikkelissa.

Fearnley & Eger lähtee risteilybisnekseen
1 980-luvulla kansainvälisessä risteilyliikenteessä oli havaittavissa kaksi trendiä: toisaalta alkava kisa kohti yhä
suurempia aluksia, jossa kunnostautuivat erityisesti
Carnival Cruise Lines, Royal Caribbean Cruise Line ja
Norwegian Cruise Line. Toisaalta vuosikymmenen aikana toimintansa aloitti useampi varustamo, joiden ideologiana oli “pieni on kaunista” ja jotka tarjosivat korkeatasoisen tuotteen laivoillaan. Näitä varustamoita olivat mm. Sea Goddess Cruises (perustettu 1 984),Windstar Sail Cruises (1 986) ja Seabourn Cruise Line
(1 988). Sekä Sea Goddessin että Seabournin taustalla
olivat norjalaiset sijoittajat (Windstarin taustalla sen sijaan olivat suomalais-ranskalaiset voimat) ja myös viimeinen ja suurin vuosikymmenen aikana perustetuista
pienillä aluksilla operoivista risteilyvarustamoita, Renaissance Cruises, tuli Norjasta.
Perinteikäs norjalainen varustamo Fearnley & Eger oli
perustettu jo vuonna 1 869 silloisessa Christianiassa
(nyk. Oslo). Innovatiivinen varustamo oli ensimmäisten
joukossa mm. tankkeri-, autojenkuljetus- ja offshorevarustamotoiminnassa. 1 980-luvulla Fearnley & Eger
käänsi katseensa vasta kasvu-uransa alussa olevaan risteilybisnekseen. Varustamon ensimmäisenä ajatuksena
oli muuttaa kaksi hollantilaisen tytäryhtiönsä omistamaa roro-lauttaa, Begonia ja Gardenia, risteilylaivoiksi.
Laivat saapuivatkin Bremerhavenin telakalle vuonna
1 985 muutostöitä varten, mutta kumpikaan niistä ei
tullut Fearnley & Egerin risteilyliikenteeseen.Vain Begonian muutostyöt toteutettiin ja se aloitti liikennöinnin
vuonna 1 986 nimellä Explorer Starship – mutta yhdysvaltalaisen Exploration Cruise Linen väreissä.
Rahtilautoista muunnettujen alusten sijaan Fearnley &
Eger päätti panostaa uudisrakennuksiin.Varustamon Italiaan perustama tytäryhtiö Renaissance Cruises tilasi
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Fearnley & Egerin ensimmäinen risteilyalus, entinen rahtilautta Begonia, ei koskaan tullut varustamon risteilyliikenteeseen. Kuvassa sama laiva Helsingissä 201 2 nimellä Le
Diamant. Kuva: Kalle Id

Upouusi Reinaissance Two Lissabonissa 1 990.Aluksen
mastossa liehuu Fernley & Egerin lippu.
Kuva: Luis Miguel Correia

neljä pientä risteilyalusta Cantieri Navali Ferrarin telakalta Italiasta. Nämä vain 4 077 bruttotonnin alukset
kykenivät ottamaan vain 1 00 matkustajaa. Alusten ulkokuoren muotoilu oli – urheiluautomerkin kanssa nimensä jakavan telakan tuotteeseen soveliaasti – sporttisen sulava kaksine vinoon asennettuine korsteeneineen. Nämä Renaissance Cruisesin neljä ensimmäistä
alusta valmistuivat vuosina 1 989-1 990 ja ne saivat nimikseen yksinkertaisesti Renaissance One, Renaissance
Two, Renaissance Three ja Renaissance Four.
Renaissance Cruisesilla oli suuri usko varustamon tulevaisuuteen ja ensimmäisen neljän aluksen sarjan ollessa
vielä rakenteilla tilattiin toinen neljän sarja italialaiselta
Nuovi Cantieri Apuanian telakalta.Vaikka Renaissancen
kahta ensimmäistä alussarjaa kutsutaan yhteisnimellä
Renaissance-luokka, tosiasiassa toinen neljän laivan sar-

ja erosi merkittävästi ensimmäisestä. Jälkimmäiset neljä
alusta olivat hiukan suurempia, 4 280 tonnin bruttovetoisuudella, ja niiden matkustajakapasiteetti oli 1 1 4. Ne
erosivat ensimmäisestä sarjasta myös ulkonäöltään. Nämä neljä jälkimmäistä alusta saivat nimikseen – ei järin
yllättävästi – Renaissance Five, Renaissance Six, Renaissance Seven ja Renaissance Eight. Tämä nelikko valmistui vuosina 1 991 -1 992.
Fearnley & Eger oli kuitenkin tässä vaiheessa jo pahoissa talousvaikeuksissa. Renaissance Cruisesin perustaminen oli tullut varustamolle kalliiksi, minkä lisäksi sen taloutta rasitti samanaikainen laajentuminen kemikaalitankkeribisnekseen. Tilanne huononi entisestään, kun
syksyllä 1 990 syttynyt Persianlahden sota laski risteilyiden kysyntää. Fearnley & Eger etsi yhteistyökumppania
Renaissance Cruisesiin, mutta sopivaa tahoa ei löytynyt.
Talousvaikeuksissa painiva varustamo päätti rahdata
uudemman alussarjansa ensimmäisen aluksen Renaissance Fiven vastaperustetulle Hanseatic Tours -varustamolle aluksen valmistuessa toukokuussa 1 991 . Rahtaaja
antoi alukselle nimen Hanseatic Renaissance. Kuitenkin
jo saman kuun aikana Fearnley & Eger hakeutui konkurssiin.

Uusi omistaja, vanhat kujeet

RISTEILIJÄT

Fearnley & Egerin konkurssin seurauksena Renaissance
Cruisesille alettiin etsiä uutta omistajaa. Varustamosta
jätti tarjouksen mm. Kloster Cruises, Norwegian Cruise Linen tuolloinen omistaja, mutta lopulta parhaan tarjouksen varustamosta jätti amerikkalaisen Edward Rudnerin ja italialaisen Cameli Groupin yhteenliittymä. Uudet omistajat jatkoivat varustamon toimintaa ilman
suurempia muutoksia. Varustamo liikennöi luksusristeilyitä Välimerellä, Tyynellä valtamerellä ja Pohjois-Euroopassa – Renaissance Cruisesin alukset olivat 1 990-luvulla tuttu näky myös Helsingissä.
Renaissance Six ja Renaissance Seven luovutettiin telakalta vuoden 1 991 aikana. Jälkimmäinen tuli liikenteeseen nimellä Regina Renaissance, mutta muut varustamon alukset säilyttivät numeropohjaiset nimensä. Hanseatic Renaissance puolestaan luovutettiin takaisin rahtauksesta vuonna 1 992 ja se aloitti liikenteen alkuperäisellä nimellään Renaissance Five. Uudisrakennussarjan
viimeinen, Renaissance Eight, luovutettiin omistajalleen
vuoden lopussa.Vuonna 1 994 varustamon alukset, jotka
olivat kaikki alkujaan rekisteröityjä Italiaan, siirrettiin
Liberian rekisteriin.

Renaissancen toisen Italiassa rakennetun alussarjan ensimmäinen laiva Renaissance Five Saksan Fischerhüttessä
syyskuussa 1 996. Kuva: Michael Niedig
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RISTEILIJÄT
R-sarjan tilaaminen
Vuoden 1 996 alussa kahdeksalla aluksella liikennöineen
varustamon liikevaihto oli kohonnut 1 28 miljoonaan
dollariin. Oli seuraavan askeleen aika. 1 7.1 0.1 996 yhtiö
kertoi tilanneensa tytäryhtiönsä R Shippingin kautta
kaksi 690 matkustajan ja 30 277 bruttotonnin risteilijää
ranskalaiselta, Alstom-konserniin kuuluvalta Chantiers
de l'Atlantique-telakalta. R-sarjaksi kutsutuissa luksusluokan risteilijöissä uutta oli nykyisin itsestäänselvyytenä pidetty mahdollisuus valita päivällisravintola, minkä
lisäksi niistä tuli myös maailman ensimmäiset täysin savuttomat risteilijät.
Suunnittelijaksi varustamo valitsi lontoolaisen John
McNeesen. Ulkoisessa designissa korostui parvekkeiden suuri määrä, sillä hyteistä 66 prosentilla oli oma
parveke ja peräti 91 prosenttia oli ulkohyttejä.Yhteensä
kahden aluksen tilaushinnaksi tuli yli 300 miljoonaa dollaria. Alusten rakentaminen alkoi nopeasti, sillä ensimmäisen aluksen rakennustöihin päästiin jo joulukuussa
1 996 ja köli laskettiin kesäkuussa 1 997.

Renaissance Cruisesin laivat olivat 1 990-luvulla vakituisia
vierailijoita Helsingissä. Kuvassa Renaissance Three
Katajanokalla 1 995. Kuva: Kalle Id

Uusien alusten risteilyiden myynti alkoi kesäkuussa
1 997, jolloin myyntiin tulivat kahden ensimmäisen aluksen Välimeren-risteilyt. Risteilyhinnat alkoivat tuolloin 2
499 dollarista, mikä oli Renaissance Cruisesin varatoimitusjohtaja Frank del Rion mukaan 500-600 dollaria
kilpailijoita vähemmän.
Jo ennen ensimmäisten R-sarjan alusten valmistumista
osa vanhemmista Renaissance-sarjan laivoista päätyi
uusille omistajille. Ensimmäisenä myyntiin joutui Renaissance Four, joka myytiin jo vuonna 1 996 yksityisjahdiksi
kreikkalaiselle omistajalle. Seuraavana vuonna lähtöpassit saivat Renaissance Three, josta tuli Galapagossaarilla
risteilevä Galapagos Explorer II, ja Renaissance Five,
josta tuli Sun Cruisesin Sun Viva.
Suurempia R-sarjan aluksia tilattiin lisää kahden aluksen
erissä vuosina 1 997, 1 998 ja 1 999. Ensimmäiset kaksi
alusta, 1 998 valmistuneet R One ja R Two, sijoitettiin
Välimerelle ja kaksi seuraavaa, 1 999 valmistuneet R
Three ja R Four, ranskalaiseen Polynesiaan. R Onen ja R
Twon valmistuttua vuonna 1 998 myyntiin joutuivat vanhemmista laivoista Renaissance One, Renaissance Two
ja Renaissance Six. Kaksi ensimmäistä päätyivät malesialaiselle Universal Cruisesille nimillä The Mercury ja The
Neptune, Renaissance Six puolestaan liittyi Renaissance
Fiven seuraan Sun Cruisesin laivastoon nimellä Sun Viva
II. Näin vanhemmista alussarjoista olivat jäljellä vuoden
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Uudisrakennusten lisäksi Renaissance Cruisesin laivastossa ehti kulkea yksi rahdattu alus,Aegean I, joka risteili
Egeanmerellä kesällä 1 996. Kuvassa laiva Keratsinissä
muuntautumassaVoyages to Antiquityn Aegean
Odysseyksi syksyllä 2008. Kuva: Jukka Koskimies
R-sarjan ensimmäinen laiva R One lähdössäTurkin
Kusadasista kesällä 1 999. Kuva: Benoit Donne

RISTEILIJÄT

R Four saapumassaTahitin Papeteehen syksyllä 2001 .Vaikka sitä ei vielä tässä vaiheessa tiedettykään, oli Renaissance
Cruisesin loppu lähellä. Kuva: Benoit Donne
1 998 lopussa enää Regina Renaissance, joka nyt sai jälleen nimen Renaissance Seven, ja Renaissance Eight.

Toimitusjohtaja Rudner irtisanoutuu
Kesäkuussa 2000 hallituksen puheenjohtaja Ed Rudner
irtisanoutui. Hän oli ollut mukana yhtiössä aina vuodesta 1 992, jolloin hän johti ryhmittymää, joka osti Renaissancen Fearnly & Egerilta. Irtisanoutumisen myötä yhtiö
alkoi muuttaa risteilymyyntipolitiikkaansa merkittävästi.
Aiemmin yhtiö oli pyrkinyt myymään risteilynsä oman
myyntipalvelun kautta ilman matkatoimistoja, mutta nyt
mahdollisuutta Renaissance Cruisesin risteilyjen myyntiin alettiin jälleen tarjota matkatoimistoille.
Renaissancen puolelta tärkeimpänä syynä oli laajentaa
markkinointikanavia, sillä neljän uuden, aiempaa selvästi
suuremman laivan täyttäminen oli osoittautunut haasteelliseksi ja yhtiön talous oli heikolla pohjalla.Vaikeuksia ei auttanut se, että varustamolle valmistui vuonna
2000 kolme uutta laivaa (R Five, R Six ja R Seven) ja
seuraavana vuonna vielä yksi (R Eight).Yhtiö otti käyttöön alan tyypilliset provisiot matkatoimistoille, mikä
sai myönteisen vastaanoton monilta matkatoimistoilta
sekä alan yhdysvaltalaiselta liitolta. Avainroolissa muu-

toksen läpiviennissä oli Frank Del Rio, joka oli aiemman, yhtiön omaan myyntiin pohjaavan strategian takana.
Muutos tapahtui nopeasti, sillä vuosi linjanmuutoksen
jälkeen 90 prosenttia risteilyistä myytiin matkatoimistojen kautta.

Rahoitusvaikeudet kasaantuvat
Yrityksistä huolimatta risteilymyynti uusille aluksille ei
kuitenkaan sujunut odotetusti myyntikanavien laajentamisesta huolimatta ja yhtiö kaipasi epätoivoisesti uusia
rahoittajia toiminnan vakauttamiseksi ja maksuvalmiuden parantamiseksi. Kahdeksan aluksen tilaus oli vienyt
yhtiön talouden kuralle, sillä uudisrakennusten yhteishinta kohosi liki puoleentoista miljardiin dollariin.
Viimein huhtikuussa 2001 yhtiö tiedotti, että Mansaarilla päämajaansa pitävä Malvern Maritime osti 80 prosenttia yhtiön osakkeista 80 miljoonalla dollarilla. Malvern Maritimen taustalla oli norjalainen laivanvarustaja
ja sijoittaja Peter Gram, joka nimitettiin myös Renaissancen hallituksen puheenjohtajaksi. Osana Malvern
Maritimen sijoitusta yhtiölle alettiin etsiä uutta johtajaa.
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RISTEILIJÄT
Toukokuun 2001 alussa toimitusjohtajaksi löydettiin
Celebrity Cruisesin johtoportaaseen kuulunut Manfred
Ursprunger. Samassa yhteydessä kerrottiin, että yhtiön
entinen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
Richard L Kirby jättää yhtiön. Kuun lopulla yhtiön jätti
myös vuodesta 1 993 yhtiön johtotehtävissä toiminut
Frank Del Rio.
Malvern Maritimen investoinnin yhteydessä myös muut
sijoittajat pumppasivat yhtiöön lisää rahaa R Holdingiin,
joka oli Renaissance Cruisesin emoyhtiö. Järjestelyllä
yhtiön likviditeetti parani toimitusjohtaja Frank del
Rion mukaan 300 miljoonalla dollarilla.

