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Matkakertomus

Eckeröllä Grisslehamniin

Rederi AB Gotland
1 50 vuotta

Britannia
P&O Cruisesin uusi jättiläinen



TEKSTI:OLLI TUOMINEN

ALKANUT vuosi on vaikeasta taloustilanteesta huoli-
matta ollut suomalaisten telakoiden ja varustamoiden
osalta valoisa. Suomen telakoiden tilanne näyttää nyt
aikaisempaa vakaammalta uusien omistajien otettua
haltuunsa Turun ja Rauman telakat. Erityisesti Turussa
tilanne näyttää vuosia kestäneiden vaikeuksien jälkeen
paremmalta Tall inkin alustilauksen ja Carnival in kans-
sa tehdyn aiesopimuksen jälkeen.

Containershipsin, Finnlinesin ja Meriauran merkittä-
vät panostukset ympäristöystäväll isi in ratkaisuihin ja
innovaatioihin osoittavat, että suomalaisissa varusta-
moissa katsotaan menneiden sijaan vahvasti tulevai-
suuteen. Kuten tämän lehden sivuil la 24-27 esitel lyt
sähkö- ja hybridilauttaprojektit osoittavat, on sähkö
varmasti tulevaisuudessa entistä merkittävämpi voi-
manlähde perinteisten polttoaineiden rinnal la.

Tulevaisuuden lisäksi tänä vuonna monessa varusta-
mossa katsotaan myös historiaan, kun Cunard (1 75
vuotta), Color Line (25), Princess Cruises (50) ja Re-
deri Ab Gotland (1 50) juhl ivat pyöreitä vuosiaan.Täs-
sä numerossa (ks. sivut 1 4-23) tutustutaan nelikon
jäsenistä Rederi Ab Gotlandin kiinnostavaan ja moni-

puoliseen historiaan, jossa suomalaisil lakin on ollut
oma osuuutensa. Sil ja Line oli nimittäin aikanaan mu-
kana perustamassa Rederi Ab Gotlandin nykyään
täysin omistamaa Destination Gotland -varustamoa.

--- --- ---

Kuten Lassi jo edell isen lehden pääkirjoituksessa
kertoi, on kevät tuonut tul lessaan joukon muutoksia
Ulkomatalan toimituksen työnjakoon. Allekirjoittanut
aloitti uutena päätoimittajana maaliskuun alussa, kun
lehden perustamisesta asti tehtävää hoitanut Lassi
siirtyi toimittajaksi. Uudeksi toimituspääll iköksi Ser-
gein tilal le valittiin Kalle, joka jatkaa edelleen myös
lehden taittajana. Kolmantena merkittävänä muutok-
sena Jussi korvaa Lassin lehden verkkosivuista vas-
taavana webmasterina.

Vaikka lehden johtokaksikko vaihtui, jatkaa Ulkomata-
la edelleen tutul la l injal laan. Tarjoamme jatkossakin
laajan kattauksen merenkulkuaiheista asiaa niin koti-
maasta kuin maailmalta niin perinteisen lehden kuin
Ulkomatalan Facebook-sivujen kautta.

Haluan omasta puolestani kiittää Ulkomatalan perus-
tajia Lassia ja Sergeitä kuluneesta kuudesta vuodesta
toimituksen johdossa. Näiden vuosien aikana Ulko-
matalasta on kovalla työllä ja yhteistyöllä rakennettu
varteenotettava kotimainen merenkulkualan julkaisu.
Työ entistä paremman Ulkomatalan eteen jatkuu.

Pääkirjoitus

Katse tulevaisuuteen

TOIMITUS

Päätoimittaja: Oll i Tuominen
Toimittajat: Kalle Id, Lassi Liikanen, Jussi
Littunen ja Sergei Pennonen
Taittaja: Kalle Id

Toimituksen sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@ulkomatala.net

Lehti on julkaistu Internetissä ilmaisena
30.4.201 5. Julkaisijana toimii Ulkomatala-
verkkolehti ja sen toimitus. Lisätietoja:
www.ulkomatala.net

KUVIA TÄHÄN NUMEROON TOIMITTIVAT

Ian Boyle, Cornelis Bustraan,Arjan Elmendorp,
Roland Hejdström (Rederi AB Gotland), Jukka
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Bruce Peter, Marko Stampehl, Suomen
Laivahistoril l inen Yhdistys ja Kim Viktor
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Mehto

TEKIJÄNOIKEUDET

Kaiken lehdessä olevan materiaal in
tekijänoikeudet kuuluvat niiden tekijöil le.
Ulkomatala säilyttää kaiken sil le tarjotun
materiaal in ja on oikeutettu muokkaamaan
sekä uudelleenjulkaisemaan materiaal ia
julkaisutavasta riippumatta. Ulkomatalassa
julkaistujen artikkeleiden julkaisuun muualla
tulee pyytää lupa Ulkomatalan toimitukselta.
Tarkemmat ehdot löydät Ulkomatalan
verkkosivujen Info-osiosta.
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"Suomalaisissa
varustamoissa katsotaan
menneiden sijaan
vahvasti tulevaisuuteen.
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Sisällys
Rauman telakalle töitä
Suljetun STX:n Rauman-telakan raunioil le perustettu Rauma
Marine Construction rakentaa Arabiemiraatteihin kelluvan vir-
kistysalueen ja uudistaa jäänmurtaja Otson monitoimimurta-
jaksi. — Sivu 4

Risteilyliikenteen feenix-lintu Genting
Aasian suurin risteilyvarustamo Genting Hong Kong on uudes-
sa nousussa: Star Cruisesil le on rakenteil la kaksi uutta alusta ja
Crystal Cruises siirtyy Gentingin omistukseen kevään aikana.
— Sivu 6

Blå skatt – javisst!
Tukholman-kirjeenvaihtajamme kolumni Ruotsin suunnitelmis-
ta siirtyä tonnistoveroon. — Sivu 9

Kannessa: Britannia Britannian markkinoille
P&O Cruisesin uusi l ippulaiva Britannia, suurin koskaan Britan-
nian markkinoil le rakennettu risteil i jä, valmistui maaliskuun
lopulla. — Sivu 1 0

Kannessa: Rederi AB Gotlandin 1 50-vuotinen taival
Vuonna 1 865 Gotlannin pääkaupungissa Visbyssä perustettu
Rederi AB Gotland kuuluu Ruotsin vanhimpiin ja perinteik-
käimpiin varustamoihin. — Sivu 1 6

Sähköä aalloilla
Tiukentuneet päästömääräykset ovat saaneet varustamot niin
Ruotsissa, Norjassa kuin Tanskassakin siirtymään sähkökäyt-
töisiin lauttoihin. — Sivu 26

Kannessa: Eckeröllä Grisslehamniin
Toimittajamme kävi kokeilemassa lyhintä meritietä Ruotsiin, el i
Eckerö Linjenin reittiä Eckeröstä Grisslehamniin. — Sivu 30

Höyrylaivoilla Ruotsista Britanniaan
Pohjoismaiden ja Britannian välisen matkustajal i ikenteen histo-
riaa käsittelevän juttusarjan toisessa osassa paneudumme vuo-
teen 1 965 asti jatkuneeseen Ruotsin ja Britannian väliseen
höyrylaival i ikenteeseen. — Sivu 34

Lokikirja
Merenkulun tärkeimpiä tapahtumia maalis-huhtikuulta 201 5.
— Sivu 42

Galleria: Corsica Ferries
Lyhyt kuvakatsaus keltaisista laivoistaan tunnetun varustamon
laivastoon. — Sivu 49

1 0

Kannessa: Visby lähdössä Visbystä.
Kuva: Rederi AB Gotlandin arkisto

Tällä sivul la: Britannia (P&O Cruises) ,
Prinsesse Benedikte (Marko Stampehl) ,

Eckerö (Kalle Id) ,

Suecia/Britannia (Postikortti, Kalle Idin kokoelmat)
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TEKSTI: KALLE ID JA OLLI TUOMINEN

RAUMALLA telakkatoiminnan uudelleen käynnistänyt
Rauma Marine Constructions (RMC) on kevään ai-
kana saanut useita tilauksia, joil la uuden telakkayhtiön
työtilanne on turvattu tämän vuoden. Merkittävin ti-
laus on kelluvan virkistysalueen rakentaminen Yhdis-
tyneisiin Arabiemiraatteihin, minkä lisäksi Raumalla
toteutetaan jäänmurtaja Otson muutostyöt monitoi-
mimurtajaksi ja huolletaan merivoimien aluksia.

Kelluva virkistysalue ja huoltosopimukset

Merkittävin tilauksista on 1 20 x 80 -metrisen kellu-
van virkistysalueen rakentaminen Yhdistyneissä Ara-
biemiraateissa toimival le asiakkaalle. Osin moniker-
roksisen kelluvan rakenteen pinta-ala on noin 9 000
neliötä. Ravintoloiden ja uima-altaiden lisäksi virkis-
tysalueelle rakennetaan keinotekoinen hiekkaranta.

Tasaista työkuormaa RMC on hankkinut huoltosopi-
muksil la, jotka se on solminut Arctian ja Mil login
kanssa. Arctian kanssa tehty sopimus on voimassa
vuoteen 201 7, ja se kattaa monitoimimurtajien eli
Fennican ja Nordican huollot.

Lisäksi RMC on tehnyt raamisopimuksen merivoi-
mien alusten huollosta vastaavan Mil log Oy:n kanssa
merivoimien suurempien alusyksiköiden vuosihuol-
tojen toteuttamisesta. Ensimmäisenä raamisopimuk-
sen mukaiseen telakointiin tulee merivoimien operoi-
ma öljyntorjunta-alus Louhi.

Rauman telakan henkiin herättä-
nyt Rauma Marine Construction
on saanut uusia tilauksia sekä
muutos- ja huoltosopimuksia, jot-
ka takaavat telakan työllisyyden.
Suomalaisittain kiinnostavin ti-
lauksista lienee jäänmurtaja Ot-
son muuttaminen arktisten aluei-
den seismisten tutkimusten tuki-
alukseksi.

Telakat

Rauman telakalle töitä
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Otsosta monitoimimurtaja

Arctia Shipping ilmoitti huhtikuun alussa, vain muuta-
ma päivä koko Suomen merenkulkua uhanneen jään-
murtajalakon päättymisen jälkeen, solmineensa sopi-
muksen jäänmurtaja Otson rahtaamisesta Jäämerelle
avustamaan öljy- ja kaasuesiintymiä kartoittavissa
seismisissä tutkimuksissa kesäkausiksi 201 5 ja 201 6.
Lisäksi sopimus sisältää option kesäkausista 201 7 ja
201 8. Rahtaussopimuksen toista osapuolta ei ole
toistaiseksi julkistettu, mutta sopimus tuo Arctial le
mil joonien lisätulot vuodessa. Samalla Otson vuosit-
tainen käyttöaste nousee nykyisestä 30-55 prosentis-
ta 90 prosenttiin.

Otson uusi rooli tarkoittaa 5-1 0 mil joonan euron
muutostöitä, joiden toteuttajaksi val ittiin RMC. Ot-
son runkoa vahvistetaan niin, että laiva täyttää polaa-
rijääluokka PC4:n vaatimukset.Tämä tarkoittaa ympä-
rivuotista operointia paksussa vuoden vanhassa jääs-
sä, jonka seassa voi olla vanhempaa (ja siis kovempaa)
jäätä. Lisäksi laival le rakennetaan uusi helikopterikansi
ja vakautta parantamaan koko aluksen levyinen, 250
kuution keinunnanvaimennustankki.

Otso saapui muutostöihin Raumalle 1 5. huhtikuuta.
Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, valmistuvat
muutostyöt niin, että Otso voi aloittaa työt arktisil la
alueil la heinäkuussa.

Kevään aikana julkaistut projektit takaavat työll isyy-
den Rauma Marine Constructionin telakalla kuluvan
vuoden ajaksi. STX:n alas ajetun Rauman-telakan rau-
niol le perustettu yhtiö tarvitsee kuitenkin l isää tilauk-
sia tulevil le vuosil le tulevaisuutensa varmistamiseksi.

Lähteet

- Kauppalehti (www.kauppalehti.fi)
- Talouselämä (www.talouselama.fi)
- Yle Uutiset (yle.fi/uutiset/)

Telakat

Rauman telakalle töitä
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Otso ja Fennica kohtaavat Katajanokan edustalla keväällä
201 4. Raumalla suoritettavien uudistusten jälkeen Otso liittyy
Fennican ja Nordican seuraan arktisilla alueilla kesäisin.
Kuva: Oll i Tuominen



Yllä: Star Cruisesin toistaiseksi uusin ja suurin laiva on
varustamon toinen uudisrakenne SuperStar Virgo vuodelta
1 999. Syksyllä 201 6 valmistuva uusi Genting World tulee
olemaan kaksi kertaa SuperStar Virgon kokoinen.
Kuva: Star Cruises

Alla: Genting laajensi tänä keväänä varsinaisten
luksusristeilyiden markkinoille hankkimalla Crystal Cruisesin.
Kuvassa 2003 valmistunut Crystal Serenity lähdössä
Helsingistä kesällä 201 3. Kuva: Kalle Id

Vielä vuosikymmenen alussa Star
Cruises -brändistään tunnetun
Genting Hong Kongin risteilydivi-
sioona näytti olevan vaikeuksissa.
Nyt Star Cruises -brändille on ra-
kenteilla kaksi jättiristeilijää, min-
kä lisäksi Genting on ostamassa
Crystal Cruisesin ja valmistelee
uudisrakenteen tilaamista myös
Crystalille.

Risteilijät

Risteilyliikenteen
feenix-lintu Genting

6
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TEKSTI: KALLE ID

AASIALAINEN matkailujätti Genting oli vielä kymme-
nen vuotta sitten maailman kolmanneksi suurin ristei-
lyvarustamo, jonka omistukseen kuului nel jä brändiä:
Star Cruises, Norwegian Cruise Line, Orient Lines ja
Cruise Ferries. Talousvaikeuksien seurauksena Gen-
tingin imperiumi kuitenkin kutistui Star Cruisesiin ja
vähemmistöosakkuuteen NCL:ssä. Muutaman viime
vuoden aikana varustamo on lähtenyt uuteen nou-
suun: Star Cruisesil le on rakenteil la kaksi suurta ris-
teil i jää, minkä lisäksi Genting ilmoitti marraskuussa
ostavansa luksusvarustamo Crystal Cruisesin ja tilaa-
vansa sil lekin uuden laivan.

Gentingin risteilyliikenteen lyhyt historia

Aasialainen matkailujätti Genting Group tuli mukaan
risteilybisnekseen vuonna 1 993 ostamalla Rederi AB
Sliten konkurssipesältä entiset Viking-lautat Athenan
ja Kalypson. Uudet nimet Star Aquarius ja Star Pisces
saaneet lautat olivat ensimmäiset risteilyalukset, jotka
tarjosivat matkustaji l le useita ravintolavaihtoehtoja.
Seuraavina vuosina varustamo kasvoi vauhdil la; 1 994-
1 998 Star Cruises hankki viisi alusta l isää. Vuonna
1 998 valmistui ensimmäinen uudisrakenne SuperStar
Leo ja seuraavana vuonna SuperStar Virgo. Näiden
jälkeen varustamolle piti valmistua neljä uudisraken-
netta l isää: SuperStar Libra (2001 ) ja SuperStar Scor-
pio (2002), sekä niitä suuremmat SuperStar Sagitta-
rius I I -luokan laivat 2003 ja 2004. Genting kuitenkin
osti Norwegian Cruise Linesin (NCL) ja sen tytäryh-
tiö Orient Linesin vuonna 2000, minkä seurauksena
rakenteil la ol leet SuperStar Libra ja SuperStar Scor-
pio siirrettiin ennen valmistumistaan NCL:n laivas-
toon nimil lä Norwegian Star ja Norwegian Dawn. Su-
perStar Sagittarius I I -luokan uudisrakenteet perut-
tiin; niiden sijaan NCL:l le tilattiin neljä SuperStar
Libra/Norwegian Star -luokan alusta l isää.

Genting-omistuksen mukana NCL:nkin laivastossa
alettiin tarjota matkustaji l le useita vaihtoehtoisia ra-
vintoloita; Yhdysvaltojen markkinoil la järjestelyä
markkinoitiin nimellä Freestyle Cruising. NCL:n mat-
kustajamäärät kasvoivat Freestyle Cruisingin ansiosta
merkittävästi; muut Gentingin brändit sen sijaan näi-
vettyivät. Star Cruises siirtyi operoimaan lähinnä van-
hoil la NCL:n aluksil la – jopa SuperStar Leo siirrettiin
NCL:l le vuonna 2004 – kun taas Orient Linesin lai-
vasto pienennettiin yhteen laivaan vuonna 2003.
Vuonna 2001 perustettu Cruise Ferries -brändi ei
puolestaan kasvanut koskaan yhtä laivaa isommaksi.

NCL:n nopea kasvu päätyi kuitenkin vaikeuksiin. Gen-
ting myi puolet NCL:stä yhdysvaltalaisel le sijoitusyh-
tiö Apollo Managementil le vuonna 2007. Seuraavana

vuonna Orient Lines ja Cruise Ferries ajettiin alas.
Seuraavien vuosien aikana NCL lähti uuteen nousuun,
mutta varustamon listauduttua pörssiin vuonna 201 2
Genting on tasaisesti vähentänyt omistusosuuttaan.
Tällä hetkellä Genting on vähemmistöosakas NCL:ssä
22 prosentin osuudella, mutta huhtikuun alussa Gen-
ting ilmoitti aikovansa luopua seuraavien 1 2 kuukau-
den aikana kokonaan NCL:n osakkeistaan.

Risteilylautta Bimini Superfast

Risteilyl i ikenteen lisäksi Gentingil lä on myös kasino-
ja hotell itoimintaa kuival la maalla. Kesäl lä 201 3 Gen-
tingin tytäryhtiö Resorts World avasi kasinohotell in
Bahamasaariin kuuluval la Biminin saarella, 68 kilomet-
rin päässä Floridan rannikosta. Matkail i joiden kuljet-
tamiseksi Biminil le Genting palasi autolauttabisnek-
seen hankkimalla Kreikasta Superfast VI -lautan, joka
asetettiin Biminin ja Miamin väliseen liikenteeseen
nimellä Bimini Superfast. Aiemmin Gentingin omis-
tuksessa on ollut sekä entinen Sil ja-lautta Wasa
Queen että pika-alus Superstar Express.

Star Cruisesin uudisrakenne GentingWorld

Lokakuussa 201 3 Genting tilasi Meyer Werftiltä 1 50
000 bruttotonnin uudisrakenteen Star Cruisesin l i i-
kenteeseen, luovutettavaksi syksyllä 201 6. Tilaukseen
sisältynyt optio 201 7 valmistuvasta sisaraluksesta
vahvistettiin helmikuussa 201 4. Tilausten arvo on yh-
teensä noin 1 ,4 mil jardia euroa.

Uudisrakenteiden tilaamisen taustal la oli Aasian ja
erityisesti Kiinan risteilymarkkinoiden päätähuimaava
kasvu viime vuosina sekä varteenotettavien kilpail i-
joiden ilmestyminen näil le markkinoil le. Kun aiemmin
Star Cruises oli käytännössä ainoa merkittävä toimija
Kaukoidän risteilymarkkinoil la, nyt sen kanssa kilpai-
levat mm. Costa Cruises, Princess Cruises ja Royal
Caribbean International. Viimeksi mainitun toiseksi
uusin alus Quantum of the Seas tulee aloittamaan
risteilyt Kiinan markkinoil la nyt toukokuussa, ja ensi
keväänä se saa seurakseen tuliterän Ovation of the
Seasin. Gentingin oli siis pakko vastata haasteeseen.

Star Cruisesin ensimmäisen uudisrakenteen nimi pal-
jastettiin tammikuussa 201 5 Cruise Shipping Asia-Pa-
cific -konferenssissa: laiva saa perinteistä poiketen ni-
men GentingWorld. Mikäli tämä todella on laivan lo-
pull inen nimi, on mahdoll ista, että uuden laivan myötä
koko Star Cruises uudelleenbrändätään emoyhtiönsä
mukaan Genting Cruisesiksi.

Genting World ja sen sisaralus tulevat olemaan noin
324 metriä pitkiä ja 40 metriä leveitä 1 51 000 bt:n
jättiristeil i jöitä, joiden 1 680 hytissä asuvia 4 500 mat-
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kustajaa palvelee 2 000 miehistön jäsentä. Alusten
huippunopeus tulee olemaan 24 solmua. Ravintoloita
ja baareja tulee ennakkotietojen mukaan olemaan pe-
räti 33, joiden lisäksi laiva tarjoaa 1 9 muuta viihde-
mahdoll isuutta, mukaan lukien teatteri ja spa. Myymä-
lätilat ovat yhteensä tuhannen neliömetrin laajuiset.

Crystal Cruises Gentingille

Maaliskuun alussa Genting julkaisi uutisen, joka yllätti
lähes kaikki risteilybisneksen asiantuntijat: Genting oli
solminut sopimuksen Crystal Cruises -luksusvarus-
tamon ostamisesta sen nykyiseltä omistajalta, japani-
laiselta Nippon Yusen Kaishalta 550 mil joonalla dolla-
ril la. Lopull isesti Crystal Cruises siirtyy Gentingin
omistukseen toukokuussa.

Vuonna 1 988 perustettu Crystal Cruises l i ikennöi
kahdella aluksella, vuonna 1 995 Turusta valmistuneella
Crystal Symphonyllä ja vuonna 2003 Ranskassa ra-
kennetulla Crystal Serenityl lä. Berlitzin maailman kor-
keatasoisimpien risteilyalusten joukkoon luokittele-
mat laivat kuljettavat yhteensä noin 2 200 matkusta-
jaa. Kilpail lakseen uusia aluksia rakentavien Regent
Seven Seas Cruisesin ja ja Seabourn Cruise Linen
kanssa luksusristeilyiden markkinasegmentissä Crys-
tal Cruises tarvitsee akuutisti uuden aluksen. Kaupan
yhteydessä Genting ilmoittikin suunnitelmastaan ra-
kennuttaa Crystal Cruisesil le uusi alus, joka “tulee
asettamaan korkeammat standardit luksusristeil i jöil-
le” ja “vahvistaa Crystal Cruisesin maineen maailman
johtavana luksusristeilyvarustamona vuosikymmeniksi
eteenpäin”.

Crystal Cruisesin osto merkinnee samalla Gentingin
lopull ista luopumista NCL:stä, sil lä Crystal Cruises
kilpailee suoraan viime syksynä Norwegian Cruise
Line Holdingsin omistukseen siirtyneen Regent Seven
Seas Cruisesin kanssa englanninkiel isten luksusristei-
lyiden markkinoil la.

Lähteet

- Cruise Business Review (www.cruisebusiness.com)
- Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)
- Maritime Matters (www.maritimematters.com)
- ResortsWorld Bimini (www.rwbimini.com)
- Simplon Postcards (www.simplonpostcards.co.uk)
- Star Cruises (www.starcruises.com)
-Ward, Douglas: Berlitz Complete Guide to Cruising and

Cruise Ships 2008. Berlitz: Singapore 2008.
-Wikipedia (en.wikipedia.org)

Yllä: Rederi AB Sliten konkurssipesästä hankittu Star Pisces
jatkaa edelleen Star Cruisesin laivastossa. Vuodelta 2006
olevan kuvan ottamisen jälkeen laiva on saanut runkoonsa
nimensä mukaiset kalakuviot. Kuva: Jukka Huotari

Alla: Star Cruisesin ensimmäinen uudisrakenne SuperStar Leo
nykyisessä asussaan Norwegian Cruise Linen Norwegian
Spiritinä. Kuva: Norwegian Cruise Line

Alinna: Gentingin perinteitä lauttavarustamona jatkaa
Superfast Ferriesiltä hankittu Bimini Superfast (ex-Superfast
VI). Kuvassa laiva Miamin satamassa marraskuussa 201 4.
Kuva: Arjan Elmendorp
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TEKSTI: LASSI LIIKANEN

RUOTSIN merenkulun etujärjestöt ovat kuluneen
syksyn ja alkaneen kevään aikana pitäneet voimak-
kaasti esil lä hanketta, jol le on annettu markkinointini-
meksi ”blå skatt” (suom. sininen vero). Hienosta ni-
mestä huolimatta kyseessä on Suomessakin muutama
vuosi sitten otsikoissa pyörinyt tonnistoverojärjestel-
mä, josta on tullut kuuma puheenaihe Ruotsissa.

Tonnistoveroon siirtyessä varustamoa ei veroteta
enää tuloksen (ts. l i ikevoiton) mukaan, vaan varusta-
moilta perittävä vero määräytyy alusten koon perus-
teella. Tonnistoverotuksesta on siis merkittävää hyö-
tyä varustamon liiketoiminnan ollessa voitoll ista ja se
tekee verotuksesta paremmin ennakoitavaa. Suoma-
laiset varustamot ovat saaneet siirtyä tonnistovero-
tuksen pariin vuodesta 201 2 alkaen. Suomen Varusta-
mot ry:n mukaan tonnistoverotuksen myötä maahan
on syntynyt satoja uusia merenkulkualan työpaikkoja,
mikä on luonnoll ista seurausta varustamojen liputta-
essa sekä uusia että vanhoja aluksiaan Suomeen.

Huolimatta siitä, että Ruotsin valtiopäivät on toistu-
vasti äänestänyt tonnistoveron puolesta, ei maan hal-
l itus ole priorisoinut hanketta ja sitä ei ole täten viety
lainsäädäntöön. Tällä näyttää olevan tuhoisia seurauk-
sia, sil lä Ruotsin l ipun alla l i ikennöivä kauppalaivasto
on pienentynyt vuosina 2008-201 3 reilusti yl i sadal la
aluksella.

Blå skatt -aloitteen takana on ruotsalaisia varusta-
moita edustava Sveriges Redareförening yhdessä
työntekijäjärjestöjen kanssa. Tonnistoverotukseen
siirtyminen toisi aloitteentekijöiden mukaan 1 8 000
uutta työpaikkaa sekä merellä että maissa ja kasvat-
taisi maan bruttokansantuotetta 1 3 mil jardil la kruu-
nulla vuoteen 2020 mennessä. Se turvaisi myös elä-
vän ja voimakkaan merenkulkuklusterin tulevaisuu-
den Ruotsissa.

Aloitteentekijät nostavat ylös yhtenä vaarall isena esi-
merkkinä konttivarustamo ACL:n. Varustamon toimi-
tusjohtaja varoittaa, että mikäli tonnistoveroa ei ripe-
ästi saada käyttöön, sen uusia G4-luokan konttilaivoja
ei voida tuoda Ruotsin l ipul le. Uusien luovutuksien
myötä viisi vanhempaa Ruotsin rekisterissä olevaa

laivaa siirretään pois. Vaarana on 80 merityöpaikan
menettäminen aivan lähikuukausina.

Vielä huolestuttavampaa ehkä kuitenkin on, että
Ruotsin ”mahtivarustamo” Stena Line aikoo säästää
kuluvan vuoden loppuun mennessä mil jardi kruunua.
Vuonna 201 3 Göteborgs-Postenissa julkaistussa haas-
tattelussa Stenan johtohahmo, Dan Sten Olsson sa-
noo, että ”edull isempia miehistöjä ja yksinkertaisem-
pia ehtoja toisen lipun alla - sitä on vaikea vastustaa.”

Reinfeldtin toisen porvarihal l ituksen aikana asetettiin
työryhmä tutkimaan mahdoll ista tonnistoverojärjes-
telmää. Työryhmä sai ehdotuksensa valmiiksi hieman
myöhässä ja luovutti sen Ruotsin hal l itukselle 6. hel-
mikuuta 201 5. Mietintö tulee positiiviseen lopputu-
lokseen tonnistoveron käyttöönoton suhteen. Myös
muun muassa li ikenteen lupa-asioista vastaava Trans-
portstyrelsen päätyi äskettäisessä tutkimuksessaan
siihen, että maan on otettava käyttöön tonnistovero-
tus. Aiemman hall ituksen asettaman työryhmän mie-
tinnön valmistuttua lukuisat oppositiopoliitikot por-
varil l isesta blokista nostivat esil le kysymyksen siitä,
aikooko finanssiministeri Magdalena Andersson viedä
eteenpäin aloitteen tonnistoverojärjestelmän käyt-
töönotosta.

Nyt on aika todistaa, että tahtoa tonnistoverojärjes-
telmään siirtymiseen löytyy. Upp til l bevis, Magdalena
Andersson!

Tukholman-kirjeenvaihtaja

Blå skatt – javisst
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Risteilijät

Britannia Britannian markkinoille

Risteilyvarustamo P&O Cruisesin
uusi lippulaiva Britannia valmistui
maaliskuun lopulla. Suurin Britan-
nian markkinoille tarkoitettu ris-
teilyalus risteilee tulevan kesäse-
songin ajan Euroopassa.
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Risteilijät

Britannia Britannian markkinoille

Britannian myötä P&O Cruises on ottanut käyttöön uuden
värityksen, jossa laivan keulaan on maalattu Britannian lip-
pu. Korsteenit ovat puolestaan muuttuneet perinteisistä
keltaisista sinisiksi ja niihin on maalattu varustamon uusi
nousevaa aurinko esittävä logo.
Kuva: P&O Cruises/James Morgan
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Yllä: Britannian Limelight Club edustaa Isossa-Britanniassa ja
Yhdysvalloissa 1 930- ja 1 940-luvuilla yleistynyttä supper club
-konseptia, jossa asiakkaat voivat viettää koko illan nauttien
niin cocktaileista, illallisesta kuin viihdeohjelmastakin.
Kuva: P&O Cruises

Vasemmalla: Britannian atriumia kiertävät lukuisat pienet
myymälät ja baarit. Tilan katseenvangitsijana toimii
kahdeksanmetrinen The Starburst -veistos. Kuva: P&O Cruises

Alla: Kuten Britannian kaikissa ravintoloissa, myös Horizon-
buffetissa ravintolasalia on jaettu seinämillä pienemmiksi
tiloiksi. Tarkoituksena on lisätä tilan viihtyisyyttä.
Kuva: P&O Cruises



TEKSTI: JUSSI LITTUNEN

P&O CRUISES allekirjoitti sopimuksen uuden lippu-
laivansa rakentamisesta ital ialaisen Fincantierin Mon-
falconessa sijaitsevan telakan kanssa neljä vuotta sit-
ten. Risteilyaluksen köli laskettiin toukokuussa 201 3,
ja helmikuussa 201 4 valmis runko laskettiin vesil le.
Englannin kuningatar Elisabeth I I kastoi aluksen Bri-
tanniaksi 1 0. maaliskuuta 201 5, ja pian kasteen jälkeen
alus lähti kotisatamastaan Southamptonista neitsytris-
teilyl leen, jonka aikana laiva vierail i Espanjassa, Ital ias-
sa, Korsikal la ja Gibraltaril la ennen paluutaan takaisin
Englantiin.

Britannia on kautta aikojen suurin risteilyalus P&O
Cruisesin historiassa ja täl lä hetkellä maailman yh-
denneksitoista suurin risteilyalus. Vuosien 201 5-201 9
aikana tulee kuitenkin valmistumaan peräti 1 4 uutta
Britanniaa suurempaa risteilyalusta MSC Cruisesin,
Norwegian Cruise Linen, Royal Caribbean Interna-
tionalin ja Star Cruisesin käyttöön. Suurin osa näistä
rakennetaan MeyerWerftin telakalla Papenburgissa.

P&O Cruises puolestaan on osa maailman suurinta
risteilyvarustamoa Carnival Corporationia. Britannia
jatkaakin Carnival in toisen tytäryhtiön, Princess Crui-
sesin, helmikuussa 201 0 tilaamaa alussarjaa, jonka en-
simmäiset jäsenet Royal Princess ja Regal Princess
valmistuivat niin ikään Fincantierilta vuosina 201 3 ja
201 4. Tällä hetkellä Fincantieri rakentaa alussarjan
neljättä risteil i jää, joka valmistuu Princess Cruisesin
käyttöön näil lä näkymin vuonna 201 7.

Erot sisaraluksiin

Ulkoisesti tarkasteltuna Britannian huomiotaherättä-
vin eroavaisuus vanhempiin sisaraluksiin verrattuna
on keulaan maalattu Union Jack -l ippu. Toisin kuin
Royal ja Regal Princessil lä, Britannial la on kaksi sini-
seksi maalattua korsteenia, joiden keulapuolelta ei
löydy vastaavaa suurta led-näyttöä kuin Princess
Cruisesin laivoilta. Toinen eroavaisuus löytyy kannen
1 6 keulasta: Britannial la sinne on hyttien sijasta ra-
kennettu maisemaikkunoin varustettu baari sekä ka-
binetit, joiden yhteydessä sijaitsee fine dining -ravin-
tola The Epicurean.

Teknisessä mielessä Princess Cruisesin aluskaksikko
ja Britannia eivät eroa toisistaan. Carnival Cruisesin
britannian-operointiyhtiö Carnival UK:n uudisraken-
nuksista vastaava johtaja David Pickett kertoi Cruise
Business Review -lehden haastattelussa, että teknises-
ti identtisten alusten rakentaminen eri tuotemerkeil le
laskee sekä telakan että varustamon kustannuksia il-
man haittoja. Matkustajat ovat kiinnostuneita alusten
palvelutarjonnasta, joka voidaan teknisistä ratkaisuista

riippumatta räätälöidä kutakin alusta operoival le tuo-
temerkil le sopivaksi. Varustamo näyttäisi jatkavan sa-
moil la l injoil la tulevaisuudessakin, sil lä Carnival i lmoit-
ti maaliskuussa tilaavansa yhdeksän risteilyalusta kol-
melta eri telakalta tytäryhtiöidensä käyttöön.

Britannian ja sen sisarten pituus on 330 metriä ja
rungon leveys 38,4 metriä. Britannia on silti vanhem-
pia sisaraluksiaan hieman suurempi, sil lä sen brutto-
vetoisuus on 1 43 730, kun taas Royal Princess on
"vain" 1 42 71 4 bt. Kaikissa aluksissa on 3 600 alavuo-
depaikkaa, mutta hyttien määrä vaihtelee Royal Prin-
cessin 1 780 hytistä Britannian 1 837 matkustajahyt-
tiin. Britannian suurin matkustajakapasiteetti on
4 324 matkustajaa, joita palvelee lähes 1 400-henki-
nen miehistö. Alusten koneteho on 62 400 kilowattia,
minkä ansiosta niiden matkanopeus on 22 solmua.

Uutta ajattelua...

P&O halusi uusimman risteilyaluksensa sisätiloil le
arkkitehdin, jol la ei olisi kokemusta risteilyalusten si-
sustussuunnittelusta. Valituksi tul i brittiläinen, ensi
vuonna 50 vuotta täyttävä sisustusarkkitehtitoimisto
Richmond International, jonka referenssil ista koostuu
pääosin hotell i- ja kylpyläprojekteista ympäri maail-
maa. Britannia työll isti toimiston henkilökunnasta 20
työntekijää, jotka työskentelivät risteilyaluksen sisäti-
lojen parissa yli kolme vuotta.