Konkurssi
Rahoitusvaikeuksista huolimatta Renaissance Cruises
oli yksi maailman johtavista risteilyvarustamoista. Yhtiö
olisi saattanut selvitä vaikeuksistaan, mutta maailmanpolitiikka päätti toisin. 1 1 . syyskuuta 2001 New Yorkin
World Trade Centeriin tehty terrori-isku lopetti yhdessä yössä yhdysvaltalaisten halun matkustaa ulkomaille –
ja Renaissancen risteilyiden pääpaino oli Euroopassa
sekä Tyynenmeren saarilla, mutta pääosa matkustajista
tuli Yhdysvalloista. Uudessa tilanteessa varustamon
omistajat eivät nähneet muuta tietä ulos tilanteesta
kuin konkurssi, ja 25. syyskuuta 2001 Renaissance Cruises vedettiin konkurssiin.Varustamon velat olivat peräti
1 ,3 miljardia dollaria, leijonanosa summasta – 1 ,1 miljardia – oli velkaa R-sarjan laivojen rakentamisesta.

vuosina 2002-2003; niiden myöhemmistä vaiheista kerromme Ulkomatalan numerossa 1 /201 4.

Lähteet
• Alstom (www.alstom.com)
• Cruise Critic (www.cruisecritic.com)
• Cyber Cruises (www.cybercruises.com)
• E-Tid Cruise Industry Digest (www.e-tid.com)
• Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)
• Fearnley & Eger Rederi (www.lardex.net/FEARNLI/)
• Le Goff, Oliver: Ocean Liners
• Marine Money Offshore (thecruisepeople.ca)
• Marinelink.com (www.marinelink.com)
• Simplon Postcards (www.simplonpc.co.uk)
• Song of Flower
(www.cybercruises.com/songofflower.htm)
• Sun Sentinel (www.sun-sentinel.com)
• The Free Library (www.thefreelibrary.com)
• Travel Weekly (www.travelweekly.com)
• Vacations to Go (www.vacationstogo.com)
• Ward, Douglas: Complete Guide to Cruising and Cruise
Ships 2008

Konkurssin jälkeen varustamon alukset lopettivat liikennöinnin. R Threetä ja R Fouria lukuunottamatta Renaissancen laivasto purjehti Gibraltarille makuutukseen;
mainittu kaksikko makuutettiin Ranskalle kuuluvan Tahitin pääkaupungissa Papeteessa. R Three ja R Four oltiin rakennettu Ranskan valtion tuella, ja siitä johtuen
ne eivät olleet samalla tavalla osa varustamon konkurssipesää. Renaissance Cruisesin johtajat yrittivätkin saada konkurssin jälkeen aloitettua varustamon toimintaa
uudelleen R Threellä ja R Fourilla.Yritys kuitenkin epäonnistui.
Joulukuussa 2001 Renaissancen laivat – jälleen poislukien R Three ja R Four – saivat uudet omistajat. Renaissance Seven ja Renaissance Eight myytiin italialaiselle
Grand Seawaysille nimillä Renai I ja Renai II, mutta ne
palasivat liikenteeseen vasta vuonna 2004 nimillä Island
Sun ja Island Sky. R-sarjan laivat myytiin ranskalaiselle
Cruiseinvestille ja siirrettiin makuutukseen Marseilles’en. Kaikki R-sarjan alukset palasivat liikenteeseen
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RThree ja R Four makuutettuna Papeteessa Renaissancen
konkurssin jälkeen keväällä 2002. Kuva: Benoit Donne

Entiset Renaissance-laivat ovat työllistyneet varustamon
konkurssin jälkeen varsin hyvin. Kuvassa Island Sky, exRenaissance Eight, Helsingissä 201 1 . Kuva: Olli Tuominen

Jatkuvasti uudistuva

Panaman kanava

Yllä: Island Princess Culebran leikkauksessa.Alla: Singapore Express Gatun-järvellä. Kuvat:Arttu Laaksonen
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TEKSTI : J USSI LITTUNEN
PANAMAN

KANAVAN monivaiheinen historia alkoi jo

lähes 1 50 vuotta sitten. Hyvin onnistuneiden Suezin kanavan rakentamistöiden rohkaisemana Ranskan valtio
perusti vuonna 1 876 kansainvälisen yhtiön (La Société
internationale du Canal interocéanique), jonka tehtäväksi annettiin kanavan rakentaminen Panaman kannaksen lävitse. Kolme vuotta myöhemmin järjestettiin Pariisissa konferenssi, joka arvioi projektin mahdollisia toteutustapoja, aikataulua ja kustannuksia. Osallistujat pitivät Panaman kanavan toteuttamista enintään yhtä vaativana hankkeena, kuin Suezin kanavan rakentaminen oli
ollut. Siksi rakennusajaksi ennustettiin 7-8 vuotta, vaikka Suezin kanavan rakentaminen oli kestänyt 1 0 vuotta.
Suezin ja Panaman kanava-alueiden maastossa oli kuitenkin olellisia eroja. Suezin kanava oli rakennettu pääosin kaivamalla tasaisten hiekka-aavikoiden läpi, ja sen
vedenpinta oli siksi helppoa saada samalle tasolle ympäröivien merien vedenpinnan kanssa. Panaman kanava
jouduttaisiin louhimaan vuoristoisen Väli-Amerikan lävitse, mutta tuon ajan insinöörit pitivät mahdollisena,
että kanavan vedenpinta saataisiin samaan tasoon ympäröiviin meriin nähtynä. Tämä siitäkin huolimatta, että
vuoristo kohosi paikoitellen yli sadan metrin korkeuteen merenpinnan yläpuolelle.
9-metriä syvän, pohjastaan 22 metriä ja pinnalta 27,5
metriä leveän kanavan rakentaminen alkoi vuoden 1 881
alussa. Vasta neljän vuoden kuluttua alettiin projektin
järkevyyttä epäillä. Louhintatöitä olisi pitänyt tehdä 1 20
000 000 kuutiometrin edestä, mutta projektia johtaneen Ferdinand de Lessepsin vahvojen mielipiteiden
vuoksi töitä jatkettiin edelleen. Vuonna 1 889 työt oli
pakko keskeyttää: kanavayhtiö oli joutunut konkurssiin,
ja mutavyöryt, tulvat ja erilaiset tarttuvat taudit olivat
vaatineet arviolta 22 000 työntekijän hengen.
Vuonna 1 894 perustettiin uusi kanavayhtiö jatkamaan
rakennustöitä. Tässä vaiheessa suunnitelmia muutettiin
niin, että merenpinnan tasossa kulkevan kanavan sijaan
rakennettaisiin sulkuihin perustuva kanava. Projekti ei
päässyt enää kunnolla vauhtiin, sillä Yhdysvallat alkoi
myös suunnitella Väli-Amerikan halki kulkevaa kanavaa.
Uusien selvitysten mukaan kanava tulisi rakentaa Nicaraguan halki, ellei Panaman kanavaa rakentava yhtiö
suostuisi myymään projektia Yhdysvalloille. Kanavayhtiöllä, joka muutenkin suunnitteli projektista luopumista, ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin myydä kaikki kanavaan liittyvä Yhdysvalloille huomattavasti alempaan hin-
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Panaman kanavan rakennustöitä vuonna 1 907 Culebran
leikkauksessa. Kuva: H.C.White Co.

Kanavan rakennustöissä käytetty höyrylaiva Ancon
purjehti ensimmäisenä aluksena koko kanavan läpi
avajaispäivänä 1 5.8.1 91 4. Kuva:Wikimedia Commons
taan kuin yhtiö olisi halunnut.
Pian tämän jälkeen Panaman kanava joutui osaksi Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa. Yhdysvaltojen ja Kolumbian
johtajat neuvottelivat sopimuksen, jonka nojalla Panaman kanava maa-alueineen siirtyisi Yhdysvaltojen hallintaan, mutta Kolumbian senaatti ei vahvistanut sopimusta. Tällöin presidentti Theodore Roosevelt ilmoitti,
että Yhdysvallat tulisi tukemaan Panaman itsenäistymistä ajavia joukkoja, jos nämä suostuisivat luovuttamaan
kanavaa ympäröivän alueen Yhdysvaltojen hallintaan.
Panama julistautui itsenäiseksi valtioksi vuonna 1 903, ja

seuraavana keväänä se luovutti lupaamansa maa-alueet
Yhdysvalloille. Näin koko hanke oli siirtynyt Yhdysvaltojen hallintaan.
Uuden omistajan johdolla parannettiin suunnitelmia, kalustoa ja työntekijöiden elinolosuhteita niin, että projekti saatiin etenemään tehokkaasti. Haastavimmaksi
vaiheeksi osoittautui nk. Culebran kallioleikkauksen
louhinta. Väli-Amerikan vuoristot kohosivat kanavareitin kohdalla lähes 1 1 0 metrin korkeuteen merenpinnasta, ja näiden kallioiden lävitse piti louhia yli 90 metriä leveä väylä. Osuus valmistui vasta vuonna 1 91 3. Samoihin aikoihin valmistuivat myös neljä kahden sulkukammion käsittävää sulkua, joiden avulla padottiin kanavan reitille keinotekoiset Miraflores- ja Gatun-järvet.

Näkymä Pedro Miguelin sulun ylitse ”taaksepäin”
Miraflores-järvelle 1 .3.2008.Tämäkin järvi on
keinotekoinen, ja sille saavutaan Tyyneltämereltä
Miraflores-sulkujen kautta. Järvellä vastaan on tulossa
Bright Laker. Kuva:Arttu Laaksonen

Kasvavat laivat vaativat kanavaa kasvamaan
Tammikuussa 1 91 4 ranskalainen nosturialus Alexandre
La Valley kulki 80-kilometrisen kanavan läpi ensimmäisenä laivana. Kanavalle oli suunniteltu suuria avajaisjuhlallisuuksia syksyksi, mutta ensimmäisen maailmansodan
puhkeaminen heinäkuussa 1 91 4 peruutti nämä suunnitelmat. Niinpä panamalainen höyrylaiva SS Ancon teki
ensimmäisen virallisen Kanavan läpi kulkeneen matkan
ilman suurempia juhlallisuuksia. Kanava osoittautui suosituksi, sillä sen ansiosta Atlantin valtameren ja Tyynen
valtameren välisen liikenteen ei enää tarvinnut kiertää
vaarallista reittiä Etelä-Amerikan ja Cape Hornin ympäri.
1 930-luvulla, mailmanpoliittisen tilanteen kiristyessä,
Yhdysvallat alkoi huolestua kanavan riittävyydestä. Yhdysvaltojen laivasto kuljetti kalustoaan valtamerten välillä Kanavan lävitse, ja jo tuolloin suurimmat lentotukialukset hipoivat kanavan läpikulkeville aluksille asetettuja kokorajoituksia. Yhdysvalloissa pelättiin myös, että
mahdollisen sodan syttyessä viholliset voisivat pommittaa kanavan sulut käyttökelvottomiksi. Tästä syystä Yhdysvaltojen kongressi hyväksyi suunnitelman, jonka mukaan kanavan neljästä sulusta kolmeen rakennettaisiin
kolmannet sulkukammiot. Samalla uusia sulkukammioita
varten rakennettaisiin uusia lähestymiskanavia, jolloin
laivat voisivat kulkea Panaman kanavalla kolmea väylää
pitkin.

Lastia niiltä laivoilta, jotka eivät mahdu Panaman
kanavaan: osa rahdista kuljetetaan kanavan päästä päähän
rautateitse. Kuva:Arttu Laaksonen

Yhdysvaltojen huoli maailmanpolitiikan tilanteesta
osoittautui aiheelliseksi, kun toinen maailmansota keskeytti Panaman kanavan laajennustyöt vuonna 1 942.Tähän mennessä kolmansista suluista ja niiden vaatimista
uusista kanavan osista oli ehditty louhia jo merkittävä

Ennätystä nopeimmasta matkasta Panaman kanavan läpi
pitää hallussaan kantosiipialus USS Pegasus, joka kulki
vuonna 1 979 kanavan läpi vain kahdessa tunnissa ja 41
minuutissa. Kuva: PH1 Jeff Hilton, USN
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osa. Toukokuussa 1 942 laajennustöitä tehneet yhdysvaltalaiset ja heidän käyttämänsä kalusto värvättiin sotilaskäyttöön.
Sodan jälkeen Panaman kanavaan tehtiin useita laajennuksia ja parannuksia, kuten Culebran kallioleikkauksen
levennys noin 60 metrillä (1 957-1 971 ), jota jatkettiin
myöhemmin vielä neljälläkymmenellä metrillä. Näin kallioleikkauksen leveys oli yli kaksinkertaistunut 1 92 metriin. Sulkujen valaiseminen mahdollisti niiden käyttämisen myös yöllä, mikä osaltaan lisäsi kanavan välityskykyä. Tarvetta oli kuitenkin vieläkin suuremmalle kapasiteetille.
Kanavan laajennus nousi uudelleen esille 1 980-luvulla,

jolloin Panaman, Yhdysvaltojen ja Japanin muodostama
komissio totesi kolmansien sulkujen rakentamisen olevan sopivin, kannattavin ja ympäristöystävällisin tapa
nostaa kanavan kapasiteettia merkittävästi.Vuonna1 998
kanavahallinto aloitti tarkemmat selvitystyöt kanavan
tulevaisuudesta osana vuosien 2005-2025 strategiaansa.
Kattavien selvitysten tuloksena oli, että kanavan olisi
varauduttava yhä kasvaviin lastimääriin ja suurempiin
aluksiin, sillä kanavan kautta kulkevan rahdin määrän
ennustettiin kasvavan vuosittain kolmella prosentilla.
Tällöin rahtimäärät tuplautuisivat vuoteen 2025 mennessä. Kanavan nykyisen kapasiteetin ennustettiin taas
täyttyvän lähivuosien aikana, jolloin lisäkasvu ei enää
onnistuisi.
Kartta: Johantheghost (CC-BY-SA 3.0)
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Vuona 2006 kanavayhtiö ACP (Autoridad del Canal de
Panama) julkaisi ehdotuksen kanavan laajentamiseksi.
Siinä yhtiö esitteli aiempiin selvityksiin pohjautuvia syitä
sille, miksi Panaman kanavan nykyinen kapasiteetti ei
riittäisi tulevaisuudessa. Raportin mukaan konttiliikenne, joka vuonna 2005 tuotti 40% kanavan liikevaihdosta,
olisi kasvamassa voimakkaasti erityisesti Koillis-Aasian
ja Yhdysvaltojen itärannikon välillä. Siksi ACP:n raportti
keskittyy tarkastelemaan Panaman kanavan kilpailukykyä nimenomaan Aasian ja Amerikan välisillä markkinoilla.
Erityisen ongelmallisena Panaman kanavan kannalta
nähtiin olemassaolevat vaihtoehtoiset reitit, joita voivat
hyödyntää myös sellaiset alukset, jotka eivät kokonsa
puolesta mahdu kulkemaan Panaman kanavan lävitse
(nk. Post-Panamax-luokka). Huoli kokorajoituksista oli
sikäli aiheellinen, että raportin tekohetkellä 27 prosenttia maailman konttiliikenteen kapasiteetista kulki postpanamax-laivoilla, mutta telakoilta tilatuista konttilaivoista puolet eivät enää tulisi mahtumaan kanavaan.
ACP:n mukaan yksi vaihtoehto kanavalle on Tyynenmeren laivaliikenteen ja Yhdysvaltojen maaliikenteen yhdistelmä. Jo tällä hetkellä yli 60 prosenttia Koillis-Aasian ja
Yhdysvaltojen Itärannikon välisestä liikenteestä kulkee
ensin Tyynenmeren yli länsirannikolle ja sieltä maa- ja
rautateitse itään.Tulevaisuudessa tämä osuus voisi entisestään kasvaa.