Richmond Internationalin ainut laivareferenssi ennen
Britanniaa oli Lotus Spa -kylpylä, jonka toimisto suun-
nittel i sisaralus Royal Princessil le. Siksi suunnittel i jat
aloittivat työnsä tutustumalla P&O:n aikaisempiin ris-
teilyaluksiin sekä muiden risteilyvarustamoiden laivoi-
hin. Britannian sisätiloihin haluttiin uutta ajattelua pa-
nostamalla niihin osa-alueisiin, joissa suunnittel i joiden
mielestä muil la aluksil la oli parantamisen varaa.

Richmondin johtaja Terry McGillicuddy kertoi Cruise
Business Review -lehdelle, että nykyaikaisten risteily-
alusten sisätiloja vaivaa usein l i ial l inen valaistus ja tur-
ha koristeell isuus. Siksi esimerkiksi Britannian teatteri
ja sinne johtavat käytävät on sisustettu pelkistetysti,
jotta matkustajien huomio kiinnittyisi teatterin tar-
joamaan ohjelmaan. Sisustussuunnittel i jat työskente-
l ivät tiiviissä yhteistyössä valaistussuunnittel i ja
MBLD:n kanssa, jotta valaistus saataisiin sopimaan
kunkin tilan ja hytin tunnelmaan. Hyttien ilmettä ko-
hennettiin myös korvaamalla suihkuverhot lasisil la
suihkuseinil lä.

...ja perinteisiä ratkaisuja

Britannian yleisjärjestely ei pääpiirteiltään eroa van-
hempien sisaralustensa yleisjärjestelystä, mutta ravin-
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toloiden, baarien ja salonkien sijoittelua ja tarjontaa
on muokattu huomattavasti, jotta Britannia soveltuisi
paremmin Britannian markkinoil le suunnatun P&O
Cruisesin brändiin.Yleisesti ottaen Britannian sisätilat
keskittyvät vähemmän viihteeseen kuin Princess
Cruisesin laivojen sisätilat; sen sijaan oleskelu- ja myy-
mälätiloja on enemmän Britannial la kuin Royal ja Re-
gal Princessil lä.

Britannian matkustajatilat on ryhmitelty kolmen pää-
portaikon ympäril le siten, että yleiset tilat on keski-
tetty kansil le 5-7. Matkustajahytit sijaitsevat kansil la
8-1 5, ja näiden yläpuolel la kansil la 1 6 ja 1 7 sijaitsevat
uima-altaat, buffet-ravintola Horizon sekä lasten ja
nuorten tilat. Myös P&O Cruisesil la uskotaan luvun
1 3 tuovan epäonnea, sil lä Britannial lakaan ei ole kant-
ta numero 1 3. Sekä kansien numerointikäytäntö että
julkisten tilojen sijoittaminen pääosin matkustajahyt-
tien alapuolel le ovat vakiintuneita käytäntöjä nykyai-
kaisil la risteilyaluksil la.

Britannian keskeisimmät matkustajatilat ovat Head-
l iners Theatre -teatteri kansien kuusi ja seitsemän
keulassa sekä kolme ruokasalia kansien viisi ja kuusi
peräosassa. Alussarjaa suunniteltaessa ei haluttu ra-
kentaa yhtä suurta ruokasalia, vaan sen sijasta kolme
600-paikkaista pienempää salia, joissa kaikissa olisi
omanlaisensa tunnelma. Britannian Meridian- ja Pe-
ninsular -ravintolat sijaitsevat päällekkäin keskiportai-
kon peräpuolel la, ja ravintoloiden takana ovat koko
laivan levyiset keittiöt. Kolmas ravintola, Oriental
Restaurant, löytyy kannen kuusi keittiön peräpuolelta,
joten kulku sinne tapahtuu ylemmän kannen ja perä-
portaikon kautta.

Pienemmät ravintolat, baarit, kahvilat ja myymälät se-
kä kasino on sijoiteltu kansien 5-7 keskiosassa koho-
avan atriumin ympäril le. Britannial la atriumin alin taso
haluttiin ottaa hyötykäyttöön, joten korkeaan tilaan
sijoiteltiin sohvaryhmiä. Niiden yläpuolel la kohoaa
kahdeksanmetrinen metall ista ja akryylimuovista val-
mistettu “The Starburst” -veistos, jonka kiinnittämi-
nen kattoon vaati tarkkaa suunnittelua – merenkäynti
voisi muuten heilutel la taideteosta holtittomasti.

Kesäkuussa Helsinkiin

Britannia risteilee kevään ja tulevan kesän aikana koti-
satamastaan Southamptonista käsin. 2-1 4 vuorokau-
den mittaisten risteilyjen kohdesatamat sijaitsevat
Välimerellä, Pohjanmerellä, Norjan vuonoissa sekä
Itämerellä – kesäkuussa Britannia vierailee Helsingis-
säkin. Lokakuussa alus suuntaa Karibial le, missä mat-
kustaji l le tarjotaan pääosin kahden viikon mittaisia
risteilyitä koko talvikauden ajan. Eurooppaan alus pa-
laa jäl leen kesäksi 201 6 ja Karibial le talveksi 201 7.

Lähteet

- Cruise Ship Deck Plan
(www.cruiseshipdeckplan.com)
- Fincantieri (www.fincantieri.it)
- P&O Cruises (www.pocruises.com)
- Reinikainen, Kari: Britannia (Cruise Business Review
1 /201 5)
-Wikipedia (en.wikipedia.org/wiki)
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P&O Cruises maalaa kaikkien alustensa keulaan Union Jack
-lipun. Varustamo haluaa korostaa asemaansa brittiläisenä
yhtiönä. Suurin Union Jack on maalattu Britannian keulaan;
lipun pituus on 94 metriä. Kuva: Brian D. Smith/P&O Cruises

Oikaisuja

Pahimmat uhkakuvat eivät toteutuneet -artikkelissa
(UM 1 /1 5) mainittiin virheell isesti, että Stena Trans-
porter ja Stena Transit olisivat roro-aluksia, kun ne
todell isuudessa ovat ropax-laivoja. Samassa artikke-
l issa mainitun Esbjerg-Harwich -reitin l isäksi DFDS
sulki loppuvuonna 201 4 myös linjat Göteborg-Tilbu-
ry ja Portsmouth-Le Havre.



Yllä: Toisin kuin Royal Princessillä, Britannialta suuria uima-
altaita löytyy kolme, joista kaksi sijaitsevat kuvan Lido-
alueella. Kuva: P&O Cruises

Yllä oikealla: Yksi P&O Cruisesin tavaramerkeistä on alusten
keulassa sijaitseva Crow’s Nest -näköalabaari. Royal
Princessillä baaria ei ole, kun taas Britannialta puuttuvat
keulahytit komentosillan yläpuolelta. Kuva: P&O Cruises

Oikealla: Yksi Britannian 64 parvekkeellisesta sviitistä.
Kuva: P&O Cruises

Alla: Kolmen 600-paikkaisen ruokasalin lisäksi Britannialta
löytyy pienempiä teemaravintoloita. Kuten muidenkin tilojen
kohdalla, myös aasialaisvaikutteisessa Sindhu-ravintolassa
suunnittelijat ovat halunneet välttää yleisimmät
sisustuskliseet. Kuva: P&O Cruises
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Yllä: Rederi AB Gotlandin ensimmäinen alus, vuonna 1 866
valmistunut Wisby (1 )... Kuva: Rederi AB Gotlandin arkisto

Alla: ...ja kaimansa, vuonna 2003 valmistunut Visby (6).
Kuva: Marko Stampehl
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TEKSTI: LASSI LIIKANEN

GOTLANTILAISTEN ylpeys Rederi AB Gotland tunne-
taan parhaiten Gotlannin saaren ja Manner-Ruotsin
yhdistävästä lauttal i ikenteestään, jonka historiaan
mahtuu monta käännettä.Tämän lisäksi varustamo on
ollut ja on edelleenkin mukana myös monessa muus-
sa.

Gotlandsbolagetin synty ja vakiintuminen

Gotlanti siirtyi Ruotsil le jo 1 600-luvulla ollen aiem-
min osa muun muassa Tanskan valtakuntaa. Siirtymi-
nen osaksi Ruotsin kuningaskuntaa merkitsi, että
saarelle alettiin hoitamaan postil i ikennettä Ruotsista.
Posti ol ikin yksi tärkeimmistä kuljetustarpeista saa-
rel le – sekä myöhemmin saaren kasvava merkitys
strategisena sotilaskohteena, mikä loi tarpeen mat-
kustajal i ikenteelle. Postin tärkeydestä kertoo se, että
lukuisat Gotlantiin 1 800-luvulla l i ikennöineet alukset
kulkivat Ruotsin sil loisen Postverketin l i ikenteessä.

Rederi AB Gotlandin syntyyn vaikutti Kronprinsessan
Louise -aluksen poistaminen liikenteestä 1 865. Kron-
prinsessan Louise oli gotlantilaisomistuksessa, ja l i i-
kenteen jättämistä manner-ruotsalaisten käsiin ei kat-
sottu hyvällä Gotlannissa. Niinpä paikal l iset toimijat
yhdistivät voimansa ja perustivat vuonna 1 865 Ång-
fartygsbolaget Gotlandin. 1 866 tämä uusi yhtiö asetti
l i ikenteeseen höyrylaiva Wisbyn. Kilpailu Gotlannin-
l i ikenteessä oli tuohon aikaan kovaa, mutta moderni
Wisby selviytyi kilpailusta ja saikin jo 1 866 seurak-
seen Gotland-aluksen. Uuden laivaston myötä myös

volyymit kasvoivat, mikä loi mahdoll isuuksia l isään-
tyvälle l i ikenteelle.

Huolimatta kovasta kilpailusta, jossa uusia kilpail i joita
ilmaantui aina sil loin täl löin, jatkui Ångfartygsbolaget
Gotlandin menestys. Gotlannin piensatamissa kiin-
nostuttiin elvyttämään niin sanottu ”rannikkoliiken-
ne”, jossa alus poikkesi ensin useammassa gotlanti-
laisessa piensatamassa ja jatkoi vasta sitten mante-
reelle.Tätä varten perustettiin Rederi AB Södra Got-
land, mutta l i ikenne loppui kuitenkin jo 1 880-luvulla.
Vuonna 1 899 Ångfartygsbolaget Gotland sai l i iken-
teeseen uuden Hansan, joka oli rakennettu selviä-
mään myös vaikeissa jääolosuhteissa.

Gotlannin l i ikennettä oli hoidettu lukuisiin eri sata-
miin manner-Ruotsissa 1 800-luvun aikana, tärkeim-
pinä Tukholma, Oskarshamn ja Västervik. Nynäshamn
sai kuitenkin vuonna 1 901 rautatien ja siitä alkoi
kasvaa Tukholman ”ulkosatama”, lähinnä varakkaan
varustajan ja l i ikemies Axel Johnsonin ansiosta. Tämä
sai jo tuolloin nimensä Ångsfartygs AB Gotlandiksi

Autolautat

Rederi AB Gotlandin
1 50-vuotinen taival
Rederi AB Gotland tituleeraa it-
seään Ruotsin vanhimmaksi mat-
kustajavarustamoksi, minkä se voi
hyvällä omallatunnolla tehdäkin.
Vuonna 1 865 Visbyssä perustettu
varustamo kuuluu Ruotsin van-
himpiin ja perinteikkäimpiin va-
rustamoihin.

Yllä: Vuonna 1 883 valmistunut Polhem nimettiin 1 600- ja 1 700-
luvuilla eläneen "Ruotsin mekaniikan isän" gotlantilaisen
tiedemiehen, keksijän ja liikemiehen Christofer Polhemin
mukaan. Kuva: Rederi AB Gotlandin arkisto



muuttaneen varustamon siirtämään liikennettä sinne.
Varustamo sai vuonna 1 906 yksinoikeuden postinkul-
jetukseen, jonka oli pari vuotta aiemmin voittanut
Ångfartygs AB Gotlandin kilpail i jaksi perustettu Ång-
fartyg ABWisborg.

Maailmansodat ja suuronnettomuus

Ensimmäinen maailmansota oli hankalaa aikaa Got-
lannin-l i ikenteelle. Sekä matkustaminen että kauppa
hil jeni, minkä lisäksi hii len hinta nousi sodan myötä.
Myös sodan aiheuttamat vaarat (mm. miinat) vaikeut-
tivat l i ikennettä. Ensimmäisen maailmansodan aikana
Ångfartygs AB Gotland joutui vähentämään liiken-
nettä ja myymään tonnistoaan selviytyäkseen. Myös
toinen maailmansota aiheutti samantapaisia vaikeuk-
sia kuin ensimmäinenkin maailmansota. Maailmanso-
tien väli l lä l i ikenne oli kuitenkin ottanut harppauksia
eteenpäin, ja erityisesti matkailul i ikenne vauhdittui
entisestään.

Ruotsin historian yksi vakavimmista matkustajalai-
voil le sattuneista onnettomuuksista tapahtui toisen
maailmansodan lähestyessä loppuaan vuonna 1 944.
Gotlandsbolagetin matkustajalaiva Hansa oli tuolloin
matkalla Nynäshamnista Visbyyn kyydissään 86 ihmis-
tä. Alus l i ikennöi täysin valaistuna ja sota-ajan vaati-
musten mukaisesti asiaankuuluvil la Ruotsin kansalai-
suusmerkinnöil lä varustettuna, joskaan Ruotsin meri-
voimat eivät suojel leet alusta. Ruotsi oli puolueeton
toisessa maailmansodassa, vaikka se auttoikin sekä
Natsi-Saksaa viemällä sotatarvikkeiden valmistami-
seen tarvittavia materiaaleja, että evakuoimalla pako-
laisia miehitetyistä Baltian maista. Luultavasti näistä
syistä Neuvostoliiton laivasto, joka hall itsi vuonna
1 944 sodan lähestyessä loppuaan Itämerta, torpedoi
ja upotti Hansan. Vain kaksi selvisi onnettomuudesta
hengissä.

Toisen maailmansodan jälkeen liikenne jatkui kolmella
aluksella. Liikenne oli hyvin rahtipainotteista, eikä
Ångfartygs AB Gotland uskaltanut investoida uusiin
aluksiin.Yhtäältä syynä oli uhka siitä, että Ruotsin val-
tion rautatieyhtiö SJ ottaisi l i ikenteen hoitaakseen,
toisaalta myös toisen maailmansodan jälkeisen lento-
l i ikenteen kasvun tuoma uhka matkustajalaival i iken-
teelle. Näistä kumpikaan ei kuitenkaan varsinaisesti
realisoitunut, mikä edesauttoi laival i ikenteen kehitty-
mistä.

Ensimmäinen autolautta ja kova kilpailu
johtavat muutoksiin

Ångfartygs AB Gotland hankki ensimmäisen autolaut-
tansa Ruotsin länsirannikolta, kun vuonna 1 955 liiken-
teen aloitti Christofer Polhem, joka oli kulkenut Gö-

teborgin ja Frederikshavnin välisessä l i ikenteessä ni-
mellä Kronprinsessan Ingrid. Vuonna 1 936 valmistu-
nut Christofer Polhem oli kuitenkin melko vanhan-
aikainen alus, ja kun Gotlandbolagetin muu tonnisto
oli sitäkin perinteisempää, avautui kilpail i joil le mah-
doll isuus haastaa Ångfartygs AB Gotland.

Useat ruotsalaiset mahtivarustajat perustivat Ö-linjen
-nimellä markkinoidun liikenteen, joka kulki manner-
Ruotsista Gotlantiin ja edelleen Öölantiin. Ensim-
mäisel lä Ö-linjenin aluksella Nordpolil la oli parempi
autokapasiteetti kuin Christofer Polhemil la, ja Nord-
polista tuli suosittu erityisesti autoil i joiden keskuu-
dessa. Ö-linjenin tulo markkinoil le aloitti hintakilpai-
lun ja kilpavarustelun Ö-linjenin sekä Ångfartygs AB
Gotlandin väli l lä. 1 962 Ö-linjenil le varmistunut Got-
länningen oli ensimmäinen ”oikea” autolautta, jossa
oli sekä keula- että peräportit.

Kilpailu jatkui erittäin kovana 1 960-luvun loppua
kohden. Molemmat varustamot olivat rakennuttaneet
uusia aluksia, ja niinpä molemmat vaihtoehdot nähtiin
kutakuinkin tasavertaisina. Ratkaisu kilpailutilantee-
seen syntyi Ruotsin valtion tarjotessa yhdelle varus-
tamolle valtiol l ista tukea liikenteeseen, sil lä valtio ha-
lusi kehittää Gotlannin asemaa. Aluksi näytti siltä, että
Ö-linjen ostaisi Rederi AB Gotlandin (nimi vaihtui
vuonna 1 962). Rederi AB Gotlandil la oli kuitenkin
paljon osakkeenomistajia eivätkä kaikki suhtautuneet
positiivisesti kauppaan. Niinpä tilanne kääntyikin päin-
vastaiseksi Rederi AB Gotlandin ostaessa Ö-linjenin
l i ikenteen, Gotlandia-lautan ja kahden vuoden vuok-
rasopimuksen Ölanning-lauttaan.

Lopulta siis Rederi AB Gotland oli käytännössä yksin
markkinoil la asemassa, jossa Ruotsin valtion tuet
tarjosivat sil le monopolin. Tukien ehtona oli tietysti
se, että Ruotsin valtio sai vaikuttaa aikatauluihin ja
l ippujen hintoihin.

Vakiintunut tilanne ja uusia lauttoja

Ympäri Pohjois-Eurooppaa autolauttal i ikenne sai
vauhtia, ja myös Gotlannin-l i ikenteen 1 960-luvun au-
tolautat alkoivat jäädä pieniksi ja vanhanaikaisiksi.
Stena Line oli aiemmin tilannut onnistuneesti laivoja
edull isesti Jugoslaviasta, ja tämän innoittamana myös
Rederi AB Gotland tilasi uudet aluksensa Jugoslavias-
ta. 1 972-1 973 luovutetut neljännet Visby ja Gotland
syrjäyttivät vanhoja lauttoja, ja niiden myötä liiken-
nettä myös keskitettiin. Gotlannin päässä satama oli
tietysti pääkaupunki Visby, manner-Ruotsissa l i ikenne
keskitettiin Nynäshamniin ja Oskarshamniin, kesäli i-
kenteen jatkuessa muihinkin satamiin.

1 8



Yllä: Vuonna 1 899 valmistunut Hansa torpedoitiin
Neuvostostoliiton laivaston toimesta vuonna 1 944.
Kuva: Rederi AB Gotlandin arkisto

Yllä oikealla: Vuonna 1 924 valmistunut Visby (2) purkaa
matkustajia toisen maailmansodan aikana jäälle. Huomaa
laivan kyljessä olevat puolueettomuusmerkinnät.
Kuva: Paul Quiström/Rederi AB Gotlandin arkisto

Oikealla: Vuonna 1 955 käytettynä hankittu Christofer Polhem
oli Gotlandsbolagetin ensimmäinen autolautta (huomaa
avoin autoportti laivan kyljessä). Vuonna 1 936 valmistunut
alus liikennöi Rederi AB Gotlandille vain kahdeksan vuotta.
Kuva: Rederi AB Gotlandin arkisto

Alla: Vuonna 1 964 Gotlandsbolaget vastasi Ö-linjenin haas-
teeseen kaksikolla Visby (3) ja Gotland (3, kuvassa). Laivat
olivat tyypillisiä Knud E. Hansen -arkkitehtitoimiston suunnit-
telemia 60-luvun lauttoja. Kuva: Rederi AB Gotlandin arkisto
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Yllä: Vuosina 1 972-73 valmistuneet Visby (4) ja Gotland (4).
Jälkimmäisen rahtaamisesta Finnlinesille neuvoteltiin sen
ollessa rakenteilla. ja laivaan tehtiin tätä varten rakenteellisia
muutoksia. Kuva: Hans Hemlin/Rederi AB Gotlandin arkisto

Vasemmalla: Vuonna 1 980 valmistunut Visby (5) kuvattuna
vuonna 1 998 käyttöön otetussa Destination Gotland
-värityksessä. Kuva: Bruce Peter

Alla vasemmalla: Gotland (5) valmistui rahtilautaksi mutta
suunniteltiin alusta lähtien matkustajatilojen suurentamista
silmällä pitäen. Laiva ei koskaan liikennöinyt alkuperäisen
omistajansa liikenteessä. Kuva: Jukka Huotari

Alla: Tallink rahtasi vuonna 1 998 Normandy-lautan Rederi AB
Gotlandilta. Normandykään ei koskaan kulkenut
Gotlandsbolagetin omassa liikenteessä. Kuva: Jukka Huotari
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Sopimus valtion kanssa l i ikenteen hoitamisesta uusit-
tiin vuonna 1 977. Näihin aikoihin myös Ruotsin telak-
kateoll isuus veteli viimeisiään. Kiitos Rederi AB Got-
landin hyvien välien hall itukseen, tilasi se Landskro-
nassa sijaitsevalta Öresundsvarvetilta kaksi jättilaut-
taa, jotka saivat jättimäiset valtiontuet. Vuonna 1 980
valmistui Gotlannin-l i ikenteeseen jäl leen Visby-nimi-
nen lautta, joka lähes tuplasi kapasiteetin aiempaan
lauttaan verrattuna ja josta tuli erittäin suosittu mat-
kustajien keskuudessa. Toista jättilauttaa ei oikeastaan
edes tarvittu Rederi AB Gotlandin omiin tarpeisiin, ja
se vuokrattiinkin heti valmistuttuaan 1 981 Vaasanlai-
voil le ja myytiin pari vuotta myöhemmin.

Samaan aikaan Ruotsin valtio oli tyytymätön Gotlan-
nin l i ikennetilanteeseen. Kirjassa Passagerare till sjöss –

den svenska färjesjöfartens historia kerrotaan Trans-
portrådetin johtajan Claes-Erik Norrbomin halunneen
vaihtaa operaattoria, koska koki Rederi AB Gotlandin
huijaavan valtiota. Hän ei ollut tyytyväinen saamaansa
kohteluun Rederi AB Gotlandin hal l ituksessa Ruot-
sin hal l ituksen edustajana, ja niinpä vuodesta 1 988 al-
kava liikennekausi päätettiin kilpailuttaa. Parhaan tar-
jouksen jättänyt saisi l i ikenteen hall intaansa 1 0 vuo-
deksi.

Shokki Gotlannin-liikenteessä

Valtion tahto siis toteutui. Rederi AB Gotland hävisi
kilpailutuksen, ja voittajaksi selviytyi Nordström &
Thulin -niminen varustamo, jol la ei aiemmin ollut ko-
kemusta lauttal i ikenteestä. Liikenne alkoi vuonna
1 988 markkinointinimellä Gotlandsl injen. Myöhem-
min selvisi, että Ruotsin valtio oli antanut Nordström
& Thulinil le eräänlaisen takuun siitä, että se kattaisi
sopimuksen loppuessa mahdoll iset l i ikenteen lopetta-
misesta aiheutuvat ”tappiot”. Riski realisoitui ja valtio
joutui täten maksamaan tämän erotuksen.

Tappio oli shokki Rederi AB Gotlandil le, joka oli jo yli
sata vuotta ollut hoitamassa Gotlannin-l i ikennettä.
Yhtiö kuitenkin jatkoi toimintaansa, sil lä sen liiketoi-
minta koostui useasta osasta; esimerkiksi tankkiva-
rustamon toiminta jatkui normaalisti. Autolauttapuo-
lel la varustamo oli jo aiemmin vuokrannut vanhempia
aluksiaan menestyksekkäästi muil le toimijoil le, ja tä-
mä tuli nyt varustamon autolauttadivisioonan päätoi-
mialaksi. 1 980-luvun lopulla ostettiin kaksi autolaut-
taa ulkopuolisi l le rahdattaviksi, ja 1 996 valmistui indo-
nesialaiselta telakalta uudisrakenne Gotland (myö-
hemmin Finnlinesin Finnarrow) nimenomaan tätä var-
ten. Gotlandil le suunniteltiin alkujaan sarjaa sisar-
aluksia, mutta rakentajatelakan vaikeuksista johtuen
laivoja tehtiin lopulta vain yksi. Rederi AB Gotland
rahtasi vuosina 1 988-1 997 laivoja mm. Stena Linelle,
Sal ly Linel le ja jopa Gotlandsl injenil le.

Rahtausten lisäksi Rederi AB Gotlandin lauttaosaa-
misel le löytyi tarvetta vuonna 1 991 , kun saksalainen
TT-Line etsi uutta poolipartneria Trelleborgin ja Tra-
vemünden välisel le l injal le Swedcarrierin päätettyä
vetäytyä reitiltä. Rederi AB Gotland osti Swedcar-
rierin osuuden ja rahtasi l injal la kulkeneet Nils Hol-
gersson ja Nils Dacke -matkustaja-autolautat. TT-Line
ja Rederi AB Gotland eivät kuitenkaan löytäneet yh-
teistä säveltä Gotlandin halutessa keskittyä enemmän
matkustaji in ja TT-Linen rahtiin. Lopulta Rederi AB
Gotland jätti yhteistyön jo yhden vuoden jälkeen.

Matkustajaliikenne voitetaan takaisin

Nordström & Thulinin kausi l i ikenteessä oli positiivi-
nen. Liikenne oli kasvanut yli mil joonaan vuosittai-
seen matkustajaan, ja uusi kilpailutus oli edessä. Uusi
kilpailutuskausi vuodesta 1 998 alkaen oli kuitenkin
lyhyempi, kuusi vuotta, mihin N&T ei ollut varautunut,
ja se joutui laskemaan tarjouksensa uudelleen.Yhtiön
hall itus ei ol lut halukas ottamaan riskiä ja veti pois
tarjouksensa. Tämän myötä Rederi AB Gotland palasi
jäl leen matkustajal i ikenteen operaattoriksi yhdessä
Sil ja Linen kanssa Destination Gotland-nimellä vuo-
den 1 998 alusta alkaen. Yhtiöstä 75% omisti Rederi
AB Gotland ja 25% Sil ja Line.Vuonna 1 999 Sil ja Line
kuitenkin vetäytyi Gotlannin-l i ikenteestä, ja siitä
eteenpäin Rederi AB Gotland on hall innut l i ikennettä.

Rederi AB Gotlandin oli helppo ottaa matkustajal i i-
kenne nopeasti haltuunsa vanhemmil la lautoil la, joi-
den rahtaussopimukset loppuivat 1 997. Liikenne
aloitettiin vuonna 1 980 valmistuneella Visby-lautal la
(jota varustamo ei ikinä myynyt) vuonna 1 988 hanki-
tul la mutta tähän asti Sal ly Linen ja Sil ja Linen rah-
tauksessa kulkeneella Thjelvaril la. Myös lastilautta Gu-
te liikennöi l injal la. 1 998 liikenteessä oli pikalaiva Pat-
ricia Olivia (joka oli kulkenut myös Nordström &
Thulinin l i ikenteessä), jonka tilal le Rederi AB Gotland
rakennutti kuitenkin vuonna 1 999 oman Gotland-ni-
misen pikalautan Alstomin telakalla Ranskassa. Myö-
hemmin laivan nimi muutettiin nykyiseen Gotlandia-
muotoon.

Uuden sopimuksen myötä Rederi AB Gotland tilasi
myös kaksi nopeakulkuista ropax-lauttaa Kiinasta.
Vuonna 2003 valmistuneet Visby ja Gotland valmis-
tuivat hieman myöhässä, mutta toivat l i ikenteeseen
täysin uuden aikakauden. Isokokoiset ja kapasiteetil-
taan entistä suuremmat ja nopeammat lautat toivat
Gotlannin-l i ikenteeseen yhdessä kesäkauden pikalai-
vojen kanssa täysin uudenlaisen konseptin. Nopeu-
tensa ansiosta ne pystyivät tekemään enemmän vuo-
roja päivässä, tarjoamaan suuren kapasiteetin, ja l i-
säksi ne olivat erittäin tehokkaita esimerkiksi tarvit-
tavan miehistön suhteen. Näiden tekijöiden ansiosta



Gotlannin-l i ikenteessä saavutettiin vuosia kestänyt
kasvu ja yli 1 ,5 mil joonan vuosittaiset matkustajamää-
rät. Destination Gotlandin l i ikenteeseen liittyi vuonna
2006 myös toinen pikalautta, Gotlandia I I .

Uusi kilpailutus tuo uusia murheita ja
mahdollisuuksia

Ruotsin valtion Rikstrafiken kilpailutti l i ikenteen uu-
destaan vuonna 2006. Alun perin vuonna 1 998 Desti-
nation Gotlandin ottaessa l i ikenteen haltuunsa sopi-
mus oli kuusivuotinen, mutta sitä pidennettiin DG:n
ja valtion välisel lä sopimuksella vuoteen 2008 saakka.
Niinpä uusi kilpailutus koski aikaväliä 2009-201 5. Tä-
hän keväällä 2006 järjestettyyn kilpailutukseen ei
osal l istunut kuitenkaan yksikään toimija, i lmeisesti so-
pimusteknisten muotoilujen vuoksi. Täten Rikstrafi-
ken joutui järjestämään uuden kilpailutuksen loppu-
vuodesta 2006.

Toinen kilpailutuskierros sai huomiota myös Ruotsin
mediassa, sil lä EU-säädöksien mukaan EU-alueella
toimivat lauttaoperaattorit saivat osal l istua tarjous-
kilpailuun. Ulkomaiset varustamot olisivat voineet
saada kilpailuetua, mikäli ne olisivat saaneet parempia
merenkulun tukia kotimaaltaan kuin mihin ruotsalai-
set varustamot olivat oikeutettuja. Ruotsalaisia meri-
miehiä edustava SEKO Sjöfolk esimerkiksi vaati hal l i-
tusta muuttamaan ehtoja, jottei ruotsalaisil le varus-
tamoil le syntyisi kilpailuhaittaa.

Muun muassa Tall ink ilmaisi mielenkiintonsa jättää tar-
jous Gotlannin l i ikenteestä, kuten kerroimme Ulko-
matalan Tall ink 25 vuotta -teemanumeron Tall ink-his-
toriikissa (Ulkomatala 6/201 4). Tall ink ei kuitenkaan
koskaan jättänyt tarjousta, ja Destination Gotland
voitti marraskuussa 2007 sopimuksen Rikstrafikenin
kanssa aikaväli l le 2009-201 5. Uudessa sopimuksessa
Destination Gotlandil le vieritettiin enemmän liiken-
teeseen liittyviä taloudell isia, esimerkiksi polttoaineen
hintaan liittyviä riskejä, jotka valtio oli aiemmin kanta-
nut. Toisaalta vaihdossa Destination Gotland sai
enemmän vapautta aikatauluja sekä lippujen hinnoit-
telua koskevissa asioissa. Aiemmissa sopimuksissa
Rikstrafiken määräsi aikataulut sekä lippujen hinnat,
mutta uusi sopimus antoi Destination Gotlandil le
mahdoll isuuden käyttää voimakkaampaa vaihteluväliä
l ippujen hinnoissa, ja aikatauluja varten annettiin vain
tietyt edellytykset, joiden puitteissa yhtiö sai itse teh-
dä aikataulut. Sopimus oli muutenkin muodoltaan
kaupall isempi ja markkinalähtöisempi.

Kesinä 2007-201 0 Destination Gotland liikennöi
omaan lukuunsa Gotlannista Öölantiin. Vuonna 201 1
sopimusta manner-Ruotsin ja Gotlannin väli l lä jatket-
tiin kahdella vuodella vuoden 201 7 alkuun saakka.

Destination Gotlandin uusi aikakausi

Rikstrafikenilta sopimusasiat perinyt Trafikverket
aloitti vuonna 201 3 kilpailutuksen sopimuskaudesta
201 7-2027.Vuonna 201 4 Destination Gotland selvisi
tarjouskilpailusta voittajana, vaikkakin sai haastajia
tarjouskilpailussa, kuten kerroimme Ulkomatalan nu-
merossa 3/201 4.

Haastajiksi kisaan lähti Skotlannin sisäistä lauttal i iken-
nettä hoitava Caledonian MacBrayne (CalMac) sekä
38-vuotias mies Örebrosta. CalMac kuitenkin ei täyt-
tänyt kaikkia tarjouskilpailun ehtoja, joten tarjousta ei
voitu hyväksyä. Mielenkiintoista tarjouksessa oli kui-
tenkin se fakta, että yhtiö olisi hoitanut Gotlannin
l i ikenteen uusil la lautoil la, suuremmalla kapasiteetil la
ja edull isemmin kuin Destination Gotland. Huhujen
mukaan vaatimuksena oli kuitenkin vastaavat takuut
l i ikenteen loppumisen aiheuttamista tappioista kuin
mitä oltiin myönnetty aikanaan Nordström & Thuli-
nil le. 38-vuotias mies Örebrosta olisi vaatinut Trafik-
verketiltä kaksi mil jardia kruunua etukäteismaksuna
ennen liikenteen alkua ja olisi ”muil la toimintaa tuke-
vil la l i iketoimil la” subventoinut l i ikennettä ja täten
selvinnyt l i ikenteestä puolet halvemmalla kuin Desti-
nation Gotland.

Tässäkin tarjouskilpailussa Trafikverket vapautti jäl-
leen kilpailua koskevia ehtoja. Trafikverket asetti vain
tietyt vaatimukset koskien vuorotiheyttä, aikatauluja
ja l ippujen hintoja. Näiden pohjalta tarjouksen jättäjä
sai vapaammat kädet siinä, miten järjestää li ikenteen,
minkä toivottiin l isäävän kiinnostusta tarjouskilpai-
luun. Toisaalta esimerkiksi polttoaineen hintariskiä
siirrettiin jäl leen kerran voimakkaammin liikenteen
järjestäjän vastuulle. Kymmenen vuoden mittaisen
sopimuksen kiinteä vuosihinta, toisin sanoen palkkio
liikenteen järjestämisestä Destination Gotlandil le on
498 mil joonaa kruunua (reilut 50 mil joonaa euroa)
vuodessa.

Uuden sopimuksen myötä liikenne hoidetaan vain
kolmella aluksella nykyisen neljän sijaan. Lisäksi uusi
sopimus mahdoll istaa uudelle operaattoril le hitaam-
man matkavauhdin, mikä taas vaikuttaisi matka-ajan
pitenemiseen. Tämä on ollut yksi uuden kilpailutuk-
sen kritisoiduimmista kohdista, kun viime vuosina
nimenomaan matka-aikaa ja sen lyhyyttä on pidetty
li ikenteen kehittämisen tärkeimpänä yksityiskohtana.