Toinen potentiaalinen kilpailija Panaman kanavalle on
kanavayhtiön mukaan Suezin kanava. Matka Aasiasta
Amerikkaan kestää Suezin kanavan kautta pidempään
kuin Panaman halki, mutta Suezin kanavassa voivat kulkea myös post-panamax-luokan laivat.Tällöin yhdellä
aluksella voidaan kuljettaa kerralla enemmän rahtia.Toisaalta ilmaston lämpeneminen voi avata mantereiden
väliselle laivaliikenteelle uusia väyliä. Jäätikön oheneminen aiheuttanee sen, että osa arktisista väylistä (mm.
luoteisväylä) on osan vuodesta avoin.

Kanavan laajennus alkaa
Vuonna 2006 Panaman silloinen presidentti Martín Torrijos ehdotti virallisesti kanavan laajennuksen toteuttamista.Aiheesta päätettiin järjestää kansanäänestys lokakuussa 2006. Projektin kustannuksiksi arvioitiin 5,25
miljardia dollaria (3,8 miljardia euroa), ja rakennustöiden valmistumisvuodeksi vuotta 201 5. Äänestyksen tulos oli odotusten mukainen: lähes 80 prosenttia panamalaisista kannatti kanavan laajentamista.

CMA CGM:n Ville de Taurus ja COSCO:n RiverWisdom
Mirafloresin suluissa 1 2.3.2008. Kuvassa näkyvät veturit,
joiden avulla laiva pidetään keskellä sulkua. Sulun
suunnassa laivat liikkuvat omien koneidensa voimalla.
Kuva:Arttu Laaksonen
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Projekti aloittiin ripeästi syyskuussa 2007. Projektin
suunnitelma on hyvin vastaava kuin 30-luvun lopulla
laadittu laajennussuunnitelma, minkä ansiosta tuolloin
hylättyjä kaivantoja ja sulkujen alkuja voitaisiin hyödyntää rakennustöissä. Projektissa keskityttäisiin ennen
kaikkea uusien sulkujen rakentamiseen, väylien ruoppaamiseen sekä Gatun-järven vedenpinnan tason nostamiseen.
Rakennustyöt aloitettiin louhimalla uusi kanavanpätkä,
jonka avulla uudet, Tyynenmeren puolelle rakennettavat
sulut liitettäisiin Culebran kallioleikkauksen läpi kulkevaan väylään. 6,1 kilometrin pituisen kanavan rakentaminen nykyisen kanavaosuuden vierelle vaatii 50 miljoonan kuutiometrin louhintoja, minkä lisäksi joudutaan
tekemään patoamis- ja ruoppaustöitä. Vastaavia ruoppaustöitä tehdään myös Atlantin valtameren puoleisessa päässä kanavaa, jolloin kummankin suuaukon syvyydeksi tulee noin 1 6 metriä. Ruoppaustyöt on saatu valmiiksi koko kanavan alueella.
Aiempien töiden ansiosta Culebran kallioleikkausta ei
enää tarvitse leventää; sen sijaan sekä leikkauksen että
sen länsipuolella olevan Gatun-järven lävitse kulkevia
väyliä ruopataan syvemmiksi ja järviosuudella myös levennetään.Yli 400 kilometriä pitkä Gatun-järvi on elintärkeä paitsi kanavan toiminnalle, myös ympäristön
asukkaille. Järvestä otetaan kanavan suluissa tarvittavan
veden lisäksi alueen juomavesi, minkä vuoksi järven pinnan tasoa tullaan projektin kuluessa nostamaan. Tämän
seurauksena nykyisiin sulkuportteihin joudutaan tekemään muutoksia.
Projektin suuritöisin urakka on uusien sulkujen rakentaminen.Vuonna 2009 alkaneesta projektista vastaa kolmen eurooppalaisen ja yhden panamalaisen yrityksen
ryhmä, jonka tehtävänä on rakentaa täysin uudet sulut
kanavan kumpaankin päähän. Uusien sulkukammioiden
pituus tulee olemaan 427 metriä, mikä sallii 366-metristen alusten kulkemisen sulun lävitse. 55 metriä leveitä sulkuja voivat käyttää enintään 49 metriä leveät alukset. Nykyisellään alusten suurimmat sallitut mitat ovat
294,1 x32,3 metriä. Sulkujen vierelle rakennetaan altaat,
joiden avulla säännöstellään sulkuihin päästettävää vettä. Kokonaiskustannuksista uusien sulkujen rakentaminen syö noin 60 prosenttia.
Koko projekti tulee arvioiden mukaan työllistämään
noin 30 000 ihmistä, ja syyskuussa 201 3 projektista oli
valmiina noin 65 prosenttia. Alkuperäisen aikataulun
mukaan kanavan piti avautua lokakuussa 201 4, lähes
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Uuden, suuremman sulun rakennustöitä Miraflores-järven
rannalla lokakuussa 201 0. Rakennustöihin liittyy myös
mm. metsien istuttamistöitä, joilla kompensoidaan
kanavan laajennuksen ympäristövaikutuksia.
Kuva: Joe Ross (CC BY-SA 2.0)

Culebran kallioleikkauksesta edetään kohti Gatun-järveä.
Gamboan kohdalla kohtaavat Delmar jaWallenius
Wilhelmsenin autolaivaTai Shan. Kuva:Arttu Laaksonen

USS San Diego (valmistui vuonna 201 2) Gatunin sulussa
Panaman kanavassa 25.3.201 2. Sulun kautta päästään
Karibianmerelle ja sieltä Atlantille.
Kuva: Holly Boynton (CC BY 2.0)

Culebran kallioleikkaus jaThe Centennial Bridge (2004). Gatun- ja Miraflores-järvien välissä sijaitseva kallioleikkaus tunnettiin aiemmin nimellä Gaillard Cut sen rakennustöitä johtaneen majuri David du Bose Gaillardin kunniaksi. Suuremmilla aluksilla, kuten kuvan Hanjin Valencialla, on tässä kohdassa aina hinaaja mukana varmistamassa kulkua. Kuva:Arttu Laaksonen

täsmälleen 1 00 vuotta kanavan valmistumisen jälkeen.
Kesällä 201 2 kuitenkin kerrottiin, että työt olivat puoli
vuotta jäljessä aikataulusta, minkä vuoksi kanava avattaisiin vasta huhtikuussa 201 5. Jäljellä ovat lähinnä uusien sulkujen rakennustyöt sekä näihin liittyvien uusien
kanavien viimeistelyt.
Kun uudistunut kanava avautuu, pääsevät Panaman kanavan läpi kulkemaan entistäkin suuremmat, nk. New
Panamax -luokkaan kuuluvat laivat. Lähivuosina tullaan

Oikaisuja
Numeron 5/201 3 sivulla 5 kirjoitettiin, että Color Fantasy ja
Color Magic olisi rakennettu Raumalla. Todellisuudessa Color Fantasy rakennettiin kokonaan Turun telakalla. Color
Magicin runko rakennettiin Turussa, mutta se varusteltiin
Raumalla.
Numeron 5/201 3 Lokikirjassa sivuilla 44 ja 45 kerrottiin, että Stena Line olisi ostanut Cotentinin Brittany Ferriesiltä.
Todellisuudessa Stena Line on vain rahdannut aluksen.
Joulukalenterin kolmannessa luukussa kerrottiin, että Korintin kanavan leveys veden pinnassa olisi 21 metriä. Tuo luku
on kanavan pohjalle, maksimileveys kanavassa kulkeville
aluksille on 24,6 metriä.
Toimitus pahoittelee virheitä.

näkemään, osoittautuuko Panaman kanavan uusiminen
yhtä kannattavaksi investoinniksi kuin kanavahallinto
selvityksissään visioi. Yksi oleellinen kysymys on, onko
Panaman kanavan lävitse kulkevien merireittien varsilla
riittävästi satamia, joihin New Panamax -kokoluokan
laivat koonsa puolesta mahtuvat. Toisaalta laivojen koot
ovat olleet edelleen kasvussa; esimerkkinä tästä ovat
Maerskin Triple-E-luokan konttilaivat, jotka esiteltiin
Ulkomatalan numerossa 5/201 3. Nämä eivät pysty käyttämään edes uudistunutta kanavaa.
Kiitokset Arttu Laaksoselle kuvista ja täydentävistä tiedoista Panaman kanavaa koskien.

Lähteet
• Autoridad del Canal de Panama: Panama Canal
Expansion Program Sebtember 201 3
(www.pancanal.com 201 3)
• Autoridad del Canal de Panama: Proposal for the
Expansion of the Panama Canal – Third Set of Locks
Project (kanavahallinnon selvitys kanavan
laajennuksesta, www.pancanal.com 2006)
• STT: Panaman kanavan laajennus alkaa (Turun
Sanomat 4.9.2007)
• Yle: Panavan kanavan leventämisestä äänestetään
(www.yle.fi 22.1 0.2006)
• Wikipedia (en.wikipedia.org/wiki)
• www.panamacanal.com
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RAHTILAIVAT

Epäonninen DFDS-kaksikko Saksasta

TEKSTI : LASSI LIIKANEN
PAHOIHIN

VAIKEUKSIIN ja lopulta konkurssiin ajautu-

nut saksalainen P+S Werften-telakka Saksan Stralsundissa on kohdannut monia vastoinkäymisiä. Yksi niistä
on, kuten tunnettua, Scandlinesin tilaaman aluskaksikon
(Berlin ja Copenhagen) peruuttaminen niiden molempien ollessa lähes valmiina. Aluksissa ilmeni olevan vakavia
rakenteellisia vikoja, josta syystä Scandlines ei halunnut
vastaanottaa niitä. Sen vuoksi molemmat alukset jäivät
telakan käsiin (jossa ne muuten ovat edelleen ja odottavat uutta mahdollista omistajaa), ja nyt Scandlines etsii uutta telakkaa rakentaakseen uudet laivat Gedserin
ja Rostockin väliselle reitille.
P+S Werftenin Stralsundin telakalla on kuitenkin työn
alla muitakin aluksia. Kaksi näistä on tanskalaisen DFDS
Seaways-varustamon tilaamia ro-ro-aluksia. DFDS Seaways nimittäin tilasi telakalta marraskuussa 201 0 kaksi
roro-laivaa, jotka telakan piti luovuttaa vuonna 201 2.
Telakan ajauduttua kuitenkin vaikeuksiin alustilaus peruttiin syksyllä 201 2, kun mm. aluksien valmistuminen
venähti. Telakka ja DFDS Seaways jatkoivat neuvotteluja
alusten rakentamisesta loppuun saakka ja sopuun päästiin kuin päästiinkin kuukausien päästä alkuvuodesta
201 3. Uusi sopimus tarkoitti, että ensimmäinen jo reilusti myöhässä olevista aluksista valmistuisi vuoden
201 3 loppupuolella ja toinen aivan vuoden 201 4 alussa.

ways). Poikkeavat nimet johtuvat siitä, että nämä kaksi
laivaa kuuluvat niin sanottuun ARK-projektiin. ARKprojekti on Tanskan ja Saksan puolustusvoimien vuonna
2006 alkanut yhteistyöprojekti, jonka tarkoituksena on
suojata ja turvata sotilaalliset merikuljetukset mahdollisessa sota- tai kriisitilanteessa. Tämä tarkoittaa, että
tarvittaessa Ark Germaniaa ja Ark Daniaa voidaan käyttää myös Pohjois-Atlantin sotilasliitto NATO:on kuuluvien Tanskan ja Saksan puolustusvoimen kuljetuksiin.
Konsepti ei suinkaan ole aivan uusi. Esimerkiksi Eckerö
Linen entisen lippulaivan Nordlandian (alunperin Olau
Hollandia) epäiltiin olevan suunniteltu NATO-käyttöön
siten, että aluksen kannella olisi voitu kuljettaa tarvittaessa panssarivaunuja. NATO olisi täten osallistunut
aluksen rakentamiseen ja suunnitteluun sekä kustannuksiin. NATO ei kuitenkaan ole koskaan vahvistanut
tätä virallisesti. Tämä kuitenkin vain esimerkkinä siitä,
että sotilaskäyttöön tarvittaessa suunniteltuja aluksia
on rakennettu ja käytetty aikaisemminkin. Molempien
uudisrakenteiden arvo on yhteensä 84 miljoonaa euroa,
ja suunnitelmissa on 6 miljoonan euron investoinnit
erikoisvarustukseen tämän lisäksi.

Vaikka alukset muistuttavatkin hyvin paljon Flensburgin
telakalla Saksassa valmistunutta suurta alussarjaa (johon kuuluvat mm. Suomessakin nähdyt Longstone ja
Beachy Head), on tässä kaksikossa kuitenkin jotakin
erilaistakin. Alukset tulevat saamaan nimet Ark Germania ja Ark Dania, poikkeuksena yleensä DFDS:n nimistä,
joihin liittyy jälkiliite Seaways (esimerkiksi Pearl Sea-
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Fakta: Ark Germania ja
Ark Dania

Valmistunut: 201 3 (Ark Germania), 201 4 (Ark Dania)
Valmistuspaikka: P+S Werften, Stralsund
Pituus: 1 95,2 m • Leveys: 30,5 m • Syväys: 6,5 m
Konttikapasiteetti: 342 TEU
Lastikapasiteetti: 3000 kaistametriä
Omistaja: DFDS Seaways
Kotisatama: Kööpenhamina,Tanska

AUTOLAUTAT

Kanariansaarten lauttaliikenne, osa 4:

Fred. Olsen Express

Yllä: Bajamar, ex-Bonanza, Benchijigua (II), oli yksi Fred. Olsenin ensimmäisiä
Kanarian-lauttoja. Kuva:Augusto García Yanes
Alla: Trimaraani Benchijigua Express on Fred. Olsen Expressin uusin alus. Kuva:Austal Ships
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AUTOLAUTAT
TEKSTI : TIMO SELKÄLÄ
O LSENIN PERHEEN liiketoiminta Kanarian saarilla alkoi

jo 1 904, kun Thomas Olsen perusti maatilakeskuksen
La Gomeran saarelle. Olsenien suku oli ollut laivanvarustajia jo vuodesta 1 848 eikä siten liene mikään yllätys,
että vuonna 1 921 sukuvarustamo Fred. Olsen aloitti liikennöinnin La Gomeralta Eurooppaan kuljettaen tomaatteja ja banaaneja ostettuaan Otto Thoresenin rahtiliikenteen Pohjoismaiden, Englannin ja Kanariansaarten välillä. Olsen-konsernilla on nykyään Kanarialla noin
tuhat työntekijää. Toimintaan kuuluu varustamotoiminnan lisäksi mm. hotelli, golfkeskus ja asuinalue.
Fred. Olsenin rahtiliikenne Kanarian ja Euroopan välillä
siirtyi ro-ro-aikaan yllättävää kyllä matkustaja-autolautoilla. Kolmikko Black Watch ja Black Prince (1 966)
sekä Blenheim (1 970) olivat aikansa monitoimialuksia:
ne kulkivat kesäisin matkustaja-autolauttoina Norjasta
Britanniaan ja Alankomaihin, talvisin puolestaan Britanniasta ja Alankomaista Kanarialle yhdistettyinä risteilyaluksina ja hedelmiä kuljettavina rahtilauttoina. Alusten
autokannet olivat Kanarianlinjalla ahkerassa käytössä ja
ne olivatkin lisäksi varustetut kylmäruumin autokannen
alla.Tämä erikoinen liikenne loppui vuonna 1 986.
Vuosina 1 971 -1 972 valmistui Olsenien liikenteeseen
vielä kaksikko Buenavista ja Bonanza. Nämä olivat matkustajakäytössä puhtaita päivälauttoja, jotka liikennöivät
kesäisin Tanskan ja Norjan välillä. Talvisin kaksikko kulki
Euroopasta Kanarialle rahtilauttoina Black Watch, Black
Prince & Blenheim -kolmikon tapaan. Bonanza tosin
kulki ensimmäisen kesänsä rahdattuna Silja Linelle
Norrtäljen ja Maarianhaminan väliseen liikenteeseen.