Toisaalta sopimuksen myötä Destination Gotland ti-
lasi Kiinasta viime vuonna uuden LNG-käyttöisen
aluksen. Uuden lautan on määrä valmistua vuoden
201 7 aikana, ja se on Rederi AB Gotlandin historian
suurin investointi. Uusi alus on kehitetty versio nykyi-
sestä SF1 500-sarjasta – siis Visby- ja Gotland -lautois-
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Yllä: Thjelvar oli Rederi AB Gotlandin omistuksessa 1 988-201 2
mutta varustamon omassa liikenteessä vain 1 997-2003.
Kuva: Marko Stampehl

Yl lä oikealla: Rahtilautta Gute on ollut Rederi AB Gotlandin
omistuksessa vuodesta 1 979. Se on ollut usein rahdattuna
SeaWind Linen Turku-Tukholma -linjalle. Kuva Turusta kesältä
2006. Kuva: Marko Stampehl

Oikealla: Vuonna 1 999 valmistunut Gotland (6), nykyinen
Gotlandia, oli Rederi AB Gotlandin ensimmäinen oma
pikalautta. Kuva: Rederi AB Gotland

Alla: Rederi AB Gotlandin nykyiset lippulaivat, Visby (6) ja
Gotland (7, kuvassa) valmistuivat kiinalaiselta telakalta
vuonna 2003. Kuva: Rederi AB Gotland

23



24

ta – jotka rakensi aikoinaan sama telakka, jolta uudis-
rakennekin on tilattu. Polttoaineenaan alus tulee
käyttämään LNG:tä, ja se on näin ollen ensimmäinen
Ruotsin l ipun alla l i ikennöivä LNG-matkustajalautta.
Alukselle tulee myös ylimääräinen istumasalonki ver-
rattuna nykyiseen SF1 500-luokkaan. Rederi AB Got-
landin toimitusjohtaja Håkan Johansson kertoo Hela
Gotland-lehden haastattelussa aluksen tilaamisen ol-
leen vaikea päätös, sil lä uusi sopimus vuodesta 201 7
eteenpäin asettaa suurempia operatiivisia riskejä. Hän
ei kuitenkaan sulje pois sisaralusta, johon varustamol-
la on optio-oikeus.

Destination Gotland luonnosteli LNG:tä polttoainee-
na käyttävää alusta jo vuosia sitten ja on nyt vihdoin
tul lut suunnittelussaan siihen pisteeseen, että aika oli
kypsä sen tilaamisel le. Uuden aluksen tilaaminen tar-
koittanee sitä, että vuodesta 201 7 liikenne Gotlantiin
hoidetaan kahdella SF1 500-luokan aluksella ja uudis-
rakenteella. Tämä puolestaan johtaisi pienempien
SF700-luokan pika-alusten poistumiseen Destination
Gotlandin säännöll isestä l i ikenteestä.

Rederi AB Gotland tänään

Tänä päivänä Rederi AB Gotland on yksi Gotlannin
elinkeinoelämän merkittävimmistä tekijöistä. Kansan
suussa Gotlandsbolaget-nimellä kulkeva varustamo
nimittäin on myös yksi Ruotsin suurimmista tankkeri-
varustamoista yhtiönsä Gotland Tankers AB:n kautta.
Gotland Tankers AB:n tonnistoon kuuluu 1 3 tankki-
alusta, joista seitsemässä se on mukana 50% osuudel-
la. Näiden lisäksi Rederi AB Gotland on mukana
myös Pohjois-Euroopan tuulivoimabisneksessä, sil lä
se omistaa lukuisia tuulivoimaloiden huoltoaluksia,

joita se vuokraa yhteistyökumppanil leen Northern
Offshore Services A/S:l le.

Destination Gotlandin matkustajal i ikennettä hoitaa
neljä alusta:Visby ja Gotland, sekä pienemmät pikalai-
vat Gotlandia ja Gotlandia I I . Vuonna 201 7 valmistuu
Visbyn ja Gotlandin kokoinen uusi alus.

Rederi AB Gotland on myös lähtenyt mukaan telak-
kabisnekseen. Vuonna 201 3 se osti 25 prosentin
osuuden Tukholman Beckholmenissa toimivasta
Stockholms Reparationsvarv AB:sta ja viime vuoden
aikana lisäsi osuuttaan niin, että nyt se omistaa enem-
mistöosuuden eli 62,5 prosenttia telakan osakkeista.
Jo aiemmin telakan asiakkaana ollut Rederi AB Got-
land on nyt siis myös entistä voimakkaammin mukana
sen kehittämisessä.

Destination Gotland on äskettäin joutunut myrskyn
silmään työntekijöidensä kohtelun vuoksi. Kun uutta
l i ikennöintisopimusta vuosil le 201 7-2027 kilpailutet-
tiin, varoitti Destination Gotland tarpeesta irtisanoa
henkilökuntaansa parantaakseen kilpailukykyään.Vuo-
sien 201 3-201 4 vaihteessa varustamo ilmoittikin irti-
sanovansa henkilökuntaa päällystöstä ja kansiosastol-
ta.Viime syksynä useat Destination Gotlandin työnte-
kijät kertoivat medioissa vakavista puutteista muun
muassa työntekijöiden lakisääteisissä tauoissa ja vuo-
rokausilevossa.

Anonyymien työntekijöiden mukaan henkilökunta
joutuu tekemään ylitöitä selviytyäkseen tiukan aika-
taulun aiheuttamista saapumisista ja lähdöistä. Tämä
taas rikkoo lakia, kun työntekijöiden säännöll inen
vuorokautinen lepoaika ei täyty. Lisäksi yhtiön sisäi-
nen raportointijärjestelmä poikkeamia varten ei toimi
ja on puutteell inen. Lisäksi anonyymit lähteet nostivat
esil le myös kesäsesongin, jol loin miehistö ei pidä
turvall isuusharjoituksia. Myös ammattil i itot SEKO
Sjöfolk sekä päällystöä edustava Sjöbefälsföreningen
ovat kommentoineet ongelmia tiukkaan äänensävyyn,
mutta Destination Gotland vakuuttaa korjaavansa
ongelmat sisäisesti. Varustamo vetoaa myös siihen,
että se on saanut Ruotsin matkustajalaival i ikennettä
valvovalta Transportstyrelseniltä matkustajal i ikenteen
sertifikaatin.

1 50 vuotta takana – toiset 1 50 vuotta edessä?

Millainen tulevaisuus nyt 1 50 vuoden ikään ehtineellä
varustamolla sitten on? Jos tarkastel laan lähimpiä
vuosia, ei se näytä tuovan ainakaan hirveän suuria
epävarmuustekijöitä. Vuonna 201 7 alkava uusi l i iken-
nöintisopimus takaa Destination Gotlandil le tulevai-
suuden ainakin 1 0 vuodeksi eteenpäin. Myös vuonna
201 7 toimitettava uusi LNG-autolautta tuonee yh-

Yllä: Fincantierin vuonna 2006 rakentama Gotlandia II on
Rederi AB Gotlandin uusin alus. Vuonna 201 1 siitä tuli myös
varustamon ensimmäinen laiva, jolla oli naispuoleinen
kapteeni. Kuva: Marko Stampehl
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tiöl le operatiivisia säästöjä niin polttoainekuluissa
kuin muissakin käyttökustannuksissa.

Yhtiön sitoutuminen Gotlantiin ja Gotlannin saaren
kehittämiseen on tietysti yksi avaintekijöistä Rederi
AB Gotlandin menestyksessä. Jos Gotlanti menestyy,
menestyy myös Rederi AB Gotland. Gotlandsbolaget
on kiinni vahvasti Gotlannin turismiel inkeinossa sekä
Destination Gotlandin että Gotlandsresor-yhtiönsä
kautta, joka pyörittää hotell ia Visbyssä sekä pienem-
pää lomakylää Gotlannissa. Matkustajal i ikenne Got-
lantiin on lepää myös paljolti tarveliikenteen varassa,
sil lä kattavat kulkuyhteydet ovat elinehto saaren
monipuolisel le el inkeinoelämälle. Myös tämä turvaa
Destination Gotlandin olemassaoloa ja tarpeell i-
suutta.

Rederi AB Gotland on useiden muiden ruotsalaisva-
rustamoiden tapaan ollut dynaaminen toimija, joka on
tilanteen tullen tehnyt hyviä sopimuksia laivoista aina
parhaalla mahdoll isel la lopputuloksella. Aluskaupat ja
-vuokrat l ienevät siis arkipäivää tulevaisuudessakin.

Toisaalta Euroopan unionin kilpailulainsäädäntö ai-
heuttaa uhan Destination Gotlandin olemassaololle.
Kilpailulakien mukaan mil lä tahansa toimijal la EU-
alueella on lupa osall istua tarjouskilpailuun. Nyt lii-
kenne on turvattu 1 0 vuodeksi eteenpäin, mutta jo
edell isessä kilpailutuksessa nähtiin varteenotettava
kilpail i ja, joka luultavasti ol isi voinut voittaa sopimuk-
sen. Gotlannin-l i ikenne on myös kerran aiemmin me-
netetty toisel le toimijal le, joten täysi mahdottomuus
se ei ole. Toisessa EU-maassa toimiva lauttaoperaat-
tori voi myös saada kilpailuetua oman maansa meren-
kulkupolitiikasta, mikä taas uhkaa ruotsalaisia toimi-
joita ja siten ruotsalaisia merenkulun työpaikkoja.

Myös polttoaineen hinnannousu lienee yksi uhkate-
kijöistä. Nyt kun hinta on ollut erittäin alhainen, l ie-
nee se lähinnä auttanut Rederi AB Gotlandia pienen-
tyneinä kustannuksina. Toisaalta uuden liikennöintiso-
pimuksen myötä Destination Gotlandil la on entistä
enemmän omaa riskiä pelissä polttoaineen hinnan
noustessa. Polttoaine ja öljy ovat sinänsä tärkeitä ai-
heita koko Rederi AB Gotlandil le, sil lä myös tankkilai-
vabisnes elää pitkälti täysin öljyn kysynnän varassa.
Polttoaineen hinnan lasku voi siis ol la haitaksi varus-
tamon muussa li iketoiminnassa.

Toisaalta Rederi AB Gotland on ollut perinteikkäässä
gotlantilaisomistuksessa jo puolitoista vuosisataa. Ai-
nakin viime vuosina se on myös tehnyt enemmän tai
vähemmän voitoll isen tuloksen, josta se on uskoll i-
sesti jakanut osinkoa osakkeenomistaji l leen. Viime
vuonna Gotlandsbolaget teki 258 mil joonan kruunun
tuloksen verojen jälkeen, ja hal l itus ehdottaa tänäkin

Ylinnä: Tankkeri Alice valmistui vuonna 201 3 samalta
telakalta, joka rakensi viimeisimmät Visbyn ja Gotlandin. Se
on rahdattuna Trafigura Maritime Logisticsille.
Kuva: Rederi AB Gotland

Yllä: Vuonna 2003 Kroatiassa rakennettu Tintomara sen sijaan
on rahdattuna Anglo-Atlantic Steamship Groupille. Rederi AB
Gotland omistaa laivasta 50%. Kuva: Rederi AB Gotland

Alla: Supplier on yksi neljästä tuulivoimaloiden huoltoon
suunnitelluista katamaraaneista. Kaikki neljä alusta ovat
rahdattuna Northern Offshore Servicesille.
Kuva: Rederi AB Gotland
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Rederi AB Gotland luottaa monien muiden varustamoiden
tapaan tulevaisuudessa LNG:hen. Varustamon toistaiseksi
nimeämätön uudisrakenne tulee polttoaineratkaisua lukuun
ottamatta muistuttamaan nykyisiä Visbyä ja Gotlandia.
Kuva: Rederi AB Gotland

vuonna jakavansa viime vuodelta korkeamman osin-
gon, 5,1 0 kruunua osaketta kohden. Lisäksi hal l itus
ehdottaa 1 ,50 kruunun lisäosinkoa juhlistaakseen
yhtiön 1 50-vuotista taivalta. Tämän myötä voinee siis
olettaa, että myös omistajapuolel la intressit vahvan ja
Gotlandsbolagetin yl läpitämiseksi on suuret.

Lähteet

- Bergenek,Anders & Brogren, Klas: Passagerare till

sjöss. Den svenska färjesjöfartens historia. ShipPax
Information: Halmstad 2006.
- Peter, Bruce: Knud E. Hansen A/S - Ship Design

Through Seven Decades. Nautilus Forlag:
Frederiksværk 201 0.
- Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)
- Hela Gotland (www.helagotland.se)
- Ortel, Kai:TT-Line Through Five Decades. Ferry
Publications: Ramsey 201 4.
- Rederi AB Gotlandin vuosikertomukset 2005-201 3
ja til inpäätös 201 4
- Rederi AB Gotland / Gotlandsbolaget
(www.gotlandsbolaget.se)
- Sjömannen (SEKO Sjöfolkin jäsenlehti)
- Sveriges Radio
- Sveriges Television
- Trafikverket
-Wikipedia

Vastauksena yhä kiristyviin päästö-
rajoituksiin ja nouseviin polttoai-
neen hintoihin, on myös laivalii-
kenteessä alettu etsiä ratkaisua
hybridivoimanlähteistä ja jopa täy-
sin sähkökäyttöisestä laivasta.
Etenkin jälkimmäisen kohdalla
haasteet ovat pitkälti samoja kuin
sähkö- ja hybridivoimanlähteitä jo
pidempään kehitelleellä autoteol-
lisuudella.

Autolautat

Sähköä aalloilla
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HYBRIDIJÄRJESTELMISSÄ lauttal i ikenteen pioneeri on
ollut tanskalais-saksalainen Scandlines, joka liikennöi
kahdella Pohjois-Saksan ja Tanskan välisel lä lyhyellä
lauttal injal la. Puttgarden-Rødby -l injal la l i ikennöivä
Prinsesse Benedikte sai kunnian olla varustamon en-
simmäinen alus, jol le asennettiin akkujärjestelmä
vuonna 201 3. Järjestelmän teho vastaa noin 660 hyb-
ridiautoa ja sen avulla alus kykenee liikkumaan jopa
puoli tuntia ilman polttoainetta 1 4 solmun nopeudel-
la. Kuten autoissakin, järjestelmän avulla optimoidaan
polttoaineen kulutusta akkujen antaessa l isätehoa
tarvittaessa. Scandlinesin laskelmien mukaan hybridi-

järjestelmä vähentää hii l idioksidipäästöjä noin 1 5 pro-
senttia.

Vuosien 201 3 ja 201 5 aikana Scandlines investoi 25
mil joonaa euroa Puttgarden-Rødby -l injan ympäristö-
ystäväll isyyttä parantaviin toimenpiteisiin. Scandlinesin
toimitusjohtajan Søren Poulsgaard Jensenin mukaan
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Autolautat

Sähköä aalloilla
Scandlines on ensimmäinen kansainvälisen liikenteen
varustamo, joka on panostanut sähkölauttoihin. Kaikki neljä
Puttgarden-Rødby -linjalla liikennöivää lauttaa on varustettu
dieselmoottorien rinnalla käytettävällä akkujärjestelmällä.
Kuva: Marko Stampehl
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”hybridipropulsiojärjestelmä Puttgarden-Rødby -rei-
til lä on keskeinen osa strategiassamme kohti entistä
kestävämpää lauttal i ikennettä”.

Kesäl lä 201 4 Scandlines sai EU:lta 2,3 mil joonaa eu-
roa Puttgarden-Rødby -l injan ympäristöystäväll isyyttä
parantaviin muutostöihin. Prinsesse Benedikten rin-
nal la reitil lä l i ikennöivät Schleswig-Holstein, Deutsch-
land ja Prins Rikhard saivat hybridijärjestelmän, minkä
lisäksi nii l le asennettiin rikkipesurit. Näin alukset täyt-
tävät vuodenvaihteessa voimaan tulleet päästörajoi-
tukset.

Sähköä Sognevuonossa –Ampere

Norjan tieviranomainen Statens Vegvesen on jo vuo-
sia panostanut ympäristöystäväll isi in ratkaisuihin vuo-
nolautoissa, mistä osoituksena ovat lukuisat nestey-
tetyl lä maakaasulla kulkevat lautat, joita on erityisesti
lauttaoperaattori Fjord1 :l lä.

Sognevuonon poikki kulkevan Oppedal-Lavik -reitin
l i ikennöinnin kymmeneksi vuodeksi voittanut Norled
päätti kuitenkin mennä askeleen eteenpäin tilaamalla
täysin sähkökäyttöisen lautan norjalaiselta alumiini-
runkoisiin aluksiin erikoistuneelta Fjel lstrand-telakal-
ta. Sähkölauttaa varten Fjel lstrand kehitti katamaraa-
nirunkoisen ZeroCat-konseptin. Amprere-nimen saa-
neen lautan runko rakennettiin Puolan Gdanskissa,
josta se hinattiin Fjel lstrandin telakalle Omastrandiin
viimeisteltäväksi. 80-metrisel le lautal le mahtuu 1 20
autoa ja 360 matkustajaa, joita varten aluksella on
1 40-paikkainen istumasalonki.

Telakan laskelmien mukaan kevyellä alumiinirungolla
saavutetaan yli yhdeksän prosentin energiansäästö
tavall iseen teräslauttaan verrattuna.Verrattuna diesel-
käyttöiseen lauttaan Ampere vähentää reitin hii l idiok-
sidipäästöjä vuodessa 570 tonnil la. Amperessa käytet-
ty akkutyyppi on samanlainen kuin yl lä mainituissa
Scandlinesin aluksissa. Huolimatta l itium-polymeeri-

akun hyvästä paino-teho-suhteesta, painaa Amperen
akusto yli kymmenen tonnia.

Yhdeksi suurimmista haasteista Amperen liikennöin-
nil le muodostui lopulta maasähkön riittämättömyys.
Pikalataus kymmenen minuutin pysähdyksellä ei ol lut
mahdoll inen, sil lä kummankaan kaupungin sähköverk-
ko ei olisi kestänyt tästä aiheutuvaa kuormitusta.
Niinpä molempiin satamiin jouduttiin rakentamaan
akustot, jotka latautuvat jatkuvasti kaupungin sähkö-
verkosta. Näin Amperen jokaisen vuoron jälkeen teh-
tävä korkeajännitteinen pikalataus ei kuormita kau-
pungin sähköverkkoa.

Ampere aloitti reittil i ikenteen helmikuun puoliväl issä,
joten sen käytöstä on kertynyt vasta vähän kokemuk-
sia. Mikäli kaikki sujuu hyvin, on aluksen rakentaneella
Fjel lstrandil la käsissään mainio työnäyte tulevista laut-
tatilauksista kilpailtaessa. Yksistään Norjassa on noin
40 lauttareittiä, jonka ylitysaika on sähkölautal le opti-
maalinen alle puoli tuntia.