Ferry Gomera

Pieni La Gomeran saari on ollut keskeisessä roolissa Fred.
Olsenin Kanarian-valloituksessa. Kuvassa saaren suurin
kauounki San Sebastian de la Gomera.
Kuva: Oliver Raupach (CC-BY-SA-2.5)

Monitoimilaiva BlackWatch kulki kesät Pohjanmerellä
Det Bergenske Dampskibsselskabin autolauttaliikenteessä
nimellä Jupiter. Fred. Olsen ja BDS omistivat laivan
puoliksi. Huomaa kuvassa BDS:n lippu laivan korsteenissa.
Kuva: Michael Neidig

Fred. Olsenin liikennöinti matkustaja-autolautoilla Kanarialla alkoi 1 974, kun varustamon uusi tytäryhtiö Ferry Gomera perustettiin. Ensimmäisen vuoron ajoi 8 lokakuuta 1 974 San Sebastián de La Gomerasta Los Cristianokseen upouusi Benchijigua (I). Alus oli hankittu Kanariansaarten uuden talous- ja verojärjestelmän vuodelta 1 971 raamien mukaan. Tämä antoi muun muassa
verohelpotuksia pientonnistolle jota käytettiin vain Kanariansaarten sisäisessä liikenteessä. 399 matkustajan ja
67 auton kapasiteetti oli aivan uudelle reitille suurehko,
mutta toisaalta reitin liikennemäärät nousivat parissa
vuodessa odotettua suuremmaksi. Alus pysyi La Gomeran reitillä vuoteen 1 980 jolloin se siirrettiin uudelle
Playa Blanca-Corralejo reitille. Reitinmuutoksen myötä
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Fred. Olsenin Kanarian-lautta Bonanza aloitti uransa
rahtauksella Silja Linelle kesäkaudeksi 1 972.
Kuva:Timo Lindroos, Krzysztof Brzozan kokoelmat

AUTOLAUTAT
nimeksi vaihtui Betancuria (I) lanzarotelaisen kylän mukaan. Aluksen paikan La Gomeran reitillä otti vuonna
1 972 valmistunut Bonanza, josta tuli uusi Benchijigua
(II). Reitti Playa Blanca-Corralejo ei kuitenkaan ottanut
tuulta siipien alle ja se lopetettiin vuonna 1 982. Syynä
oli satamien puutteellisuus, sillä aallonmurtajat eivät tarjonneet riittävää suojaa säännölliseen liikenteeseen ja
näin alus ajoittain törmäili satamissa. Kun verohelpotussopimuksen vaatimat kymmenen vuotta Espanjassa tulivat täyteen myytiin Betancuria (I) Islantiin jossa nimeksi
tuli Akraborg.

Benchijigua (I) oli Olsenien ensimmäinen Kanarian sisäisen liikenteen lautta, ja Lines Fred. Olsenin ainoa uudisrakennus ennen 1 990-luvun pika-aluksia.
Kuva: Postikortti, Peter Asklanderin kokoelmat

Edeltäjäänsä selvästi suurempi Benchijigua (II) pysyi Los
Cristianos-San Sebastián de La Gomera -liikenteessä
vuoteen 1 994 asti.Tällöin laivan nimeksi vaihdettiin Bajamar ja se siirrettiin liikennöimään linjalle Santa Cruz
de Tenerife-Agaete (Gran Canaria).Tällä linjalla laiva pysyi vuoteen 1 999 asti, jolloin sen korvasi katamaraani
Bonanza Express. Alus pysyi makuutettuna pari vuotta
ennen kuin se myytiin Filippiineille ja sai nimekseen
Blessed Mother. Blessed Mother upposi törmäyksen
seurauksena syyskuussa 201 2. Aluksella olleista kahdeksan kuoli ja 208 pelastui. Onnettomuuden toinen osapuoli oli kemikaalitankkeri Norgas Cathinka.

Corralejon taistelu

1 980 Benchijiguan (I) korvasi Benchijigua (II), aiemmin
Kanariansaarilta rahtia kuljettanut Bonanza. Kuvassa alus
lähdössä San Sebastián de La Gomerasta.
Kuva: Postikortti, Micke Asklanderin kokoelmat

Alkujaan Norjan vuonolautaksi rakennettu pieni
Betancuria (II) Coralejon satamassa yhdessä paikallisen
kalastusaluksen kanssa. Kuva Michael Niedig

Vuonna 1 989 Corralejon ja Playa Blancan satamat ajanmukaistettiin ja ne saivat lauttalaiturit ja aallonmurtajat.
Satamaprojektia oli ajettu jo kun Fred. Olsen reitillä oli
yrittänyt. Olsenien luovuttua reitistä oli sillä kulkenut
ajoittain (liian) pieniä matkustaja-aluksia, mutta Kanarian petollisista vesistä johtuen liikenteen säännöllisyys
oli vaihtelevaa ja menestys jäi heikoksi. Reittiä pidettiin
järkevänä, koska sillä olisi mahdollista minimoida reitin
pituus, sen sijaan että ajettaisiin Puerto del Rosariosta
Arrecifeen, mikä vei noin kaksi tuntia. Näin olisi mahdollista saada aikaan mittavia säästöjä sekä piristää sekä
Fuerteventuran pohjoiskärjen ja Lanzaroten eteläkärjen
turismiakin. Hankkeen takana oli siten mittava poliittinen kampanja.
Satamaprojektin valmistuessa kolme varustamoa päätti
yrittää reitillä onneaan. Näin Alisur sijoitti reitille tammikuussa 1 988 alukset Arosa III ja Yaiza, Trasmediterránea syksyllä 1 989 Tiburon-nimisen Kolkhida-luokan
kantosiipi-aluksen ja Fred. Olsen syksyllä 1 989 matkustaja-autolautan, joka sai nimekseen Betancuria (II).
Hauska yhteensattuma oli, että Betancuria (II) oli aikaisemmin ollut Islannissa Akraborg-nimisenä vuoteen
1 984 asti, jolloin se oli korvattu Fred. Olsenin myymällä
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AUTOLAUTAT
ensimmäisellä Benchijigualla, joka puolestaan oli saanut
nimekseen Akraborg.
Kolmen varustamon ja neljän laivan yhdistelmä aiheutti
reitille tuntuvan ylikapasiteetin.Yhteensä 1 3 päivittäistä
meno-paluuta antoi 3924 matkustajan kapasiteetin.
Täyttöaste ei kuitenkaan noussut kuin 1 0-1 5 % välille
päivästä riippuen. Tappiot kertyivätkin tiuhaan tahtiin, ja
Trasmediterránean Tiburon sekä Alisurin Arosa III poistettiin liikenteestä. Trasmediterránean vetäytymiseen
vaikutti myös paljastus että yhtiö oli käyttänyt epärehellisiä keinoja matkustajien houkuttelemiseen – käytännössä estämällä matkustajia pääsemään kilpailijoiden
kyytiin, josta varustamo saikin sitten sakon. Kapasiteetin vähennys jätti vuodeksi 1 991 yhä 876 000 matkustajan vuosittaisen kapasiteetin. Kun varustamot kuljettivat yhteensä 1 76 000 matkustajaa, jäi käyttöaste yhäkin
20 prosenttiin.Tappioiden kasvaessa isompi Fred. Olsen
selvisi kilvasta voittajana. Alisur vedettiin konkurssiin
1 992.

Juutinrauman liikenteeseen suunniteltu Buganvilla Lineas
Fred. Olsen -uransa loppupuolella. Pieni alus on ilmeisesti
edelleen olemassa, sillä se on havaittu tänä vuonna
Norsunluurannikolla. Ilmeisesti se ei kuitenkaan ole enää
liikenteessä. Kuva:Augusto García Yanes

Kilpailijan poistuttua kuvioista Fred. Olsen osti isomman aluksen reitille. Tämä oli Helsingborg-Helsingör
-linjalta tuttu Betula, joka sai uudeksi nimekseen Buganvilla. Alus oli reitille pientä Betancuriaa (II) sopivampi.
Lisäksi yhtiö hankki 1 994 surface effect ship Bahia Expressin joka pääasiassa kulki Corralejosta Puerto del
Carmeniin ja Arrecifeen, ajoittain myös Playa Blancaan.

Uusi nimi ja kasvun vuodet
Syksyllä 1 993 Ferry Gomera vaihtoi nimensä Lineas
Fred. Olseniksi.Yhtiö oli perustamisestaan lähtien käyttänyt muunnelmaa Fred. Olsenin korsteenimerkistä.Varustamon rahasampo oli Los Cristianos-La Gomera
-reitti, jolla varsinkin kesäisin kapasiteetti ei riittänyt.
Siksi syksyllä 1 994 ostettiin tanskalainen matkustajaautolautta Djursland joka asetettiin Benchijigua II
-nimisenä reitille. Pian liikenteen alun jälkeen vanha
Benchijigua (II) vaihtoi nimekseen Bajamar ja uuden
nimestä poistettiin numero.
Bajamar aloitti uuden reitin Santa Cruz de TenerifeAgaete (Gran Canaria) syksyllä 1 994. Alus sai reitille
parikseen uuden hankinnan P&Olta, nimittäin Pride of
Cherbourgin jonka nimeksi tuli Bañaderos. Näin yhtiö
oli kerralla hankkinut kaksi Kanarian mittapuulla valtavaa matkustaja-autolauttaa. Siten Lineas Fred. Olsenilla
oli kesällä 1 995 neljä reittiä ja yhteensä viisi alusta, joista neljä matkustaja-autolauttaa. Samanaikaisesti Armas
oli aloittelemassa omaa matkustajaliikennettään ja Tras-
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Alkujaan Tanskan sisäiseen liikenteeseen suunniteltu
Benchijigua (III) marraskuussa 1 997 Los Christianoksen
satamassaTeneriffalla. Kuva: Michael Neidig

P&O Ferriesiltä hankittu Bañaderos oli aikansa suurin
Lineas Fred. Olsen -lautta. Kuvassa laiva Santa Crus de
Tenerifessä 1 996. Kuva:Yvon Perchoc

AUTOLAUTAT

Bonanza Express (ylempi) ja Bentayga Express (alempi) kohtaavat merellä Santa Cruz de Tenerifen ja Agaeten välillä.
Kuva: Incat

mediterránea oli uudistanut osan lauttatonnistostaan.
Siitä huolimatta ei syntynyt ylikapasiteettitilannetta. Liikennemäärät, jopa Corralejon reitillä, kasvoivat voimakkaasti. Osa kasvusta tuli pidempien (lue=Trasmediterránean) reittien kustannuksella.

Kun yksi köli ei enää riitä…
Fred. Olsen Express -markkinointinimeä alettiin käyttämään kun uusia pika-aluksia otettiin liikenteeseen asteittain vuodesta 1 999 lähtien. Ensimmäinen pika-alus
oli vuonna 1 999 vuokrattu 78-metrinen Incat 033. Sitä
käytettiin kesällä 1 999 Teneriffan ja Gran Canarian välisellä reitillä. Uudisrakennuksia reitille odotettiin jo kärsimättömänä. Ja nyt tulemmekin Fred. Olsen Expressin
tarinan monimutkaisimpaan vaiheeseen.Yhtiö tilasi kerralla Incatilta kolme samankokoista, joskaan ei identtistä, alusta, niin että luovutukset olivat helmi- ja lokakuussa 1 999 sekä helmikuussa 2000. Koska yhtiöllä on
aina ollut reittikohtaiset nimet, voi alusten nimestä lukea niiden suunnitellun reitin. Osa pika-aluksista on ehtinyt vaihtaa reittejä ja nimiä muutamaankin kertaan.
Ensimmäinen pika-alus tilattiin reitille Teneriffan ja Gran
Canarian väliselle reitille, Bajamarin tilalle (Bajamar saatiin myytyä vasta 2001 ). Nimen Bonanza Express saanut
katamaraani on saanut kaikesta huolimatta jopa pitää
nimensä vaikka onkin ehtinyt käväistä kauempanakin
kokeilemassa onneaan.
Toinen uusista aluksista tilattiin reitille Los CristianosLa Gomera, mutta Los Cristianoksen satama ei ollut-

32

kaan vielä valmiina ottamaan sitä vastaan. Näin Benchijigua Express (I) saapui Australiasta Kanarialle ilman
reittiä. Se sijoitettiin Bañaderosin tilalle Teneriffan ja
Gran Canarian välille Bentayga Expressinä. Siten sarjan
kolmaskin luovutettiin helmikuussa 2000 nimellä Benchijigua Express (II) ja asetettin liikenteeseen Los Cristianos-San Sebastián de La Gomera korvaten siellä
Benchijiguan (III).
Vanha Benchijigua (III) sai puolestaan uudeksi nimekseen Betancuria (III), ja se asetettiin linjalle Las Palmas
de Gran Canaria-Puerto del Rosario-Arrecife. Reittiä
liikennöitiin 1 3 kuukautta kunnes se lopetettiin kannattamattomana. Oltuaan makuutettuna vuoden laiva myytiin El Salam Shipping & Trading Co:lle Egyptiin ja liputettiin Panamaan. Kun La Gomeran liikenteessäkin oli
katamaraani, Bañaderos sai nimekseen Barlovento ja
siirtyi ajamaan Santa Cruz de Tenerifestä Los Cristianosin ja La Gomeran kautta El Hierrolle. Alus soveltui tähän 282 hyttipaikkansa ansiosta hyvin.
Pian huomattiin kuitenkin että investointiohjelma oli
ehkä ollut hiukan ylimitoitettu, ja vaikka liikennemäärät
olivatkin kasvussa, kolmelle katamaraanille ei ollut tarvetta. Näin Bonanza Express avasi uuden linjan rapakon
toisella puolella, Miamista Grand Bahamaan. Tämä reitti
kuitenkin osoittautui suoraan tappiolliseksi, ja lisäksi oli
ongelmia amerikkalaisten byrokratian kanssa. Näin alus
keskeytti liikenteen keskellä kesäkautta 2001 ja palasi
siten takaisin Kanarialle, jossa sitä käytettiin tästä lähtien vaihtelevasti yhtiön molemmilla päälinjoilla.

AUTOLAUTAT
Bocayna Express
Seuraava uudisrakennus tulikin sitten 2003 CorralejoPlaya Blanca reitille korvaamaan iäkäs Buganvilla, joka
myytiin Kap Verden liikenteeseen. Syynä oli Armasin
päätös tilata uudisrakennus reitille. Olseneilla ei ollut
varaa jättää vastaamatta tähän haasteeseen. Yllättäen
uusi alus ei tullutkaan Incatilta, vaan kyseessä oli 66metrinen Austal Shipsin katamaraani joka sai nimekseen Bocayna Express. Aluksen 450 matkustajan ja 1 1 0
kaistametrin sekä noin 37 auton kapasiteetti hyvin mitoitettu reitille. Nopeutensa takia alus nopeutti 45 minuutin ylityksen 1 2 minuuttiin! Corralejon reitin erikoisuus oli se, että vaikka reitillä kulki sekä Armaksen että
Fred. Olsenin laiva, alukset käyttivät samaa aikataulua –
eri satamista. Siten molemmista satamista oli lähdöt samanaikaisesti. Koska uudisrakennuksia varten satamiin
rakennettiin molemmille omat uudet rampit, pystyi alus
ajamaan enemmän vuoroja kun Armaksen selvästi
isompi alus Volcán de Tindaya. Tästä edusta on kuitenkin jouduttu myöhemmin luopumaan kahdesta syystä.
Ensinnäkin reitti ei kestänyt kahta näin isoa uudisrakennusta, toiseksi polttoaineenkulutus oli korkea, samalla
kuin polttoaineen hinta jatkoi voimakasta kasvuaan.

Benchijigua Express (II) kuvattuna talvella 2004.
Kolmannen Benchijigua Expressin valmistuttua tämä alus
tunnetaan nykyisin nimellä Bentago Express.
Kuva: Bernt Skjøtt

Vuonna 2004 vaihdettiin kahden lautan nimet. Benchijigua Expressistä (II) tuli Bentago Express, jotta saatiin
nimi vapaaksi seuraavalle uudisrakennukselle. Samalla
väärinkäsitysten välttämiseksi Bentayga Expressistä tuli
Bencomo Express.

Kolmen rungon ihme
Yhtiön toistaiseksi viimeiseksi jäänyt uudisrakennus oli
50 miljoonan euron jättiläinen, järjestyksessä kolmas
Benchijigua Express, joka edeltäjistään poiketen olikin
trimaraani. Tällä uskottiin saavaan aikaan entistä vakaampi ja paremmin kovaan merenkäyntiin soveltuva
alus. Lisäksi pystyttiin puolittamaan aluksen vaatima koneteho verrattuna toiseen suureen pika-alustyyppiin,
Stenan HSS-sarjaan. Totta onkin että alus on vakaampi
ja pärjää hyvin kovassakin merenkäynnissä, mutta matkustajilleen alus ei ollutkaan niin mukava kuin annettiin
ymmärtää. Tämä johtuu kahdesta syystä. Ensinnäkin
aluksen ulommilla rungoilla on taipumus nousta hetkeksi merestä vauhdissa, ja sillä on sen osuessaan taas
veteen taipumus kääntyä niin voimakkaasti, että jalkeilla
olevat ihmiset kompuroivat. Liike osoittautui ongelmaksi myös polttoaineenkulutuksen suhteen sillä yhtäkkiä
hetkeksi toisella puolella kasvava vastus muutta tehontarvetta voimakkaasti. Näin aluksen ulommat rungot
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Bocayna Express poikkeaa ulkomuodoltaan muista Fred.
Olsen Expressin aluksista, sillä sen on rakentanut Austal
Ships, ei Incat. Kuva:Timo Selkälä

Bocayna Expressin matkustajakansi. Kuvassa etualalla
laivan kahvila-alue, jonka ympärillä ikkunoiden edessä on
perinteisempiä lentokonetuoleja. Kuva:Timo Selkälä
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pomppivat yksi kerrallaan ylös vedestä ja se kaartaa vedessä olevan rungon suuntaan.
Toinen ongelma on se että sen keulan voi käytännössä
sanoa pomppivan ylös alas kuin soutuvene jouduttuaan
nopean moottoriveneen ohittamaksi. Näin ollen aluksen oksennuspussit ovat ahkerassa käytössä jo lievässä
merenkäynnissä ja istuimia pestään lähes joka matkan
välissä. Oksennusilmiö on tuttu myös yhtiön katamaraaneilta, mutta trimaraani on tässä täysin ylivoimainen.
Se on ainoa vesikulkuneuvo jossa kirjoittaja on tullut
pahoinvoivaksi sitten meri-uransa aloittamisen vuonna
1 992! Jo neljän boforin tuulessa alus on Armasin perinteistä lauttaa hitaampi.

Ongelman aiheuttaa se, että aluksella on kolme verrattain kapeaa runkoa kaukana toisistaan. Ongelmat olivat
luovutettaessa jopa nykyistä pahempia, sillä alus onnistui katkaisemaan vauhdissa komposiittirakenteiset vakaajansa. Ne jouduttiin vaihtamaan uusiin täysalumiinisiin ja niitä on vaihdettu muutaman vuoden välein korkean kuormituksen vuoksi. Alun perin oli ajateltu että
vakaajat estävät rullauksen automaattisen estojärjestelmän avulla, mutta on jouduttu toteamaan että siihen
ne eivät pysty. Rullauksenestojärjestelmää on myös päivitelty, mutta laihoin tuloksin.
Aluksen suuri koko johtuu siitä että sillä korvattiin kaksi alusta, eli edellinen samanniminen La Gomeran pikalautta ja El Hierrolle asti kulkenut Barlovento joka myytiin viimeisenä tavanomaisena matkustaja-autolauttana
2005.
Yhteistä Fred. Olsen Expressin pika-aluksissa on se että
niissä on koottu kahvilatoiminnot baariin jonka istuimet
ovat sijoitettu keskilaivaan. Molemmin puolin on siten
lentotuoleja. Lisäksi laivoilla on pieni kauppa joka myy
matkamuistoja, karkkia sekä yhtiön logolla varustettuja
tuotteita.

Austal Shipin rakentama trimaraani Benchijigua Express (III)
sisältä (vasemmalla) ja ulkoa (alla). Kuvat:Timo Selkälä
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Bonanza Expressin onnettomuus
Maaliskuun 1 2. päivänä 2008 Bonanza Express sai konevian saapuessaan Los Cristianokseen.Vika tapahtui juuri
kun aluksen piti satamaan tullessa kääntyä voimakkaasti
jotta se voisi peruuttaa laituriin. Alus ei näin ollen saanutkaan vauhtia pois ja ajautui pienessä satama-altaassa
näyttävästi karille. Aluksen 1 75 matkustajaa selvisivät
säikähdyksellä, mutta laiva sai paapurin runkoonsa vakavia vaurioita ja korjaukset tulivat hintaviksi.
Vuonna 201 0 Bonanza Express poistettiin liikenteestä
ja sille yritettiin etsiä uutta tehtävää. Alus maalattiin
osittain uuden Kanaalin operaattori Euroferriesin väreihin, mutta vuokrasopimusta ei syntynytkään ja laiva
maalattiin takaisin vanhoihin väreihinsä. Suuren osan
vuosista 201 0 ja 201 1 Bonanza Express oli makuutettuna. Ajoittain sitä käytettiin El Hierron liikenteessä,
mutta toukokuusta 201 2 se oli taas pitkään makuutettuna. Syksystä 201 3 lähtien sillä onn ajettu uutta reittiä
Las Palmas de Gran Canariasta Morro Jableen.

Bonanza Express onnettomuutensa jälkeen Los
Christianoksen satamassa.
Kuva:Tenerife 1 23,Wikimedia Commons

Laajennusyrityksiä
Vuosina 2009-201 2 italialaiselta SNAV:ilta vuokrattu
matkustajakatamaraani Benchi Express kulki reitillä Valle Gran Rey-Santiago-San Sebastián de La Gomera ja
ajoittain jopa Los Cristianosiin. Reitin takana oli kolmen vuoden mittainen neljän miljoonan euron tukiaissopimus, jolla yritettiin lisätä La Gomeran saaren pienempien kylien matkailua.Tämä ei ilmeisesti onnistunut,
sillä sopimusta ei jatkettu vuoden 201 2 jälkeen.
Pika-alusten operaattorina Fred. Olsen on huomannut
polttoaineen hinnannousun vaikutuksen suoraan ja
kannattavuus on laskenut suuresti. Vaikka yhtiö onkin
matkustajapuolella yhä markkinajohtaja, rahtipuolella se
on selvästi altavastaajan asemassa. Parantaaksen asemaansa ja suunnitellakseen tulevaisuutta yhiö päätti
yrittää lisätä pohjaansa uudella perinteisellä lauttalinjalla. Tähän tarkoitukseen varustamo vuokrasi Rederi Ab
Gotlandilta Thjelvarin, uutta Las Palmas de Gran Canaria-Puerto del Rosario-Arrecife reittiä varten. Laiva sai
Olsenien laivastossa nimekseen Betancuria (IV). Liikennöinti alkoikin hyvin syyskuussa 201 1 , mutta aluksen
vanhat koneet eivät kestäneet tiukkaa aikataulua ja että
alus sai nopeasti huonon maineen. Pika-alusten kallius
johti siihen, että suuren osan vuosista 201 1 ja 201 2
Fred. Olsen Expressin koko pika-aluslaivasto oli myynnissä; varustamo oli valmis luopumaan mistä tahansa
aluksestaan, jos joku vaan olisi tarjonnut siitä rahaa.
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Norjassa rakennettu Benchi ExpressValle Gran Reyn
edustalla joulukuussa 2009. Kuva: Gomera-b (CC BY 3.0)

Neljäs ja toistaiksesi viimeinen Betancuria jäi varustamon
talousvaikeuksien taki Olsenin laivastossa lyhytikäiseksi –
tosin laivan koneongelmillakin saattoi olla osuutta asiaan.
Kuva: Eerik Laine
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Lama ja maksamattomat tukiaiset
Lama on iskenyt kovasti Kanariansaariin.Vaikka työttömyysaste on keskimäärin alhaisempi kuin manner-Espanjassa, siinä on suuria paikallisia eroja. Esimerkiksi El
Hierron saaren työttömyysaste on noussut 41 prosenttiin. Muuallakin saarilla on satamäärin tyhjiä liikekiinteistöjä ja tuhansia myytävänä olevia asuntoja. Koska manner-Espanjan turistit eivät pääse tulemaan Kanarialle,
on turistien määrä vähentynyt voimakkaasti. Tämä puolestaan vähensi verotuloja ja siten Kanarian paikallishallinto joutui maksuvaikeuksiin. Nämä maksuvaikeudet iskivät varustamoihin maksamattomien tukiaisten muodossa: Kanariansaarten matkustajatukijärjestelmä kun
korvaa matkustajilta puolet lipun hinnasta. Puolet korvauksesta hoitaa Espanjan keskushallinto ja toisen puolikkaan Kanarian maakuntahallinto. Lisäksi lippujen hinta
on rajoitettu asukkaille ja joillakin linjoilla, kuten El
Hierron linjoilla, on lisätukiaisia.
Paikallishallinto ei maksanut näitä tukiaisia, jotka olivat
nousseet jo Fred. Olsen Expressin osalta 1 8 miljoonaan
euroon lokakuuhun 201 2 mennessä. Lisäksi paikallishallinto oli velkaa 1 4,5 miljoonaa euroa Naviera Armaslle,
joten molemmat varustamot olivat syksyllä 201 2 todella tiukoilla. Fred. Olsen Express yritti jopa laskea pikaalustensa myyntihintaa saadakseen valuuttaa, mutta laivat eivät menneet kaupaksi edes halvalla.Varojen vähyydestä johtuen varustamo ei myöskään voinut ostaa Betancuriaa (IV) itselleen. Sen sijaan vuokrasopimuksen
annettiin umpeutua syyskuussa 201 2, minkä jälkeen
aluksesta tulikin Wasalinen Wasa Express. Fred. Olsen
Express joutui turvautumaan pankkilainoihin toimintansa pyörittämiseen. Samalla suoritettiin säästöohjelma,
jonka seurauksena aikatauluja on rukattu. Esimerkiksi
Corralejo-Playa Blanca ajetaan nykyään nopeimmillaan
24 minuutissa.

Yksi Fred. Olsen Expressiä kipeästi koskeva ongelma on
Kanarian liikennettä vaivaava krooninen ylikapasiteetti.
Voi oikeastaan sanoa, että jo 1 970-luvun investointiputki sai osittain Armaksen, mutta varsinkin Trasmediterránean ja Lineas Fred. Olsenin, yli-investoimaan. Tällöin
tilatunna tonnistolla pärjättiinkin käytännössä koko
1 980-luku.Vasta 1 980-luvun viimeisillä vuosilla mietittiin
jatkoa. Uudet hankinnat tehtiin vasta vuosina 1 9931 995, jolloin kaikki kolme hankkivat pieniä tai keskikokoisia matkustaja-autolauttoja. Siinä missä muut kaksi
turvautuivat kooltaan ja kapasiteetiltaan lähes identtisiin uudisrakennuksiin, Fred. Olsen hankki käytettyjä
lauttoja. Näinä vuosina liikennetarvekin kasvoi. Kun
kolmas uudisrakennusaalto sitten alkoi, Trasmediterránea investoi suurin matkustaja-autolauttoihin, Naviera
Armas liittyi käytetyillä lautoilla matkustajabisnekseen
ja Fred. Olsen investoi käytännössä lähes kaiken pikaaluksiin. Ja varsinkin tämä ”viimeinen aalto” loi kroonisen ylikapasiteettitilanteen kaikilla päälinjoilla. Tietyt
(yleensä päivän ensimmäiset ja viimeiset) vuorot kulkevat hyvinkin täynnä, kun taas muilla käytössä on alle 1 0
prosenttia kapasiteetista. Ei siis ihme että Armasin ja
Fred. Olsenin nousu ajoi Trasmediterránean pois
pelistä.
Kirjoittaja on suomalainen merihistorioitsija sekä historian,
yhteiskuntaopin ja uskonnon opettaja.
Kanariansaarten lauttaliikenne -juttusarjan edelliset osat
käsittelivät Trasmediterránea-varustamoa
Ulkomatalan
numeroissa 3/201 3 ja 4/201 3, sekä Armas-varustamoa
numerossa 5/201 3. Sarja päättyy.