Dieselistä sähköön – Movitz

Tukholmassa on paikal l isl i ikenteessäkin otettu ensim-
mäiset askeleet sähköiseen merenkulkuun, kun alku-
jaankin sähkölautaksi rakennettu Sjövägen aloitti l i i-
kenteen paikal l isl i ikennettä Suur-Tukholman alueella
hoitavan SL:n alaisuudessa. Toinen yrittäjä alal la on
Movitz, joka on muutettu diesel lautasta sähköiseksi.

Lauttaa operoivan Green City Ferriesin ja valtion
Statens Energimyndighetenin projektissa vuonna
1 960 valmistuneeseen Movitziin vaihdettiin sähkö-
moottorit talvel la 201 4. Kaksi 1 25 kilowattista moot-
toria asennettiin rungon ulkopuolel le. 1 80 kilowatti-
tunnin akustolla Movitz kykenee liikkumaan yhdeksän
solmun nopeudella tunnin ajan. Kymmenen minuutin
lataus riittää tunnin ajoon. Skärgårdsredarna palkitsi
Green City Ferriesin maaliskuussa vuoden saaristo-
varustamona (Årets Skärgårdsrederi 201 5) ansiois-

Vasemmalla: Norjan vuonoissa liikennöivät maantielautat

olivat edelläkävijöitä LNG-moottoreissa. Nyt Norja on –

suurista öljyvaroistaan huolimatta – ensimmäisten

joukossa myös sähkölautoissa. Kuva: Norled AS

Oikealla: Ulkopuolelta Sjövägen näyttää aivan
tavalliselta lautalta. Ainoastaan kyljen mainostekstit
paljastavat, ettei kyseessä ole tavallinen diesellautta.
Kuva: Kim Viktor

Kauimpana oikealla: Sisätiloiltakaan Sjövägen ei poikkea
Tukholman joukkoliikenteen diesellautoista.
Kuva: Kim Viktor
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taan ympäristöystäväll isen ja uuden tekniikan tuomi-
sesta saaristoliikenteeseen.

Kesäkuun alussa 201 4 Movitz aloitti l i ikenteen Solna
Strandista vanhankaupungin rantaan. Movitz saattaa
olla joil lekin lukijoil le tuttu, sil lä se kuljetti aikanaan
matkustajia Sil ja Linen terminaalin ja Tukholman van-
han kaupungin väli l lä.

Kun Movitz aloitti l i ikenteen elokuussa, se kulki vuo-
roin sähköllä ja dieseli l lä, si l lä Riddarholmenin lataus-
asema ei ollut vielä valmis. Marraskuussa latausasema
saatiin päivitettyä pikalataukseen sopivaksi, jol loin sen
teho nousi 300 kilowattiin. Green City Ferriesin mu-
kaan latausasema päivitetään lähitulevaisuudessa mah-
doll istamaan lataus 600 kilowatin teholla. Movitz
aloittaa l i ikenteen vanhalla tutul la reitil lä talvitauon
jälkeen 4. toukokuuta.

Ensimmäinen sähköinen pendelbåt – Sjövägen

Toinen Tukholman sähkölautoista on linjal la 80 liiken-
nöivä Sjövägen. Vesistöjen halkomassa Tukholmassa
lautta on useimmiten nopein vaihtoehto matkustet-
taessa pohjoisesta etelään tai päinvastoin. Niinpä linja
80 on osoittautunut menestykseksi, si l lä muun muas-
sa Sjövägenin l i ikennöimä väli Nybroplanilta Saltsjö-

qvarniin kestää vain vartin, mikä on selvästi nopeam-
min kuin bussil la ja metrolla. Linja on osa joukkolii-
kennettä hoitavan SL:n l injaverkkoa, ja sil lä käyvät
kaikki SL:n l iput.

Viiden tonnin painoinen akusto liikuttaa Sjövägeniä
ilman latausta korkeintaan viisi tuntia. Varsinainen pi-
dempi lataus tehdään yöllä, mutta alus on myös va-
rustettu pikalatausta varten. Ballerina Rederin johtaja
Gustaf Myrstenin mukaan sähkölautan rakentaminen
maksoi noin puolet enemmän kuin vastaavan diesel-
käyttöisen rakentaminen. Hän on luottavainen, että
investointi maksaa itsensä takaisin. ”Investointi voi
näyttää suurelta, mutta l i ikennöintikustannukset ovat
pienemmät. Yhdensuuntainen matka Nybroplan-
Saltsjöqvarn vie vain 1 0 kWh”, Myrsten kertoo Ny
Teknikin haastattelussa.

Lähteet

- Green City Ferries (www.greencityferries.com)
- Laiva
- NyTeknik (www.nyteknik.se)
- Rederiet Blå Båtarna (www.blabatarna.se)
- Scandlines (www.scandlines.com)
- Shippax CFI
- Sjöfartstidningen (www.sjofartstidningen.se)

Sjövägen
Rakennettu: 201 4, FaaborgVaerft A/S,Tanska
Omistaja: Bal lerina Rederi AB
Pituus: 24,35 metriä
Leveys: 7,0 metriä
Nopeus: 8 solmua
Moottoriteho: 2 x 1 25 kW
Akusto: 500 kWh
Ajoaika yhdellä latauksella: 5 h
Matkustajia: 1 50

Movitz
Rakennettu: 1 960, Saksa
Omistaja: Green City Ferries Rederi Ab
Pituus: 23 metriä
Leveys: 5,2 metriä
Nopeus: 9 solmua
Moottoriteho: 2x 1 25 kW
Akusto: 1 80 kWh
Ajoaika yhdellä latauksella: 1 h
Matkustajia: 1 00

Fakta: Sjövägen & Movitz



TEKSTI: KALLE ID

VIERAILIN viime vuonna alkukesästä Ahvenanmaalla
Suomen laivahistorial l isen yhdistyksen ja Suomen me-
rihistorial l isen yhdistyksen yhteisel lä retkellä saaren
merimuseoihin. Matka kului pääasiassa merenkulkuun
liittyvissä merkeissä, mutta sen seurauksena syntyi
ajatus lähteä lomamatkalle saarimaakuntaan vaimoni
kanssa. Aivan merenkulusta vapaa ei pyöräilylomam-
me Ahvenanmaalla ollut, sil lä päätimme sisäl lyttää
reissuun myös päiväristeilyn Eckeröstä Grissleham-
niin Eckerö Linjenin Eckerö-lautal la.

Eckerössä

Varustamolle nimensä antanut Eckerön kunta Ahve-
nanmaalla on Suomen läntisin. Berghamnin satamasta
kulkeekin lyhin meritie Ruotsiin: yl itys Grisslehamniin
Eckerö-lautal la kestää vain kaksi tuntia. Varustamo
järjestää päiväristeilymatkustaji l le bussikuljetuksen
Maarianhaminasta, mutta me päädyimme pyöräile-
mään Eckeröön ja yöpymään siel lä sekä ennen että
jälkeen laivamatkan.

Mitä emme tienneet Eckerössä yöpymistä suunnitel-
lessamme oli kunnan palveluiden rajal l isuus. Eckerös-
sä ei esimerkiksi ole lainkaan ruokakauppaa – lähin
kauppa löytyy naapurikunta Hammarlandista, mutta

Maarianhaminan ja Eckerön välinen viral l inen pyörä-
reitti kiertää kaupan. Nähtävyyksiä Eckerössä ovat
muun muassa riistamuseo, C.L. Engelin suunnittelema
posti- ja tul l italo (joka näyttää Helsingin keskustasta
“karanneelta”) sekä Eckerö Hotell in Grace Åland
-il lat, joissa esiintyy “Ahvenanmaan Elvis” Ronald
Karlsson. Itse jätimme väliin sekä riistamuseon että
Elviksen. Sen sijaan vierail imme Eckerön keskiaikai-
sessa kirkossa, joka sijaitsee kunnan keskustaajama
Storbyn ulkopuolel la, Eckeröstä Maarianhaminaan
johtavan tien varrella.

Jens Kofoedista Eckeröksi

Kuten todettua, Eckerö-lautan menneisyys on poik-
keuksell inen Suomesta li ikennöiväksi autolautaksi.
Laiva rakennettiin 1 970-luvun lopulla Tanskan valtion
omistamalle Bornholmstrafikenil le, joka hoiti nimensä
mukaisesti laival i ikennettä Bornholmin saaren ja
muun Tanskan väli l lä.Vuoteen 1 973 asti l i ikennettä oli
hoitanut pienil lä aluksil la l i ikennöinyt Dampskibssel l-
skab paa Bornholm af 1 866, mutta vuonna 1 973 va-
rustamo kansal l istettiin.Tämän jälkeen valtio-omistaja
alkoi suunnitel la suurempia, ajanmukaisia aluksia
Bornholmin-l i ikenteeseen. Nämä valmistuivat vuosina
1 978-79 Aalborgin telakalta nimil lä Povl Anker ja Jens
Kofoed. Rønnen sataman rajoituksista johtuen laivat
suunniteltiin verrattain lyhyiksi ja leveiksi.

Eckerön ja Grisslehamnin välillä
liikennöi Suomen oloissa erikoinen
laiva: alkujaan Tanskan sisäiseen lii-
kenteeseen rakennettu matkusta-
ja-autolautta Eckerö. Toimittajam-
me teki päiväristeilyn laivalla vii-
me kesänä.
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Eckeröllä Grisslehamniin
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Autolautat

Eckeröllä Grisslehamniin

Yllä: Eckerö-laiva lähdössä Eckerön Berghamnista kohti
Grisslehamnia 9.6.201 4. Kuva: Kalle Id

Oikealla: Laivan sisääntuloaula on yllättävän tilava kun
otetaan huomioon, kuinka pienestä aluksesta on kysymys.
Kuva: Kalle Id

Oikealla alla: Kannen kuusi keskilaivalla sijaitseva à la carte
-ravintola on saanut nimensä ensimmäisen Eckerön ja
Grisslehamnin väliä liikennöineen autolautan, vuonna 1 960
valmistuneen Rospiggenin mukaan. Paneudumme tähän
unohdettuun autolauttaliikenteen edelläkävijään
Ulkomatalan ensi numerossa. Kuva: Kalle Id

Alla: Kafé Käringsund oli täynnä jo ennen laivan lähtöä
Eckeröstä - nimittäin täynnä Grisslehamnista lähteneitä
matkustajia. Kuva: Kalle Id



Aluskaksikko osoittautui onnistuneeksi Bornholms-
trafikenin l i ikenteessä, mutta kun uudisrakenteet
Hammerodde ja Dueodde valmistuivat vuonna 2005,
päätti Bornholmstrafiken luopua Jens Kofoedista –
Povl Anker sen sijaan jäi varustamon varalaivaksi. Sa-
maan aikaan Eckerö Linjen etsi uutta, suurempaa
alusta korvaamaan aluskaksikkonsa Alandian ja Rosla-
genin. Jens Kofoed vaati Berghamnin sataman laajen-
tamista ja laajoja uudistuksia itse laivaan, mutta varus-
tamo piti sitä silti sopivana tarpeisiinsa. Jens Kofoed
sai uudeksi nimekseen Eckerö, ja laajojen uudistusten
jälkeen se aloitti l i ikenteen Eckerön ja Grisslehamnin
välisel lä l injal la talvel la 2006.

Menomatka Buffet Bornholmissa

Eckerö Linjenin terminaali Eckerö Berghamnissa on
pienimuotoisempi kuin mihin Helsingissä tai Turussa
on totuttu; lähtöselvitystiskejä on kaksi, ja niistä vain
toinen oli auki kun itse matkustimme. Olimme varan-
neet tarkoituksella Eckeröstä kello 1 3.00 lähtevän
risteilyn, jotta voisimme sopivasti lounastaa meno-
matkalla.Varaamamme Buffet-kattaus alkoi heti laivan
lähdettyä, mutta ennen lähtöä meil lä oli hetki aikaa
kiertää laiva läpi. Laivan kannet kuusi ja seitsemän on
omistettu lähes yksinomaan ravintoloil le: kannella
kuusi sijaitsevat Buffet Bornholm, à la carte -ravintola
Rospiggen, Käringsund-kahvila ja Bistro Byholma.
Kannen seitsemän keulassa on lisäksi laivan baari
Klub Kuling. Kannella viisi on puolestaan hyttejä sekä
puolet kannesta peittävä tax-free myymälä, ja kannella
kahdeksan on kokoushuoneita sekä kesäaikaan baari.

Vaikka Eckerö-laiva uudistettiin lähes kokonaan en-
nen liikenteenaloitusta, on Buffet Bornholmissa näh-
tävissä muutakin laivan urasta kuin vain nimi: ravinto-
lan tuolit ovat nimittäin alkuperäiset (toki uudelleen-
verhoil lut) vuodelta 1 979. Eckerön buffet toimii hie-
man eri taval la kuin muiden lähivesien varustamoiden,
sil lä juomat eivät kuulu aterian hintaan – toisaalta
hintakin on edull inen: 24 euroa etukäteen ostettuna.
Useampikin henkilö Eckerössä oli kehunut laivan
buffettia meil le, eivätkä he olleet väärässä; paikal l isista
raaka-aineista valmistettu “saaristolaispöytä” oli yksi
parhaista buffeteista, joita olen syönyt mil lään laival la.

Ystäväni Bruce Peter varoitti minua etukäteen Ecke-
rön keinuvan helposti vähänkin kovemmassa meren-
käynnissä. Hän ei ollut täysin väärässä, sil lä vaikka päi-
vä ei ol lut erityisen tuulinen, keinui laiva merkittäväs-
ti. Onneksi vältyimme vaimoni kanssa pahoinvoinnilta.
Tämän torjumisessa varmasti auttoivat ravintolatilan
suuret ikkunat, joista oli hyvät näköalat ulos merelle
(näkymä horisonttiin kun todistetusti auttaa matka-
pahoinvointiin).

Söimme buffetissa “pitkän kaavan mukaan” ja lähdim-
me ravintolasta vain muutamaa hetkeä ennen sen
sulkeutumista ja laivan saapumista Grisslehamniin.
Satama-ajan vietimme ulkokannella; Grisslehamnin
terminaalirakennus on mielenkiintoinen, sil lä yleisestä
lauttaterminaaliarkkitehtuurista poiketen siinä on
puiset (tai ainakin puulla pääl lystetyt) ulkoseinät, jotka
on maalattu punamultamaalil la perinteisten maalais-
talojen tapaan.

Paluumatka Klub Kulingissa

Viiden tunnin risteilyl lä ei val itettavasti ol lut tarpeeksi
aikaa kokeil la laivan muita ravintoloita. Siispä suunta-
simme seitsemännen kannen keulan Klub Kulingiin,
jossa viihteestä vastasivat täl lä matkalla trubaduuri-
duo Lelle ja Jampa (jälkimmäisen nimi todella kirjoi-
tettiin vain yhdellä P:l lä). Matkustajien ollessa valta-
osin iäkkäämpiä ruotsalaisia ei ole mikään ihme, että
viihde koostui pääasiassa vanhemmasta ruotsalaisesta
populaarimusiikista. Duo otti vastaan pyyntöjä ylei-
söltä; vitsail imme Black Sabbathin Paranoidin pyytä-
mistä (“Soittakaa Paranoid!”), mutta totesimme vitsin
menevän yleisöltä ohi. Vaikka musiikki ei ol lut kum-
mankaan suosikkigenreä, matka sujui mukavasti näkö-
aloja katsel lessa.

Ennen paluuta Eckeröön kävimme vielä laivan tax-
free -myymälässä, joka on varmaankin aluksen ko-
koon suhteutettuna suurimpia mil lään laival la. Ostok-
semme jäivät kuitenkin vähäisiksi, koska kaikki piti
saada kuljetettua pyörän tarakalla ja selkärepussa. En
kuitenkaan voinut vastustaa Cobi-mall ia Eckerö-lai-
vasta. Olin vältel lyt tätä Legojen uutta tulemista, mut-
ta vain Eckerö-laivalta ostettavissa oleva mall i ol i l i ian
hieno jättää ostamatta. Muut varustamot olisivat
epäilemättä teettäneet vain yhden mall in, jota myytäi-
siin sekä Finlandial la että Eckeröllä, ja mukana tulisi
vain eril l iset tarrat eri laivoil le, mutta Rederi Ab Ec-
kerö myy kaikkien kolmen brändinsä (Eckerö Line,
Eckerö Linjen ja Birka Cruises) laivoil la nimenomaan
näiden omista laivoista tehtyjä malleja. Shoppailun
jälkeen istuimme vielä hetken Klub Kulingissa ennen
laivan saapumista Eckeröön.

Ainoa vika Eckerön risteilyssä oli se, että Suomen
läntisimmästä kunnasta lähtevä laiva on liian kaukana,
että sinne kannattaisi lähteä Helsingistä päiväristeilyl-
le. Risteily Eckeröllä oli kuitenkin suosikkejani lyhyistä
autolauttaristeilyistä. Ruoka laival la oli poikkeuksell i-
sen hyvää, ja matkalla oli mitä mainioin tunnelma.
Suosittelen risteilyä Eckeröllä lämpimästi kaikil le Ah-
venanmaalla tai Tukholman ympäristössä matkailevil le
– matka kannattaa tehdä jo pelkästään ruuan takia.
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Yllä: Bistro Byholma laivan seitsemännen kannen perässä on
sisustukseltaan selvästi tylsempi kuin muut ravintolat.
Näköalat laivan perässä olevista ikkunoista korvaavat
kuitenkin sisustuksen puutteet. Kuva: Kalle Id

Yllä oikealla: Vaikka emme varsinaisesti matkustaneet
kesäsesongin ulkopuolella, oli ylimmän kannen Båtsman-
baari suljettu ja kuvassa oleva Klub Kuling laivan ainoa
viihdetila. Kuva: Kalle Id

Oikealla: Eckerön Cobi-malli on melkein tyylikäämmän
näköinen kuin laiva todellisuudessa. Kuva: Kalle Id

Alla: Buffet Bornholm oli valitettavasti ainoa ravintola, jonka
testasimme. Ravintolan ruuat kun olivat niin hyviä, ettei siellä
syömisen jälkeen enää riittänyt ruokahalua Rospiggen- ja
Byholm -ravintoloiden kokeilemiseen. Kuva: Kalle Id
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TEKSTI: KALLE ID

YHTÄJAKSOINEN matkustajal i ikenne (sota-aikoja lu-
kuun ottamatta) Britannian ja Ruotsin väli l lä alkoi
vuonna 1 850 ja kesti aina vuoteen 2006 asti – yh-
teensä kunnioitettavat 1 56 vuotta. Liikennettä ehti
harjoittaa peräti kuusi eri varustamoa; ensimmäisenä
brittiläinen Wilson Line ja viimeisenä tanskalainen
DFDS. Valtaosan 1 900-luvusta Göteborgista brittiläi-
siin satamiin suuntautuneessa l i ikenteessä valtaa piti-
vät kuitenkin ruotsalaiset varustamot: Thule Line,
Svenska Lloyd ja Tor Line.
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Linjalaivat

Höyrylaivoilla Ruotsista
Britanniaan

Yli 1 50 vuoden aikana Göteborgis-
ta ehti liikennöidä kuusi eri varus-
tamoa kahdeksaan eri brittiläiseen
satamaan, kunnes matkustajalii-
kenne Ruotsista Britanniaan lop-
pui vuonna 2006.Tässä artikkelissa
keskitymme perinteisten linjalai-
vojen aikaan Ruotsin ja Britannian
välisessä liikenteessä.
Vuonna 1 929 valmistunut kaksikko Suecia ja Britannia
olivat viimeiset perinteiset matkustajalinjalaivat
Göteborgista Britanniaan suuntautuneilla linjoilla.
Kuva: Postikortti, Kalle Idin kokoelmat
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Linjalaivat

Höyrylaivoilla Ruotsista
Britanniaan

Matkustajaliikenne Pohjoismaista
Britanniaan, osa 2/6.

Wilsonin perheen linjat Göteborgista
Britanniaan

Vakituinen meril i ikenne Ruotsin ja Iso-Britannian vä-
l i l lä alkoi vuonna 1 803 purjelaivoil la, joiden tehtävänä
oli yl läpitää postireittiä Britannian ja Venäjän väli l lä
Napoleonin sotien aikana. Liikenne jäi kuitenkin so-
dan jälkeen pysyväksi. Vuonna 1 834 siirryttiin höyry-
laiva-aikaan brittiläisen George’s Steamship Compa-
nyn toimesta, joka liikennöi Hull in ja Göteborgin väliä
kahdella höyrylaival la. Näistä suurempi, Superb, kul-
jetti postin ja muun rahdin rinnal la myös 54 matkus-
tajaa. Britannian valtion myöntämästä tuesta huoli-
matta l i ikenne höyrylaivoil la ei kannattanut ja se lo-
petettiin yhden sesongin jälkeen.

Vuonna 1 840 liikennettä yritettiin aloittaa uudelleen,
kun brittiläinen Thomas Wilson Sons & Co, tuttaval-
l isemmin Wilson Line, aloitti l i ikenteen Göteborgista
Kristiansandin kautta Hull i in kahdella matkustajia ja
postia kuljettaneella höyrylaival la, Glen Albynil lä ja
Innisfail i l la.Wilson Line sai l i ikenteelle tukea sekä Bri-
tannian että Ruotsin postilaitoksilta, ja matkustaja-
määrät lähtivät kasvuun.Vuonna 1 842 Ruotsin posti-
laitos kuitenkin veti tukensa linjalta, ja l i ikenne lope-
tettiin.

Wilson Line oli yksi aikansa merkittävimmistä varus-
tamoista ja näytteli merkittävää roolia Britanniasta
Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan suuntautuneessa l i iken-
teessä.Varustamo sai alkunsa vuonna 1 822, kun Tho-

Käsittelemme juttusarjassa Pohjoismaiden ja
Britannian välistä matkustajalaivaliikennettä.
Tämän osan aiheena on Ruotsin ja Britannian
välinen liikenne vuoteen 1 966. Sarjan seuraa-
va osa käsittelee Ruotsin ja Britannian välistä
liikennettä vuosina 1 966-2006, ja se ilmestyy Ul-
komatalan numerossa 3/201 5.
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mas Wilson ja John Beckington perustivat Becking-
ton,Wilson & Co -varustamon. Myöhemmin varusta-
mon nimi muuttui ensin Wilson, Hudson & Co:ksi,
sitten Thomas Wilson & Co:ksi ja Wilsonin poikien
tultua mukaan Thomas Wilson Sons & Co:ksi. Varus-
tamo hankki ensimmäisen höyrylaivansa 1 840 ja
aloitti rahtil i ikenteen Hull ista Göteborgiin. Thomas
Wilsonin kuoltua vuonna 1 869 hänen poikansa otti-
vat yrityksen johtoonsa.

Wilson Line yritti l i ikennettä Göteborgiin uudelleen
vuonna 1 850. Ruotsin ja Britannian välinen kauppa oli
kasvanut sel laisiin mittasuhteisiin, että l i ikenteen us-
kottiin kannattavan ilman valtion tukea. Courier-lai-
val la harjoitettu l i ikenne ei täl läkään kertaa ollut kan-
nattavaa. Thomas Wilsonin päätettyä luopua liiken-
teestä hänen poikansa John West Wilson otti reitin
hoitaakseen. Vuonna 1 853 syttynyt Krimin sota lisäsi
Ruotsin ja Britannian välistä kauppaa entisestään, ja
Göteborg-Hull -l inja palasi osaksi Wilson Linen linja-
verkkoa. Linjal le valmistui vuonna 1 870 kaksi matkus-
taja-alusta, Rollo ja Orlando, jotka kuljettivat 795
matkustajaa, ja vuonna 1 881 836 matkustajan Romeo.

Göteborgissa oli kuitenkin kiinnostusta avata l injoja
Hull in l isäksi muihinkin Britannian satamiin. Vuonna
1 855 August Leffer avasi l injan Göteborgista Lontoo-
seen, mutta se ei menestynyt. Sen sijaan John West
Wilson perusti kymmenen vuotta myöhemmin Ång-
fartygs AB Göteborg-Londonin, joka aloitti onnistu-
neen liikenteen reitil lä Prins Oscar- ja Victoria-höyry-
laivoil la, jotka kuljettivat sekä rahtia että matkustajia.
Linja oli menestys. Mielenkiintoinen yksityiskohta on,

että Göteborg-London -varustamon laivat maalattiin
samoihin väreihin kuin Wilson Linen laivat: punainen
korsteeni ja tummanvihreä runko.

Ruotsalaisten vastaisku:Thule Line

Ensimmäinen ruotsalainen matkustajavarustamo Bri-
tannian li ikenteessä oli vuonna 1 870 perustettu Ång-
fartygs Ab Thule (Thule Line), joka harjoitti l injal i iken-
nettä Göteborgista Skotlannin Edinburghiin. Erikoi-
nen satamavalinta selittyi sil lä, että varustamo ei kat-
sonut voivansa kilpail laWilson Linen ja Ångfartygs AB
Göteborg-Londonin laivojen kanssa Hull in ja Lon-
toon linjoil la. Edinburgh oli myös järkevä valinta Poh-
janmeren-l i ikenteen suurimman matkustajaryhmän eli
Amerikan-siirtolaisten kannalta, sil lä sieltä oli vain ly-
hyt matka Glasgow’sta lähteviin Amerikan-laivoihin.
Thulen ensimmäiset alukset olivat Frithiof, Ingeborg
ja Kung Ring.Vuonna 1 879 niiden joukkoon liittyi uusi
alus: 42 matkustajaa kuljettava 1 300 brt:n höyrylaiva
Bele, joka valmistui Motalan telakalta Göteborgista.
Mitä todennäköisimmin Belen ilmoitettuun matkus-
tajamäärään kuuluvat vain ensimmäisen ja toisen luo-
kan matkustajat, ei dormitorioissa kuljetettuja siirto-
laisia.

Vuonna 1 882 Thule Line osti Ångfartygs AB Göte-
borg-Londonin l i ikenteen ja alukset. Kaupan jälkeen
Bele siirtyi Lontoon-l injal le ja sai vielä saman vuoden
aikana seurakseen upouuden Thorstenin (1 700 brt,
55 matkustajaa ja mahdoll isesti suurempi määrä siir-
tolaisia). Ångfartygs AB Göteborg-Londonin vanhat
alukset puolestaan siirtyivät Edinburghin-l injal le.

Pohjanmeren ja maailman suurimmat

Vaikka Thule ja Wilson Line eivät l i ikennöineet Bri-
tanniassa samoihin satamiin, kilpail ivat ne luonnoll i-
sesti keskenään matkustajista ja rahdista. 1 880-luvun
lopulta aina ensimmäisen maailmansodan syttymiseen
asti varustamoiden kesken vall itsi kilpavarustelu, ja ne
tilasivat molemmat jatkuvasti suurempi aluksia –Wil-
son Linen uudisrakenteet olivat usein Pohjanmeren
suurimpia, ja ajanjakson aikana se kasvoi maailman
suurimmaksi yksityisesti omistetuksi varustamoksi.
Kuitenkin varustamoiden väli l le kehittyi myös epävi-
ral l inen työnjako matkustajien kuljettamisessa:Wilson
Line keskittyi siirtolaisiin, kun taas Thulen Englannin ja
Skotlannin pääkaupunkeihin suuntautuneet l injat hou-
kuttelivat varakkaampia matkustajia avarammil la mat-
kustajatiloil la. Molemmat varustamot liikennöivät tänä
aikana kahta linjaa: Thule Line Göteborgista Lontoo-
seen ja Edinburghiin, Wilson Line puolestaan Hull i in
ja Grimsbyhyn. Jälkimmäinen satamavalinta oli erikoi-
nen, sil lä Grimsby sijaitsee Humber-joen varrella al le
30 kilometriä Hull ista etelään. Edinburghin ja Grims-

Reittikartta Ruotsin ja Britannian välisistä matkustajaliikenteen
linjoista. Satell iittikuva: NASA, reittipiirros: Kalle Id
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byn linjat olivat selviä kakkoslinjoja, joil le yleensä siir-
rettiin vanha tonnisto Lontoon ja Hull in l injoilta. Vii-
meistään vuonna 1 890 Wilson Linen Hull-Göteborg
-l inja muuttui suoraksi l injaksi, i lman välipysähdystä
Norjassa.

Kilpavarustelun aloitti Wilson Line vuonna 1 889
Pohjanmeren suurimmalla matkustaja-rahtialuksella,
2 400 brt:n ja 1 1 33 matkustajan Ariostolla. Thule Li-
ne vastasi vuonna 1 892 Ruotsin suurimmalla laival la
Thulel la (2 000 brt ja 75 matkustajaa), joka valmistui
Lontoon-l injal le. 1 898 puolestaan valmistui Edinburg-
hin-l injal le uusi Balder (1 400 brt, 1 09 matkustajaa).
Vuonna 1 904 Wilson Linelle valmistui uusi Calypso
(1 ) (2 876 brt, 964 matkustajaa), joka vei Pohjanme-
ren suurimman tittel in l injapariltaan Ariostolta. Thule
Linel le valmistui puolestaan 1 909 2 800 brt:n ja 1 70
matkustajan Saga (1 ), joka puolestaan oli aikansa suu-
rin ruotsalainen alus.Vuodesta 1 91 0 lähtien Thule Li-
nen Lontoon-l injan laiva kulkivat kesäisin vain Har-
wichiin, mikä mahdoll isti lyhyemmät matka-ajat kor-
keasesongin aikana.

Kilpavarustelun kauden viimeiseksi laivaksi jäi Wilson
Linen 3 600 brt:n Bayardo (vähintään 1 00 matkusta-
jaa) vuodelta 1 91 1 , joka oli valmistuessaan Pohjanme-
ren suurin. Laivan ura jäi lyhyeksi, si l lä se ajoi karil le
tammikuussa 1 91 2 Humber-joella matkalla Hull i in.
Uponneesta aluksesta saatiin pelastettua kaikki sisus-
tusta myöten, mutta laiva itsessään katkesi ja joudut-
tiin lopulta räjäyttämään laival i ikenteelle vaaral l isena.

Bayardon uppoamisen jälkeen Calypso (1 ) jatkoi
Hull-Göteborg -l injal la parinaan vuonna 1 896 valmis-
tunut 1 1 00 brt:n ja vähintään 45 matkustajan Spero
(1 ), joka normaalisti kulki Hull in ja Kristianian (nyk.
Oslo) välisel lä l injal la. Spero (1 ) kuitenkin palasi pian
Oslon-l injal le, ja tämän jälkeen Calypso (1 ) ilmeisesti
hoiti yksin Göteborg-Hull -l injan l i ikenteen.

Uudet omistajat: Ellerman ja Svenska Lloyd

Ensimmäisen maailmansodan sytyttyä Wilson Line
keskeytti l i ikenteen Göteborgiin kokonaan.Thule Line
sen sijaan jatkoi Göteborgin ja Edinburghin välistä
l i ikennettä iäkkäämmil lä aluksil la koko sota-ajan. Sota
kohteli kaltoin molempia varustamoita. Wilson Line
menetti Calypson (1 ) ja l isäksi Norjaan suuntautu-
neil la l injoil la kulkeneet Eskimon ja Aaron vuonna
1 91 6. Pian tämän jälkeen Wilsonin suku päätti myydä
varustamon. Ostajaksi i lmaantui suuren varustamo-
imperiumin omistaja Sir John Ellerman. Kaupan seu-
rauksena Wilson Linesta tuli El lerman's Wilson Line
(EWL).

Yllä: Wilson Linen Romeo vuodelta 1 881 valmistui Orlandon ja
Rollon rinnalle kolmanneksi laivaksi Göteborgin ja Hullin
väliselle linjalle. Kuva: Suomen laivahistorial l inen yhdistys

Alla: Thule Linen vuonna 1 882 valmistunut Thorsten oli
varustamon ensimmäinen uudisrakenne Lontoon-linjalle.
Kuva: Ian Boylen kokoelmat

Alimpana: Wilson Linen Calypso vuodelta 1 904 oli puolestaan
valmistuessaan Pohjanmeren suurin alus. Wilsonin muiden
alusten tapaan laivan runko oli maalattu vihreäksi ja
korsteeni punaiseksi; tästä johtuen varustamon laivoja
kutsuttiin lempinimellä Wilsonin papukaijat.
Kuva: Suomen laivahistorial l inen yhdistys



Myös Thule Linen omistaja vaihtui vuonna 1 91 6, kun
1 868 perustettu Svenska Lloyd osti sen. Tämän myö-
tä Svenska Lloyd nousi Ruotsin ja Britannian välisen
liikenteen johtavaksi varustamoksi sekä rahti- että
matkustajapuolel la. Mielenkiintoinen yksityiskohta on,
että kaupan jälkeen Svenska Lloyd luopui alkuperäi-
sestä korsteenimerkistään (mustassa korsteenissa
keltainen raita, jossa sininen L-kirjain) ottaen käyt-
töön Thulen korsteenimerkin (keltainen tähti sini-
sessä kiekossa valkoisel la taustal la).

Ruotsalaisten dominointia

Ensimmäisen maailmansota ei ol lut kohdellut kaltoin
vain Ellerman's Wilson Linen Göteborgin-l injan laivo-
ja vaan varustamon kaikkia matkustaja-aluksia: sodan
loputtua varustamolla ei ol lut jäl jel lä ainuttakaan mat-
kustaja-alusta. Tästä johtuen Svenska Lloyd, joka oli
selvinnyt sodasta menetyksittä, pystyi saavuttamaan
dominoivan aseman. Varustamo ei aloittanut uudel-
leen liikennettä Lontooseen; sen sijaan Thule ja Bal-
der liikennöivät Göteborgista Harwitchiin,Thorstenin
ja Belen jatkaessa Edinburghin-l injal la. Saga (1 ) oli
rahdattuna More McCormack Linelle New Yorkin ja
Rio de Janeiron välisessä l i ikenteessä vuoteen 1 91 9
asti, jol loin se palasi Svenska Lloydin laivastoon ja
avasi uuden linjan Göteborgista Newcastleen.

Samaan aikaan Sagan (1 ) paluun kanssa hankittiin Län-
si-Australian osavaltiolta Western Australia -laiva, al-
kujaan venäläinen Mongolia vuodelta 1 901 . Nimen
Patricia (1 ) saanut 3 000 brt:n alus kuljetti 572 mat-
kustajaa, ja se asetettiin Sagan (1 ) pariksi Newcastlen-
l injal le. Bele ja Thorsten poistuivat laivastosta 1 921 ;
ensimmäinen upposi ol lessaan rahdattuna toisel le va-
rustamolle, kun taas jälkimmäinen myytiin. Vuonna
1 922 Svenska Lloydin matkustajal i ikenne järjestettiin
uudelleen: Saga (1 ) ja Patricia (1 ) avasivat uudelleen
linjan Lontooseen, kun taas Thule ja Balder siirtyivät
Newcastlen-l injal le. Edinburghin-l inja lopetettiin.