Fred. Olsen Express tänään
Tämän päivän Fred. Olsen Express operoi viidellä reitillä kuljettaen 2,4 miljoonaa matkustajaa, 550 000 autoa ja yli 200 000 rahtiyksikköä vuodessa.Yhtiön liikevaihto oli korkeimmillaan 2007 jolloin se saavutti 97
miljoonan euron. Voitollinen varustamo ei ole ollut
vuosiin. Yhtiöllä on ollut liikennettä Kanarian kaikille
seitsemälle asutulle saarelle; joskin se menetti El Hierron liikenteen sopimuksen tänä vuonna. Varustamon
omistavat Olsenin perheen kontrolloimat yhtiöt Bonheur ja Ganger Rolf.
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Bonanza Express. Kuva:Timo Selkälä
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Fakta: Pika-alukset Kanarialla
Kanariansaarten suhteellisen lyhyet välimatkat tekevät
ne houkutteleviksi pika-aluksille. Suhteellisen pienellä
aluksella saa nopeuden takia suuren kapasiteetin. Ongelman aiheuttaa lähinnä saariryhmän sijainti Atlantilla,
mistä johtuen olosuhteet merellä ovat rankat varsinkin
pienille aluksille. Ensimmäiset yritykset käyttää pikaaluksia Kanarialla tehtiin jo 1 967, kun Maritima Antares
asetti kantosiipialus Corsario Negron koeliikenteeseen
Las Palmas de Gran Canarian ja Santa Cruz de Tenerifen välille. Grummanin tekosia oleva alus ei kuitenkaan
soveltunut Kanarian ”kuoppaisiin vesiin”. Varsinaista liikennettä se yritti vain noin puolen vuoden ajan. Samana
vuonna kokeiltiin myös liikennöintiä pienellä ilmatyynyaluksella, mutta sekin todettiin hyvän sään alus. 1 970
tehtiin uusiyritys kun espanjalais-norjalainen yhteisyritys Espanor yritti noin puolen vuoden ajan liikennöidä
Westermoenin kantosiipialuksella Reina de las Olas.
Alus oli selvästi Corsario Negroa suurempi ja pystyi
kuljettamaan muutamia autojakin. Suurin ongelma molemmilla kantosiipialuksella oli niiden epäluotettavuus.
Jatkuvaan liikenteeseen pääsivät vasta Trasmediterránean Boeing-kantosiipialukset 1 981 . Ne jäivätkin pitkäikäisiksi, sillä viimeiset alukset poistuivat liikenteestä vasta
2004. Nämäkään eivät olleet mikään taloudellinen menestys, mutta kuuluivat valtion hoitaman liikenteen piiriin.
Myös ensimmäiset katamaraanit Alisur Azul ja Alisur
Amarillo, jotka olivat ensimmäistä sukupolvea 1 970luvulta, olivat epätaloudellisia. Nämä olivat Westermoenin 1 976 ja 1 974 rakentamia, toinen diesel- ja toinen
kaasuturbiinikäyttöinen. Molemmat olivat tullessaan
1 980 ja 1 982 Alisurin liikenteeseen suhteellisen moderneja.Yhtiö yritti käyttää niitä monella eri linjalla saarten
välillä, mutta ne eivät saavuttaneet suurempaa suosiota
ja vuonna 1 986 ne myytiin. Ne eivät pystyneet kilpailemaan Trasmediterránean kantosiipialusten kanssa, ja
lisäksi niillä ei ollut minkäänlaista rahti- tai autokantta.

Almudaina.

Kuva:Terry Whalebone (CC BY 2.0)

Lokakuussa 1 989 Trasmediterránean tytäryhtiö Naviera
Mallorquina aloitti liikenteen Playa Blanca-Corralejo
käyttäen Kolkhida-luokan kantosiipialus Tiburonia.Yhtiö
hankki viisi kantosiipialusta vuosina 1 986-1 990 venäläiseltä ja italialaiselta telakalta. Nämä kulkivat päälinjoilla
ja olivat Tiburonia lukuun ottamatta suhteellisen pitkäikäisiä: ne pysyivät vesillä 2000-luvulle saakka kunnes ne
korvattiin autokapasiteetin omaavilla katamaraaneilla ja
monohulleilla.
Lineas Fred. Olsenin ensimmäinen pika-aluskokeilu oli
1 994 kun se käytti surface effect ship -tyyppistä katamaraania Bahia Expressiä Corralejosta Playa Blancaa,
Arrecifeen ja Puerto del Carmeniin.Alus ei ollut sekään
menestys, mutta opetti yhtiölle paljon siitä, minkälainen
olisi oikea katamaraani. Bahia Express myytiin 1 996.
Ensimmäiset monohull-kokeilut tulivat puolestaan 1 996
ja 1 999. Vuoden 1 996 kokeilu olikin juuri sitä. Trasmediterránea halusi testata upo-uutta Almudainaa kovissa
olosuhteissa lokakuussa 1 996, ennen kuin se asetettiin
varsinaiseen liikenteeseensä Baleaareille ja se saikin kokea kovia.Vuoden 1 999 kokeilu oli Naviera Armaksen ja
Trasmediterránean yhteisyritys. Varustamot perustivat
Trasarmaksen joka vuokrasi Mjellem & Karlsenin rakentaman Kattegatin joka asetettiin liikenteeseen nimellä Gomera Jet reitille San Sebastian de La GomeraLos Cristianos. Sekä varustamo että alus jäi lyhytikäiseksi. Käyttöaste jäi odotettua pienemmäksi, ja lisäksi
ympäristönsuojelijat aloittivat kampanjan, jossa yritettiin estää pika-alusten käyttöä saarten välillä koska
nämä olivat uhka valaille.Teknisesti alus kuitenkin toimi.
Näin voidaan todeta että ainoa joka on jotenkuten onnistunut pika-alusten kanssa Kanarialla on Lineas Fred.
Olsen. Yhtiön katamaraanit ovat tarpeeksi isoja pärjätääkseen näillä vesillä, mutta toisaalta korkeat polttoainekustannukset tekevät niistä kalliita operoida.
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Merenkulun vuosi 2013

Kuva: Jukka Huotari
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TEKSTI : OLLI TUOMINEN
KUTEN arvata saattaa, Viking Gracen liikenteeseentulo

piristi merkittävästi Viking Linen liikennettä Turun ja
Tukholman välillä. Gracen ansiosta Vikingin markkinaosuus reitillä ylitti 58 prosenttia ja matkustajatoiminnan
lisääntyneet tuotot syntyivät nekin pääasiassa Viking
Gracella.
Laivan ensimmäisellä aikataulun mukaisella risteilyllä
mukana ollut Ulkomatalan päätoimittaja Lassi Liikanen
luonnehti ensitunnelmiaan Gracelta seuraavasti: "Sisätilojen suunnittelun antaminen suunnittelutoimistolle
(dSign Vertti Kivi), jolla ei aiemmin juuri ollut kokemusta matkustajalaivojen suunnittelusta, vaikutti riskiltä joka kannatti ottaa. Design aluksella on modernia, tyylikästä ja rohkeaa. Loppuyhteenvetona voi todeta Viking
Gracessa olevan potentiaalia siihen, että se lunastaisi
paikkansa Itämeren ylellisimpänä risteilijänä."
Vuoden mittaan Viking Gracelle sateli palkintoja eri
puolilta, niin kotimaasta kuin ulkomailtakin.Vuoden Huiput 201 2-kilpailussa Gracea varten suunnitellut nettisivut (www.vikinggrace.com) veivät Kultahuippu-palkinnot sarjoissa Digitaalinen markkinointiviestintä ja Digital Design. Toukokuussa Viking Grace voitti viisi palkintoa Shippax Awards-kilpailussa muun muassa polttoaineratkaisusta, ulkopuolen suunnittelusta ja innovatiivisesta sisustussuunnittelusta. Tuoreimman palkinnon
Grace pokkasi marraskuussa, kun sille myönnettiin Baltic Sea Clean Maritime Awards-palkinto Tekniikka, käyttövoima ja moottorit -kategoriassa.

LNG oli vuoden sana uusissa lautoissa; Fjord Linen
uudisrakenne Stavengerfjord aloitti liikenteen
heinäkuussa. Kuva: Espen Gees/Fjord Line

Buquebus puolestaan vastaanotti maailman nopeimman
matkustaja-aluksen Franciscon Incatilta.Argentiinan ja
Uruguayn välillä liikennöivä alus on sekin LNG-käyttöinen.
Kuva: Robert Heazlewood/Incat

Muita muutoksia lähivesillä
Eckerö Line korvasi vuodenvaiheessa Helsinki-Tallinna
-linjalla kulkeneen vanhan Nordlandian Italiasta hankitulla Finlandialla ja siirtyi kertaheitolla samaan kilpasarjaan Viking Linen ja Tallinkin kanssa. Linjan rahtilaiva
Translandia myytiin ja Nordlandia vaihdettiin sen tilalle.
Rahtiliikenne Nordlandialla ei kuitenkaan osoittautunut
kannattavaksi ja niinpä maaliskuun lopulla Eckerö Line
ilmoitti lopettavansa liikenteen ja aloittavansa yt-neuvottelut. Nordlandia saatiin myöhemmin keväällä kaupattua Mustanmeren-liikenteeseen.
Tallink puolestaan vaihtoi päittäin Helsinki-Tallinna- ja
Turku-Tukholma-reittien laivoja helmikuussa, kun se
siirsi liki 20 vuotta Turusta liikennöineen Silja Europan
aluksen kuluneita koneita säästävämmälle Helsinki-Tallinna-risteilyreitille. Silja Europan paikan Turun-linjalla
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Jo aiemmin Finnlinesin emoyhtiön Grimaldin liikenteeseen Välimerelle rahdattu Europalink myytiin syyskuussa
Grimaldille 86 miljoonalla eurolla, mistä Finnlines kuittasi
myyntivoittoa 1 ,2 miljoonaa. ja siirrettiin Italian lipulle.
Vuoden viimeisen neljänneksen aikana myytiin myös
Transeuropa jaTranslubeca, molemmat hieman yli niiden
kirjanpitoarvon. Kuva: Olli Tuominen
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otti linjalla vuodesta 2008 kulkeneen Galaxyn sisaralus
Baltic Princess. Näin Silja Linen liikenteeseen saatiin kätevästi reitille uusi laiva kamppailemaan Viking Gracen
kanssa.

Kunnallisesti omistettu Wasaline aloitti tammikuussa
liikenteen Vaasasta Uumajaan Wasa Expressillä.
Kuva:Ari-Jukka Perkiömäki

Ehkä yllättävin alusjärjestely tehtiin kuitenkin huhtikuussa, kun Viking Line tiedotti myyneensä Viking Gracen myötä työttömäksi jääneen Isabellan pahimmalle
kilpailijalleen Tallinkille 30 miljoonalla dollarilla. Tästä Viking Line kertoi kuitanneensa myyntivoittoa 23 miljoonaa. Aluksen myynti oli Viking Linen mukaan suunniteltu
osa Viking Gracen rahoitusta. Omistajanvaihdoksen jälkeen Tallink siirsi aluksen Latvian lipulle ja nimesi aluksen Isabelleksi. Uutta maalia alus ei kuitenkaan saanut,
vaan se liikennöi Vikingin-punaisena Tukholman ja Riian
välillä Romantikan parina.

Eckerö muuttaa kurssiaan
Ahvenanmaalaisella Rederiaktiebolaget Eckeröllä oli
pitkästä aikaa vauhdikas vuosi. Finlandian liikenteeseentulo kasvatti matkustajamääriä Helsingin ja Tallinnan välillä ja samaan aikaan Tukholman ja Maarianhaminan välistä risteilyliikennettä laitettiin uuteen uskoon brändäämällä Birka Cruises uudelleen tammikuussa Naantalissa
tehdyllä telakoinnilla. Samalla Birka Paradisen nimi vaihtui Birka Stockholmiksi, mutta markkinoinnissa käytetään lyhyttä ja ytimekästä Birka-nimeä.

Perinteikäs ruotsalaisvarustamo Ånedin Linjen lopetti
liikenteen Tukholman ja Maarianhaminan väliä kulkeneella
Birger Jarlilla liikenteen muututtua kannattamattomaksi.
Nykyisin Birger Jarl toimii hostellina tutulla laituripaikallaan Skeppsbronilla. Kuva: Olli Tuominen

Merkittäviä muutoksia tehtiin myös rahtipuolella, kun
Birka Cargon nimi vaihdettiin Eckerö Shippingiksi. Nimenmuutoksen jälkeen yhtiön alusten nimistä poistettiin Birka-etuliitteet. Syyskussa yhtiö kertoi ostaneensa
vähemmistöosuuden Välimerellä toimivasta Med Cross
Linestä, jonka rahtauksessa yhtiön Express-alus oli jo
ehtinyt olla. Sittemmin Med Cross Linesin liikenteeseen
ovat siirtyneet myös Baltic Excellent ja Trader.
Sopimuksen myötä Eckerö Shipping aloitti yt-neuvottelut, sillä se päätti siirtää Med Cross Linesin liikenteessä
kulkeneet alukset jonkin liikennöintialueen maan lipun.
Kolmikon lisäksi työt päättyvät Transporterin miehistöllä, sillä yhtiön vanhin alus myydään heti nykyisen rahtaussopimusen päätyttyä.Yhteensä työnsä menetti 78
merimiestä.

Ensimmäinen Aida Cruisesin Mitsubishin telakalta valmistuvista risteilijöistä on saanut nimekseen Aidaprima.
Valmistuttuaan alus tulee yhtiön mukaan olemaan
ensimmäinen risteiljä, joka sijoitetaan ympärivuotisesti
liikennöimään Saksasta. Kuva:Aida Cruises

Telakkakriisi odottaa yhä ratkaisua
Viking Gracen valmistumisen ja liikenteenaloituksen jälkeen merenkulkukeskustelu pyöri koko vuoden pääasiassa talousvaikeuksissa painivan STX Finlandin ympäril-
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lä.Vuoden aikana yhtiö ehti myydä osuutensa Helsingin
telakasta ja Aker Arcticista sekä ilmoittaa Rauman telakan alasajosta. Kaikki toiminta keskitetään Turkuun, millä pyritään yhtiön mukaan takaamaan telakkateollisuuden ja STX:n toiminta Suomessa.
Tällä hetkellä STX Finlandin tilauskirjoissa ovat vain rakenteilla olevat TUI Cruisesin kaksi risteilijää sekä aiesopimus kahdesta autolautasta eteläisellä Itämerellä liikennöivälle Scandlinesille. Lopulliseen sopimukseen ei
kuitenkaan olla päästy, sillä STX ei ole pystynyt esittelemään tilaajalle alusten rakentamisen turvaavaa rahoitusratkaisua. Pelkona on, että rahoituspäätöksen viivästyessä Scandlines siirtää tilauksensa jollekin muulle telakalle. Hieman helpotusta STX Finlandin tilanteeseen toi
Teollisuussijoitus, joka osti STX:n ulos Aker Arcticista
reilulla yhdeksällä miljoonalla eurolla. Aiemmin valtio
on ehtinyt tukea telakkayhtiötä ostamalla telakan maaalueet Turun Pernossa.

Jokiristeilyjätti Viking River Cruises teki Guinessin
maailmanennätyksen järjestämällä ennätysmäisen
kymmenen aluksen samanaikaisen kastetilaisuuden 1 0.
maaliskuussa Amsterdamissa. Kuva:Viking River Cruises

Jokiristeilyistä valtamerille - Viking Ocean
Cruises
Uusia risteilyvarustamoja ei synny maailman merille joka vuosi.Vielä harvemmin syntyy uusi risteilyvarustamo,
joka aloittaa liikenteensä uudisrakennuksella. Epävarmasta taloustilanteesta huolimatta tästä harvinaisesta
tapahtumasta päästiin nauttimaan vuonna 201 3, kun jokiristeilyissä agressiivisesti laajentunut norjalaistaustainen Viking River Cruises ilmoitti toukokuussa laajentavansa toimintaansa myös meriristeilyihin uuden tytäryhtiönsä Viking Ocean Cruisesin kautta. Jokiristeilypuolella yhtiö sai liikenteeseensä 1 0 uutta alusta ja vuonna
201 4 se vastaanottaa peräti 1 2 uutta jokiristeilijää.

Pohjois-Amerikan kolme suurinta risteilyvarustamoa ovat
nyt kaikki pörssissä, kun Norwegian Cruise Line listautui
pörssiin tammikuussa. Listautumisessa yhtiön arvoksi tuli
3,8 miljardia dollaria, joten se sijoittuu markkina-arvon
perusteella kolmoseksi Carnivalin ja Royal Caribbean
Cruise Linen jälkeen. Kuva: Olli Tuominen

Meriristeilyjä varten yhtiö tilasi kaksi uutta alusta neljällä optiolla ensin STX Francelta, mutta rahoitusneuvottelujen epäonnistuttua tilaus meni STX:ltä italialaiselle
Fincantierille. Jo kesäkuussa ensimmäisen uuden aluksen, Viking Starin rakennustyöt aloitettiin Fincantierin
Margheran telakalla ja joulukuussa vuorossa oli kölinlasku.
Ulkomatala keskittyy ensi vuonna seuraamaan merenkulkualan tapahtumia itse lehden lisäksi Ulkomatalan Facebook-sivuilla, jota pääsee seuraamaan myös ilman Facebook-tunnuksia.
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Royal Caribbean Cruise Line esitteli kesällä uuden
Quantum-luokkansa yksityiskohtia.Virtuaaliparvekkeiden
ohella erikoisimmasta uutuudesta vastaa North Star eli
Pohjantähti, jonka kyydistä alusta voi ihailla lintuperspektiivistä. Kuva: Royal Caribbean International

Lokikirja
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Viking Cinderella palasi joulu-tammikuuksi liikenteeseen Helsingin jaTallinnan välille. Kuvassa laiva viime kesänäTurussa, kun
se liikennöi hetkellisesti Turun-linjalla Gabriellan telakoinnin aikana. Kuva: Jukka Huotari

Kotivesiltä

Uusi jäänmurtaja tilattiin, sitten peruttiin. Lue lisää sivuilta 4-5.

Kristina Cruises velkasaneeraukseen. Lue lisää sivuilta 6-9.

Amorella ajoi karille. Viking Linen Amorellalla oli

sähkövika lauantaina 1 4.1 2. Långnäsin lähellä Ahvenanmaan saaristossa, minkä seurauksena alus sai pohjakosketuksen puolen päivän jälkeen. Aluksen kyydissä oli
noin 2000 henkilöä. Onnettomuudessa aluksen pohja
vaurioitui lievästi ja painolastitankkiin tuli vuoto, mutta
suurempaa vaaraa tilanteesta ei aiheutunut.Viking Linen
mukaan sähkövika oli pysäyttänyt ensin apukoneet,
minkä seurauksena pääkoneet pysähtyivät ja ohjattavuus menetettiin. Sähkövika saatiin korjattua samana
iltapäivänä; sen sijaan pohjan korjauksia varten alus piti
telakoida Raumalla. Alunperin Amorellan oli tarkoitus
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palata reitilleen perjantaina 20.1 2., mutta korjaustöiden
venymisen vuoksi alus aloitti liikenteen Tukholmasta
vasta sunnuntai-illalla.

Matkustaja-autolautat siirretään Helsingissä
Vuosaaren satamaan? Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 3.1 2. kaupungin suunnittelua ohjaavan uuden yleiskaavavision. Vision mukaan ainakin
osa Helsingistä kulkevasta matkustaja-autolauttaliikenteestä siirtyisi Vuosaaren satamaan, jonne rakennettaisiin uusi matkustajaterminaali. Lisäksi Vuosaaren satamaan tulisi varaus metroasemalle. Kansainvälinen risteilyliikenne sen sijaan olisi ainakin toistaiseksi saamassa
jäädä Helsingin keskustan satamiin.

Mein Schiff 3 laskettiin vesille Turussa. TUI Crui-

sesin tilaama risteilyalus Mein Schiff 3 laskettiin vesille
8. marraskuuta STX Finlandin Turun telakalla.Vesillelas-
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kun jälkeen alus siirrettiin telakan varustelulaituriin,
minkä ansiosta sisaralus Mein Schiff 4:n rungon kokoaminen kuiva-altaassa voi alkaa. Varustamon ensimmäisen uudisrakennuksen tuotannonaloitus oli viime syksynä, ja laivan on tarkoitus valmistua keväällä 201 4. Toinen alus valmistuu tämänhetkisen tiedon kuluttua keväällä 201 5, ja joulukuussa tulleen tiedon mukaan tämänkin aluksen rahoitus on saatu järjestymään. Molempien alusten rakentamisessa hyödynnetään tavallista
enemmän moduulirakentamista, minkä ansiosta tuotantoaikataulut voidaan pitää ennätyksellisen tiukkoina.

STX Finlandin ja Scandlinesin heinäkuussa solmima esisopimus lauttatilauksesta raukesi.
Scandlinesin mukaan yhtiö on alkanut etsiä uutta rakentajaa laivoilleen, jotka se haluaa liikenteeseen kesällä
201 5. Alukset on tarkoitus asettaa Tanskan Gedserin ja
Saksan Rostockin väliseen liikenteeseen, mutta niitä
voidaan käyttää myös Rødbyn (Tanska) ja Puttgardenin
(Saksa) välisellä reitillä. Alkuperäisen aikataulun mukaan
esisopimus piti vahvistaa jo kesän aikana, mutta telakka
ei ole onnistunut järjestämään rakennusaikaista rahoitusta kuntoon. Projektin toteuttaminen Suomessa on
Scandlinesin mukaan edelleen mahdollista, mikäli rahoitus saadaan järjestymään.

Mein Schiff 3 STX Finlandin Turun telakka-altaassa
vesillelaskupäivänä vielä kuivilla, vesillelaskuun
kutsuttujen vieraiden ympäröimänä. Kuva: Krzysztof Brzoza

STX Finland irtisanoo 670 Raumalta ja Turusta.
STX Finland kertoi syyskuun loppupuolella rakennemuutoksestaan, jonka päämääränä on yhtiön mukaan
turvata suomalaisen telakkateollisuuden tulevaisuus.
Rauman telakka aiotaan sulkea kesällä 201 4, minkä seurauksena telakan henkilökunta irtisanotaan. Pienempi
määrä henkilökuntaa irtisanotaan Turun telakalta.Toimitusjohtaja Jari Anttilan mukaan päätökset perustuivat
realistiseen arvioon yhtiön tilanteesta.Tarkoituksena on
katkaista STX Finlandin tappiokierre ja luoda edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle.

Scandlinesin ja STX Finlandin esisopimuksen uusien
lauttojen rakentamisesta rauettua on mahdollista, ettei
telakan havainnekuvassa esitettyä laivaa koskaan
rakenneta. Kuva: STX Finland

Rauman kaupunki ostaa Rauman telakan? Yle

uutisoi joulukuussa STX Finlandin neuvotteleman Rauman kaupungin kanssa Rauman telakan myymisestä
maa-alueineen ja irtaimistoineen Rauman kaupungille.
Jos yhteisymmärrykseen kaupasta päästään, saatetaan
sopimus myynnistä allekirjoittaa jo tammikuussa. Rauman kaupungin tavoitteena on muuttaa alue “metallialan teollisuuspuistoksi” yhteistyössä Rauman seudun
yritysten kanssa ja kaupunki olisi telakan väliaikainen
omistaja tässä kehityksessä.

Suomen valtio pääomistajaksi Aker Arctic Technologyyn. Valtion pääomasijoitusyhtiö Teollisuussijoi-
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Rauman kaupunki neuvottelee kuvassa näkyvän Rauman
telakka-alueen ostamista. Kaupan toteutuessa kaupunki ei
itse kuitenkin aio ryhtyä telakkabisnekseen ja on todennäköistä, että laivanrakennus paikalla päättyy.
Kuva: STX Finland
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tus Oy osti 1 7.1 2. julkistetulla kaupalla STX Finlandin
66,4 prosentin osuuden arktisen merenkulun ratkaisuihin keskittyneestä Aker Arctic Technologystä. Kauppahinta oli 9,3 miljoonaa euroa. Yhtiön muut osakkaat
ovat tasaosuuksin ABB Oy ja Aker Engineering and
Technology AS, jotka molemmat kasvattivat omistusosuutaan kaupan yhteydessä, kun STX:n omistusosuus
jaettiin uudelleen.

Silja Serenadea uudistetaan keväällä 201 4. Tallink
Silja Serenaden uudistuessa mm. nykyinen buffet-ravintola
saa uuden ilmeen, kun Buffet Serenade muuttuu Grande
Buffet'ksi. Kuva:AS Tallink Grupp

kertoi osavuotiskatsauksensa yhteydessä marraskuussa,
että Silja Serenadea tullaan uudistamaan merkittävästi
ensi keväänä. Alus jää pois liikenteestä loppiaisena, minkä jälkeen se viedään kuudeksi viikoksi Turun korjaustelakalle Naantaliin. Telakoinnin aikana aluksen kuudes
kansi uudistetaan kokousosastoa lukuunottamatta kokonaan. Tallink Siljan mukaan aluksen myymälöiden kokonaispinta-ala kasvaa 50 prosentilla, ja samalla Commodore-luokan hytit, Sunflower Oasis -kylpyläosasto
sekä koko palvelukonsepti tullaan uusimaan. Suunnittelusta vastaavat suomalaiset arkkitehdit Marjut Nousiainen ja Heikki Mattila sekä lontoolainen konsulttitoimisto L.E.K Consulting. Uudistusten kustannukset ovat
noin 1 0 miljoonaa euroa, ja vastaava remontti on tarkoitus toteuttaa Silja Symphonylla ensi syksynä.

Alfons Håkans osti virolaisen PKL-hinausyhtiön.
Alfons Håkansin myymätTriton (vasemmalla) ja Poseidon
(oikealla) Katajanokalla uuden omistajan väreissä odottelemassa lähtöäVenäjälle. Kuva: Kalle Id

Suomalainen hinaajavarustamo Alfons Håkans osti
1 2.1 2. allekirjoitetussa kaupassa virolaisen PKL-satamahinaajavarustamon. PKL:llä oli toimintaa Tallinnan, Muugan, Sillamäen, Paldiskin, Riian ja Ventspilsin satamissa.
Kaupan myötä Alfons Håkansin laivasto kasvoi yli
40:een hinaajaan. Samana päivänä Alfons Håkansin laivaston kuitenkin jättivät hinaajat Triton ja Poseidon, jotka myytiin venäläiselle Rosnefteflotille käytettäväksi Primorskin satamassa. Alukset saivat uuden omistajan laivastossa nimet RN Triton ja RN Poseidon.

Mariella ajoi testivuoron Tallinnaan joulukuussa.

Mariella vieraili koemielessäTallinnassa 4.1 2.Viking Line ei
ole kertonut, tullaanko alus jatkossa näkemään satamassa
useammin, vaikka näin kenties voisi vierailusta päätellä.
Kuva: Kalle Id

Viking Linen Helsinki-Tukholma -lautta Mariella teki
4.1 2. testivuoron Helsingistä Tallinnaan sen sijaan, että
olisi viettänyt päivän laiturissa Helsingissä normaaliin
tapaan.Viking Line ei ole kertonut, miksi testiajo tehtiin.
Mariella on aiemmin liikennöinyt linjalla Tallinna-Helsinki-Tukholma kesällä 1 996.

Bakosch erosi - Emanuele Grimaldista Finnlinesin toimitusjohtaja. Finnlinesin toimitusjohtaja on

vaihtunut Uwe Bakoshin erottua tehtävästään. Uudeksi
toimitusjohtajaksi on nimitetty jo useamman vuoden
hallituksen puheenjohtajan Emanuele Grimaldi. Uwe
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Bakosch ei kuitenkaan jätä yhtiötä kokonaan, vaan hän
siirtyy johtamaan Finnlinesin Saksan-tytäryhtiötä. Emanuele Grimaldin tilalle hallituksen puheenjohtajaksi on
nimitetty Jon-Aksel Torgersen.

Finnsailor Navirailille - Finnlinkin laivasto vähenee kahteen. Hangosta Paldiskiin liikennöivä Navirail

rahtaa Finnlinesilta Finnsailor-lautan liikenteeseensä.
Finnsailor korvaa varustamon liikenteessä Translubeckan, jonka myynnistä Mustallamerellä operoivalle Paradise Cruise & Ferrylle kerroimme viime numeron lokikirjassa. Finnsailorin rahtauksesta johtuen Finnlinesin
Naantali-Långnäs-Kapellskär -linjaa operoidaan vain
kahdella aluksella - Finnfellowilla ja Finneaglellä - tammikuuhun 201 4 asti.

Vartiolaivat Telkkä ja Tiira myytiin Norjaan. Ra-

javartiolaitos on viimein saanut kaupattua viimeiset
kaksi myynnissä ollutta Telkkä-luokan vartiolaivaa. Ostajana on norjalainen Mobico Shipping, joka maksaa kaksikosta yhteensä 2,5 miljoonaa euroa.Valtionhallinnon
säästöjen ja uuden vartiolaiva Turvan myötä tarpeettomiksi käyneet vartiolaivat eivät olleet enää olleet aktiivikäytössä useaan vuoteen. Lisäks Tavi myytiin elokuun
lopulla Ison-Britannian merivartiostolle.

Finnsailor siirtyy Navirailin Hanko-Paldiski -linjalle,
korvaten Mustallemerelle myydyn Translubeckan. Näin
Naantali-Kapellskär -linjaa liikennöisään toistaiseksi vain
kahdella laivalla. Kuva: Jukka Huotari

Helsingin viimeinen risteilijävieras jätti saapumatta - taas. Vuoden viimeisen risteilijävieraan piti

saapua Helsinkiin 1 .1 2.201 3, kun Fred. Olsen Cruise Linesin Black Watchin piti vierailla kaupungissa Baltic
Christmas Markets -risteilyllä. Vaikeista sääolosuhteista
johtuen Black Watch joutui kuitenkin kääntymään Helsingin edustalta kohti etelää. Tämä oli jo toinen vuosi
peräkkäin jolloin Black Watch jätti vierailunsa väliin;
myös joulukuussa 201 3 tuuliolosuhteet johtivat Helsingin-käynnin peruuntumiseen.

Fred. Olsenin BlackWatch (kuvassa Helsigissä vuonna
2008) joutui jo toisena vuonna peräkkäin jättämään
Helsingin väliin Itämeren joulumarkkinoita kiertävällä
risteilyllään. Kuva: Jukka Koskimies

St. Peter Line osti Princess Marian. DFDS Seaways

ilmoitti 7.1 1 . myyneensä Helsingin ja Pietarin välillä liikennöivän autolautta Princess Marian St. Peter Linelle,
jonka rahtausessa laiva on liikennöinyt vuodesta 2009
alkaen. DFDS Seaways tulee jatkossakin vastaamaan
aluksen miehityksestä.

Adriatica Queen (ex-Vana Tallinn) myyty. Tallin-

kin tytäryhtiö Vana Tallinn Line Ltd myi 1 1 .1 2. matkustaja-alus Adriatica Queenin (ex-Vana Tallinn) Albanian
Ferries -nimellä liikennöivälle All Ferries -varustamolle.
Alus on jo vuodesta 201 1 lähtien liikennöinyt rahdattuna Albanian Ferriesille linjalla Durrës (Albania)-Bari
(Italia).
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Entinen VanaTallinn nykyasussaan Albanian Ferriesin
Adriatica Queeninä. Kuva:Albanian Ferries
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Maailman meriltä

Brittany Ferries suunnittelee LNG-käyttöisen
lautan tilaamista ja kolmen olemassaolevan
aluksen muuttamista LNG-käyttöisiksi. Ranskasta

Brittany Ferries ja STX France julkaisivat jo keväällä 201 1
kehittelemänsä Pegasis-konseptin LNG-käyttöisestä
laivasta. Nyt Brittany Ferries on tilaamassa LNGmoottoroitua laivaa, mutta jää nähtäväksi tuleeko se
olemaan Pegasis-konseptin mukainen. Kuva: STX France

Britanniaan ja Irlantiin sekä Britanniasta Espanjaan liikennöivä Brittany Ferries julkisti joulukuussa kunnianhimoisen suunnitelman varustamon laivaston valmistamiseksi 201 5 voimaan tuleviin päästörajoituksiin.Varustamo suunnittelee tilaavansa uuden LNG-käyttöisen matkustaja-autolautan STX Francelta valmistuvaksi 201 7,
minkä lisäksi varustamon uusimmat alukset Armorique,
Pont-Aven ja Mont St. Michel muutettaisiin kaikki LNGkäyttöisiksi. Suurisuuntainen suunnitelma tosin toteutuu varustamon mukaan vain, jos se saa haluamansa
40% muutoskustannuksista kattavan avustuksen EU:lta.
Brittany Ferries ja STX France julkistivat jo keväällä
201 1 Pegasis-nimisen konseptin LNG-moottoriseksi
autolautaksi. Jää nähtäväksi onko tilattava uusi alus tämän konseptin mukainen vai kokonaan uudenlainen.

Scandlines siirtyy kokonaan 3i Groupin omistukseen. Brittiläinen 3i Group osti marraskuussa 201 3

TT-Linen matkustaja-autolautta Robin Hood Trelleborgissa kesällä 2007.Alukseen tullaan asentamaan kesällä
201 4 rikkipesurit. Näin TT-Line tulee liittymään Color
Linen ja DFDS Seawaysin joukkoon rikkipesureita
käyttävinä lauttavarustamoina. Kuva: Jussi Littunen

49% Scandlinesin osakekannasta Allianz Capital Partnersilta. Kaupan myötä 3i omistaa 1 00% Scandlinesin osakekannasta. Aiemmin 3i ja Allianz yrittivät löytää ulkopuolista ostajaa Scandlinesille, mutta tämän epäonnistuttua 3i hankki varustamon omaan omistukseensa.

TT-Linen Robin Hoodiin rikkipesurit Wärtsilältä. Saksalainen TT-Line ja Wärtsilä julkistivat marraskuussa sopimuksen, jonka mukaan TT-Linen Robin
Hood -alukseen asennetaan Wärtsilän rakentamat rikkipesurit kesällä 201 4.Varustamo on saanut pesureiden
hankkimiseen EU-tukea. Mikäli ratkaisu osoittautuu
onnistuneeksi, tullaan myös muihin TT-Linen aluksiin
asentamaan pesurit.

Corsica Ferries vetää Korsikan liikenteen kilpailutuksen tuloksen oikeuteen. Ranskasta ja Italiasta

Entinen japanilaislautta Mega Express Five on yksi Corsica
Ferriesin Ranskan ja Korsikan välillä liikennöivistä
aluksista. Kuva: Olli Tuominen

Korsikan sekä Sardinian saarille liikennöivä Corsica Ferries vetää Korsikan ja Manner-Ranskan välisen liikenteen kilpailutuksen lopputuloksen (kts. UM 5/201 3) oikeuteen. Corsica Ferriesin tarjoutui kilpailutuksessa liikennöimään vain osaa Korsikaan johtavista valtiollista
tukea nauttivista linjoista, minkä vuoksi sen tarjous hylättiin. Varustamon mukaan hylkäys oli kuitenkin EUkilpailulainsäädännön vastainen. Lisäksi Ranskan merenkulusta vastaava ministeri on Corsica Ferriesin mukaan
uhkaillut varustamoa haastatteluissa. Kilpailutuksessa
vuoden 201 4 alusta alkavan, lähes miljardin euron ar-
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voisen kymmenvuotisen sopimuksen sai SNCM:n ja La
Méridionalen yhteenliittymä.

Konkurssi uhkaa SNCM:ää. Korsikan ja Manner-

Ranskan välisen julkisin varoin tuetun liikenteen vuosiksi 201 4-2023 yhdessä La Meridionalen kanssa voittanut
SNCM (kts. UM 5/201 3) on pahoissa vaikeuksissa sen
jälkeen, kun Euroopan komissio määräsi varustamon
maksamaan takaisin 440 miljoonaa euroa laittomia tukiaisia Ranskan valtiolle. SNCM:n suurin omistaja,Veolian
ja Caisse des Dépôts’n yhteisyritys Transdev, uhkasi jo
vetää SNCM:n konkurssiin päästäkseen eroon ongelmallisesta varustamosta. SNCM:n omistajien neuvotteluissa päädyttiin kuitenkin lopulta ratkaisuun, jossa
Transdev lainaa SNCM:lle 1 3 miljoonaa euroa, joilla
SNCM voi jatkaa liikennöintiä tammikuuhun 201 4 asti.
Tällä aikaa SNCM:n omistajat Transdev (66%), Ranskan
valtio (25%) ja työntekijäjärjestöt (9%) sorvaavat ratkaisun varustamon tulevaisuudesta. Samaan aikaan
työn-tekijäjärjestöt painostavat varustamoa lakolla, joka
tulee alkamaan SNCM:n aluksilla 1 .1 .201 4 alkaen jos
varustamon omistusta ei “vakauteta”.

Vielä viime numeroa tehtäessä SNCM suunnitteli uudisrakennuksia, jotka olisivat mahdollisesti korvanneet myös
kuvassä näkyvän nykytarpeisiin turhan matkustajapainotteisen Danielle Casanovan. Kuva: Eerik Laine

Stena Line hankkii vielä yhden Visentinin. Stena
Line on hankkimassa laivastoonsa kolmannenkin uuden
Visentini-sarjan aluksen vietnamilaisomisteisen Hoa Sen
-lautan (ex-Cartour, Vinashin Prince). Hoa Sen tulee
saamaan Stenan laivastossa nimen Stena Egeria. Stenan
aiemmin tänä syksynä TTT Linesilta ostamat Trinacria ja
Partenope (kts. UM 5/201 3) sen sijaan eivät tule ainakaan heti Stenan liikenteeseen, vaa ne on rahdattu takaisin entisen omistajansa liikenteeseen.

Akademik Shokalskiy juuttui jäihin Etelämantereella. Suomessa rakennettu Venäjän valtion omistama

merentutkimusalus Akademik Shokalskiy juuttui jäihin
Commonwealth-lahdella Etelämantereella joulupäivänä.
Alus oli vuokrattuna australialaiselle Aurora Expeditions -matkatoimistolle, ja matkan tarkoituksena on seurata Douglas Mawsonin johtamaan vuosien 1 91 1 -1 4
Australasian Antarctica Expeditionin reittiä. Kiinalainen
tutkimusalus Xue Long saapui paikalle 27.1 2., mutta ei
kyennyt vapauttamaan Akademik Shokalskiytä jäistä.
Australialainen tutkimusalus Aurora Australis saapui
paikalle 29.1 2., mutta huonoista sääolosuhteista johtuen senkin jäänmurtoyritykset jouduttiin keskeyttämään.
Vaihtoehtona on myös Akademik Shokalskiyn matkustajien ja miehistön evakuointi helikoptereilla. Vuonna
1 982 valmistunut Akademik Shokalskiy on yksi Suomen
laivateollisuuden Turussa silloiselle Neuvostoliitolle rakentamasta yhdeksästä sisarlauksesta.
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TTT Linesin liikentessä vielä toistaiseksi jatkavaTrinacria
saapumassa Napoliin keväällä 201 2. Kuva: Olli Tuominen

Etelämentereella pulaan joutuneen Akademik
Shokalskiyn sisaralus Professor Multanovskiy Helsingin
Länsisatamassa 1 992.Aluksen korsteenissa on vielä
Neuvostoliiton värit, mutta perässä jo Venäjän trikolori.
Kuva: Rami Wirrankoski
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MSC Cruises pidentää neljä alustaan 201 4-201 5.
MSC Cruises ns. Lirica-luokan laivat MSC Armonia,
MSC Sinfonia, MSC Lirica ja MSC Opera tullaan pidentämään Fincantierin telakoilla elokuun 201 4 ja marraskuun 201 5 välillä. Nykyisellään 251 -metriä pitkät alukset pidennetään 275 metrisiksi. Samalla niiden bruttotonnimäärä kasvaa 60 000 bt:stä 65 000 bt:in ja matkustajamäärä 2 069:stä 2680:een. Alukset rakennettiin
vuosina 2001 -2004 Chantiers de l'Atlantique’in telakalla Ranskassa. Sarjan kaksi ensimmäistä alusta valmistuivat alkujaan Festival Cruisesille; ne siirtyivät MSC:lle
Festivalin konkurssin jälkeen vuonna 2004.

Lirica-luokan uusin alus MSC Opera Helsingissä keväällä
201 1 .Alkujaan Ranskassa rakennetut alukset pidennetään
nyt Fincantierilla. Kuva: Kalle Id

Venetsiaan liikennöivien risteilyalusten kokoa
rajoitetaan. Italian hallinto julkisti marraskuussa pää-

töksen, jonka mukaan risteilyalusten ja autolauttojen
liikennöintiä Venetsian laguunissa läheisyydessä rajoitetaan kaupungin historiallisen keskustan suojelemiseksi.
Tammikuusta 201 4 alkaen yli 40 000 bruttotonnin alusten liikennöintiä on vähennettävä 20%:lla vuoden 201 3
tasosta, kun taas marraskuusta 201 4 alkaen yli 96 000
bruttotonnin alukset eivät saa lainkaan liikennöidä laguunissa. Risteilyliikenne kaupunkiin tullaan tulevaisuudessa ohjaamaan Contorta Sant'Angelo -kanavan kautta.

Viking Cruises tilasi kaksi alusta lisää Fincantierilta. Yhdysvalloissa päämajaansa pitävä Viking Cruises
Viking Cruises ei ole vielä tehnyt ainuttakaan
meriristeilyä, mutta varustamo päätti jo tuplata tulevan
laivastonsa koon tilaamalla kaksi laivaa lisää.
Kuva:Viking Cruises

on päättänyt käyttää optionsa kahden risteilylaivan rakentamiseksi Fincantierin telakoilla. Uudet alukset tulevat olemaan sisaria vuonna 201 5 valmistuvalle Viking
Starille (kts UM 3/201 3). Uuden tilauksen myötä Viking
Cruisesin meriristeilydivisioonalla on tilauksessa peräti
neljä alusta.Tämän lisäksi varustamolla on laivastossaan
37 jokiristeilijää.

Ocean Countess paloi Kreikassa. Kreikkalaisen

Majestic International Cruisesin risteilyalus Ocean
Countess paloi pahasti Kreikan Chalkisissa 30.1 1 . Alkujaan vuonna 1 976 nimellä Cunard Countess valmistunut alus oli makuutettuna sen jälkeen, kun sen rahtaus
brittiläiselle Cruise and Maritime Voyagesille päättyi
vuonna 201 2. Aluksen suunniteltiin palaavan liikenteeseen vuonna 201 4, mutta vakavan palon jälkeen se päätynee romuksi.

Ocean Countess Kruunuvuorenselällä kesällä 201 0.
Tulipalon seurauksena alusta tullaan jatkossa tuskin
näkemään muualla kuin romurannalla. Kuva: Kalle Id

Louis Cristal aloitti risteilyt Kuubassa. Louis Crui-

sesin risteilyalus Louis Cristal (ex-Sally Albatross, Silja
Opera, etc) ylitti marras-joulukuussa Atlantin toisen
kerran urallaan ja purjehti Karibianmerelle aloittaakseen Kuuban ympäriristeilyt Havanasta 1 6.1 2. kanada-

48

LOKIKIRJA
laisen Cuba Cruise -varustamon väreissä. Kuubassa vierailevat risteilyt ovat harvinaisia, sillä Yhdysvallat pitää
Kuubaa edelleen kauppasaarrossa ja näinollen Yhdysvalloissa päämajaansa pitävät risteilyvarustamot - toisin
sanoen pääosa risteilyvarustamoista - eivät lainkaan liikennöi Kuubaan.

Celebrity Century Croisieres de Francelle. Ce-

lebrity Cruisesin vanhin ja pienin alus, vuonna 1 995 valmistunut Celebrity Century, tulee siirtymään samaan
varustamoryppääseen kuuluvan CdF Croisieres de
Francen laivastoon vuonna 201 5. Nykyisellään CdF:n
ainoa alus on Horizon (sekin entinen Celebrity Cruisesin alus). 201 4 CdF:n laivastoon liittyy Pullmantur Cruisesin laivastosta Horizonin sisar Zenith, mutta Zenith
korvautuu jo seuraavana vuonna Celebrity Centuryllä.

Louis Cristal Piraeuksessa valmistautumassa Kuubanmatkaansa. Huomaa kukkakuviot aluksen kyljessä.
Kuva: Kalle Id

Azorit sai ensimmäisen uuden autolautan. Por-

tugalille kuuluvien Azorien saarten sisäistä liikennettä
harjoittava Atlanticoline otti vastaan lokakuussa Mestre
Simãon, ensimmäisen kahdesta uudesta saarten välistä
“kolmioreittiä” varten rakennetusta aluksesta. Espanjalaisella telakalla rakennettu vain 40 metriä pitkä alus
kykenee kuljettamaan 344 matkustajaa ja kahdeksan
autoa. Sille valmistuu ensi vuoden alussa samankokoinen sisaralus, jonka kapasiteetti tulee olemaan 246
matkustajaa ja 1 2 autoa. Uudet laivat aloittavat liikenteen vasta ensi vuoden puolella. Ne korvaavat Azorien
liikenteessä Hellenic Seawaysiltä rahdatut Hellenic
Windin ja Express Santorinin.
Ulkomatalan toimitus seuraa merenkulun ajankohtaisia tapahtumia myös lehden Facebook-sivulla. Sivuja voi lukea
myös ilman Facebook-tunnuksia.
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Azoreiden saarten sisäiseen liikenteeseen rakennettu uusi
pikkulautta Mestre Simão ("Mestari Simon"). Uusi alus on
1 990-luvun puolivälissä perustetun Atlanticolinen
ensimmäinen uudisrakennus. Kuva:Atlânticoline/Miquel Nóia
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