El lerman's Wilson Line pystyi vastaamaan haastee-
seen vasta vuonna 1 920, kun Ital ian-laiva siirrettiin
El lerman & Papayanni -varustamolta EWL:l le. 3 700
brt:n laiva sai uuden nimen Rollo. Vuonna 1 899 val-
mistunut, 31 7 matkustajaa kuljettava alus avasi uudel-
leen linjan Hull ista Göteborgiin. Saman vuoden aikana
EWL hankki kaksi muuta käytettyä alusta eli Orlan-
don ja Calypson (2). Nämä liikennöivät pääasiassa
muil la l injoil la mutta vierail ivat ajoittain myös Hull-
Göteborg -l injal la. Varustamon pääasial l iseen bisnek-
seen eli siirtolaisten kuljettamiseen oli kuitenkin il-
mestynyt ensimmäisen maailmansodan aikana paha
kilpail i ja, kun Svenska Amerika Linien aloitti suoran
liikenteen Göteborgista New Yorkiin (SAL:ia käsitel-
tiin tarkemmin Ulkomatalan numerossa 4/201 4). Kun
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Ylinnä: Thule Linen Saga vuodelta 1 909 oli myös
valmistuessaan Ruotsin suurin laiva. Se liikennöi Thule Linelle
ja tämän seuraajalle Svenska Lloydille tasan 20 vuoden ajan.
Kuva: Ian Boylen kokoelmat

Yllä: Vain vuoden ikäinen Wilson Linen Bayardo
haaksirikkoutui Humber-joella vuonna 1 91 2.
Kuva: Suomen laivahistorial l inen yhdistys

Alla: Ellerman's Wilson Line turvautui ensimmäisen
maailmansodan jälkeen käytettyihin laivoihin. Kuvassa
vuonna 1 922 hankittu, 1 904 valmistunut Orlando.
Kuva: Postikortti, Hul l in museot/Ian Boylen kokoelmat
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Yhdysvallat vielä rajoitti vuonna 1 923 radikaalisti siir-
tolaisten pääsyä maahan, ei EWL enää saanut matkus-
tajal i ikennettään kannattavaksi. 1 920-luvun aikana
matkustajien kuljettaminen lopetettiin varustamon
Ruotsin-l injojen laivoil la käytännössä kokonaan.

Suecia ja Britannia: Pohjanmeren suurimmat

Svenska Lloyd oli jo aiemmin keskittynyt siirtolaisten
sijaan varakkaisiin matkail i joihin, ja varustamon mat-
kustajamäärät kasvoivat kun Wilsonin pienenivät.
Thule-laiva myytiin vuonna 1 925, mutta kaksi vuotta
myöhemmin Svenska Lloyd tilasi kaksi uutta, Pohjan-
meren-l i ikenteen suurinta alusta Swan Hunterin tela-
kalta Britanniasta. Vuonna 1 929 valmistuneet Britan-
nia ja Suecia olivat peräti 4 200 brt:n aluksia ja kuljet-
tivat 265 matkustajaa – näistä peräti 200 ensimmäi-
sessä luokassa. Alukset ottivat hoitaakseen Götebor-
gin ja Lontoon välisen linjan.

Uusien laivojen valmistuttua Saga (1 ) ja Patricia (1 )
myytiin. Iäkkäämpi Balder sen sijaan jatkoi Svenska
Lloydin laivastossa Göteborg-Newcastle -l injal la.
Alusta modernisoitiin radikaalisti vuonna 1 930, missä
yhteydessä se sai uuden nimen Northumbria. Talven
1 932-33 aikatauluissa mainitaan Northumbrian rin-
nal la l i ikennöivän Ingeborg-nimisen laivan; tästä aluk-
sesta ei ole löytynyt mitään muuta tietoa.

Matkustajamäärät Pohjanmerellä kasvoivat niin nope-
asti, että vuonna 1 935 Svenska Lloyd hankki brittiläi-

Yllä: Vuonna 1 920 Svenska Lloydin laivastoon liittynyt Patricia
(1 ) oli alkujaan venäläinen matkustajalaiva Mongolia
vuodelta 1 901 . Laivaa uudistettiin radikaalisti ennen kuin se
aloitti liikenteen Svenska Lloydin laivastossa. Kuva: Ian Boylen

kokoelmat

Alla: Vuonna 1 929 valmistunut kaksikko Suecia ja Britannia
olivat Ruotsin ja Britannian välisen liikenteen pitkäikäisimmät
laivat: ne hoitivat Göteborgin ja Lontoon välistä liikennettä
peräti 37 vuotta, aina autolautta-ajan alkuun asti. Kuva:

Postikortti, Kalle Idin kokoelmat



seltä Byron Steamship Companyltä Patris I I -laivan (3
900 brt, ainakin 250 matkustajaa), joka sai soveliaasti
uudeksi nimekseen Patricia (2). Se asetettiin
kolmantena laivana Göteborgin ja Lontoon välisel le
l injal le.

Sota-ajan uudisrakenne Saga (2)

1 930-luvun lopulla harva varustamo aavisti maailman-
sodan olevan tulossa. Kuten juttusarjan edell isessä
osassa kerroimme, sekä Suomen Höyrylaiva Osake-
yhtiö että Neuvostoliiton Baltic Steamship Company
tilasivat aluksia, jotka valmistuivat vasta sodan aikana.
Samoin teki myös Svenska Lloyd, joka tilasi vuonna
1 939 uuden, peräti 6 500 brt:n Sagan (2), joka pystyi
kuljettamaan 400 matkustajaa. Aiemmista varustamon
laivoista poiketen Saga (2) sai dieselmoottorit. Alus
laskettiin vesil le Lindholmenin telakalla Göteborgissa
syksyllä 1 940. Koska sota oli jo syttynyt Euroopassa,
makuutettiin laiva vesil lelaskun jälkeen. Makuutuk-
seen päätyivät myös Suecia ja Britannia. Patricia (2)
myytin Ruotsin laivastolle sukellusveneiden emälai-
vaksi, kun taas Northumbria joutui saksalaisten käsiin
Norjassa ja upposi pommituksissa 1 943.

Sagan (2) rakennustyöt aloitettiin uudelleen vuonna
1 944 – nyt Götaverkenin telakalla. Suecia ja Britannia
aloittivat l i ikenteen Göteborg-Lontoo -l injal la kevääl-
lä 1 946, ja Sagan (2) valmistuttua muutamaa kuukaut-
ta myöhemmin liittyi sekin l injal le. Uusi laiva oli suun-
niteltu l injal i ikenteen lisäksi myös risteilykäyttöön, ja
talvikuukausina se tekikin pitkiä risteilyjä Götebor-
gista ja Lontoosta Kanariansaaril le. Sagan (2) valmis-
tumisen myötä Svenska Lloydin matkustaja-alusten
musta runkoväri vaihtui valkoiseen.

Lyhytikäinen Patricia (3)

Saga (2) oli menestyksekäs laiva.Vaikka Svenska Lloy-
dil la uskottiin lentokoneiden pian vievän matkustajat
laivoilta, kohosivat matkustajamäärät merellä vuosina
1 946-50 uusiin korkeuksiin. Varustamo oli niin va-
kuuttunut tulevaisuuden olevan ilmassa, että se oli
perustanut vuonna 1 945 oman lentoyhtiön, Svenska
Aero Lloydin.Yhtiö ei kuitenkaan koskaan saanut lu-
paa matkustajien kuljettamiseen Ruotsin viranomai-
silta, jotka halusivat keskittää ruotsalaisen lentoliiken-
teen SAS:l le.

Meril i ikenteen matkustajamäärien kasvusta johtuen
Svenska Lloyd tilasi 1 940-luvun lopussa Swan Hunte-
rin telakalta Patrician (3), jota voidaan pitää Sagan (2)
”parannettuna painoksena”.Vuonna 1 951 valmistunut
Patricia (3) oli kuitenkin Sagaa (2) suurempi 7 800
brt:n vetoisuudella ja 408 matkustajan kapasiteetil la –
sekin oli valmistuessaan suurin Pohjanmeren-l i iken-

teen alus. Patricia (3) erosi Sagasta (2) myös siinä,
että se oli varustettu höyrykoneil la dieselmoottorei-
den sijaan. Myös Patriciaa (3) käytettiin talvisin ristei-
lyl i ikenteessä, ja talvel la 1 952 se kulki Atlantin yli Ber-
mudalle saakka. Talvikausina 1 953-55 laiva teki ristei-
lyjä NewYorkista rahdattuna yhdysvaltalaisel le varus-
tamolle.

Patricia (3) osoittautui kuitenkin virheinvestoinniksi
omistajal leen. Lentoliikenteen aiheuttama kilpailu las-
ki matkustajamääriä Pohjanmeren-l i ikenteessä, minkä
lisäksi Patricia (3) ja Saga (2) olivat kall i ita operoitavia.
Niinpä Saga (2) myytiin vuonna 1 956 Compagnie Ge-
nerale Transatlantiquelle, ja Patricia (3) vuotta myö-
hemmin Hapagil le. Näin Suecia ja Britannia jäivät hoi-
tamaan Göteborg-Lontoo -l i ikennettä; laivojen mat-
kustajamäärää kasvatettiin 343:een alkuperäisestä
265:stä. Sagan (2) ja Patrician (3) vetäminen liiken-
teestä merkitsi myös risteilyl i ikenteestä luopumista.

Vuodesta 1 957 Suecia ja Britannia siis l i ikennöivät ai-
noina matkustaja-aluksina Ruotsin ja Britannian väli l lä.
1 960-luvun alkupuoliskolla kävi selväksi, etteivät iäk-
käät höyrylaivat vastanneet uuden aikakauden vaati-
muksia. Tulevaisuus Ruotsin ja Britannian välisessä
l i ikenteessä kuuluisi autolautoil le. Lauttal i ikenne toi
mukanaan uusia laivoja ja sekä uusi että jo höyrylaiva-
ajalta tuttuja varustamoita. Näihin tutustumme tar-
kemmin tämän juttusarjan kolmannessa osassa, joka
ilmestyy Ulkomatalan ensi numerossa.
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Yllä: Vuonna 1 946 valmistunut Saga (2) oli ensimmäinen
dieselmoottorilla varustettu matkustaja-alus Ruotsin ja
Britannian välisessä liikenteessä. Aluksen myötä Svenska
Lloyd aloitti risteilyliikenteen mm. Kanariansaarille.
Matkustajatilojen lisäksi laivassa oli neljä lastiruumaa ja
erillinen autokansi. Kuva: Portikortti, Kalle Idin kokoelmat

Alla: Sagan (2) pariksi rakennettu Patricia (3) oli epäilemättä
Svenska Lloydin epäonnistunein alus: se kulki varustamon
liikenteessä vain kuuden vuoden ajan. Laiva teki tämän
jälkeen pitkän uran risteilyliikenteessä ja romutettiin vasta
vuonna 1 997, viimeisenä Ruotsin ja Britannian välillä
liikennöineenä perinteisenä matkustaja-aluksena.
Kuva: Portikortti, Kalle Idin kokoelmat
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Lokikirja
Maalis-huhtikuu 201 5

TEKSTI: KALLE ID, LASSI LIIKANEN JA OLLI TUOMINEN

Rauman telakka muuttaa Otson monitoimi-
murtajaksi ja rakentaa kelluvan virkistysalu-
een Arabiemiraatteihin. Lue lisää sivuilta 4-5.

Tallink varmisti uuden tilauksensa... Virolainen
varustamoyhtiö Tall ink ja Meyer Turku vahvistivat hel-
mikuun lopussa Tall inkin uuden LNG-käyttöisen Hel-
sinki-Tall inna -l injan laivan tilauksen. 2 000 henkilö-
työvuotta telakalle tuova laiva valmistuu vuoden
201 7 alussa. Kerroimme laivasta tarkemmin Ulkoma-
talan numerossa 6/201 4. KI

...sekä myi Silja Festivalin ja Regina Baltican.
Samaan aikaan uuden Helsinki-Tall inna -laivan tilauk-
sen vahvistamisen kanssa Tall ink Grupp tiedotti myy-
neensä vanhimmat aluksensa, viime vuodet majoitus-
laivoina toimineet Regina Baltican ja Sil ja Festival in.
Viimeksi vuonna 2009 Tall inkin omassa li ikenteessä
kulkenut Regina Baltica myytiin laivaa jo vuosien ajan
rahdanneelle SweOffshorelle. Sil ja Festival puoles-
taan myytiin kanadalaisel le Bridgemans Servicesil le,
jol le laiva oli rahdattuna viime vuoden alusta lähtien.
Huhujen mukaan Sil ja Festival oltaisiin saman tien
myyty eteenpäin Corsica Ferriesil le nimellä Mega
Andrea. Molemmat alukset luovutettiin uusil le omis-
taji l leen huhtikuussa. KI

Uusi laiva Merenkurkkuun jo 201 8?Wasaline ja
Wärtsilä julkaisivat huhtikuussa uuden version Vaasan
ja Uumajan välisel le l injal le suunnitel lusta uudisraken-
teesta. Aluksen suunnittelu on tarkoitus saada val-
miiksi tämän vuoden loppuun mennessä ja laivan
suunnitel laan valmistuvan aikaisintaan vuonna 201 8.
Toteutuakseen laivahanke tarvitsee kuitenkin julkista
tukea Suomen ja Ruotsin valtioilta sekä Euroopan
unionilta. Varustamon tavoitteena on saada maininta
laivan rakentamisesta vuosien 201 5-1 9 hall itusohjel-
maan. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan uusi Vaa-

sanlaiva tulee olemaan 1 50 metriä pitkä ja 25 metriä
leveä. Sen kapasiteetti tulee olemaan 800 matkustajaa,
204 hyttipaikkaa ja 665 kaistametriä rahdil le sekä
1 300 kaistametriä henkilöautoil le. Polttoaineena tul-
laan käyttämään nesteytettyä maakaasua. KI

Mariella kävi telakalla.Viking Linen Mariel la vietti
kaksi viikkoa huhtikuussa Öresundsvarvetil la Ruotsin
Landskronassa. Telakoinnin aikana alukselle rakennet-
tiin muun muassa kaksi uutta hyttiluokkaa, uudistettu
yökerho, kaksi uutta ravintolaa, uudistetut lasten leik-
kitilat ja päivityksiä konferenssiosastolle. LL

Arctech Helsinki Shipyard täytti 1 50 vuotta.
Arctech Helsinki Shipyard täyttää tänään 1 50 vuotta.
Juhlavuoden kunniaksi on avattu www.helsingintelak-
ka1 50.fi -juhlasivusto, jol la voi muun muassa jakaa
oman muistonsa telakkaan liittyen. OT

Murmansk laskettiin vesille. Helsingin telakalla
Venäjän li ikenneministeriöl le rakenteil la oleva jään-
murtaja Murmansk laskettiin vesil le 25. maaliskuuta.
Murmansk on toinen Helsingin ja Viipurin telakoiden
yhteistyössä rakentamasta kolmen jäänmurtajan sar-
jasta. Viipurin telakka on ollut vastuussa alusten pe-
russuunnittelusta, ja sarjan kaksi muuta alusta raken-
netaan kokonaan Viipurissa. Murmansk luovutetaan
omistajal leen tämän vuoden syksyllä. KI

Arctia Shippingin uuden LNG-jäänmurtajan
rakennustyöt alkoivat. Hietalahden telakalla aloi-
tettiin 4.3. Liikenneviraston tilaaman jäänmurtajan ra-
kennustyöt, kun ensimmäinen lohko laskettiin telak-
ka-altaan pohjal le. LNG:tä polttoaineenaan käyttävä
alus on jo ehtinyt saada tunnustusta maailmalla, kun
sil le myönnettiin viime viikolla Informa Maritime &
Lloyd´s Maritime Academyn innovaatiopalkinto. Uusi,
vielä nimeämätön alus valmistuu ensi vuoden alussa.
OT

Auto Balticin rahtaus UECC:lle päättyi. Bore-
varustamon omistaman autonkuljetusalus Auto Bal-
ticin rahtaus UECC:l le päättyi maaliskuussa. Laivan
korvasi UECC:n Suomeen suuntautuneil la l injoil la
niin ikään Borelta rahdattu Auto Balticin sisaralus Au-
to Bay. Rahtauksen päättymisen jälkeen Auto Baltic
on liikennöinyt Välimerellä, mutta viral l ista tietoa sen
uudesta urasta ei ole kerrottu. KI

Merenkulun tärkeimpiä tapahtu-
mia niin kotivesiltä kuin maailman
meriltä maalis-huhtikuulta 201 5.

Kotivesiltä
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Yllä: Tallinkin tulevan uuden Helsinki-Tallinna -laivan
viimeisimmissä havainnekuvissa alus on saanut
punavalkoisen maston ja korsteenin aiempien vihreä-
valkoisten tilalle. Kuva: AS Tall ink Grupp

Oikealla: Huhujen mukaan Silja Festivalin ostanut Bridgemans
Services olisi myynyt laivan välittömästi eteenpäin Corsica
Ferriesille. Kuva: Oll i Tuominen

Oikealla alla: Uusimmissa havainnekuvissa mm. Wasalinen
uudisrakenteen keulaosan rakennetta on muutettu.
Kuva: Wasaline/Wärtsilä

Alla: Mariella sai sisätilojen muutoksen lisäksi Grace-tyyliset
raidat kylkiinsä huhtikuun telakoinnissa. Samalla myös laivan
nimi siirrettiin keulasta kansirakennelman kylkeen muiden
varustamon laivojen tapaan. Kuva: Oll i Tuominen
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Carnival tilaamassa yhdeksän alusta – kaksi
rakennetaan Turussa? Maailman suurin risteilyva-
rustamo Carnival Corporation & Plc on allekirjoit-
tanut yhteistyösopimukset Meyer Werftin ja Fincan-
tierin kanssa yhdeksän risteilyaluksen rakentamisesta.
Viisi aluksista on tarkoitus rakentaa Fincantierin tela-
koil la Ital iassa, kaksi Meyer Turun telakalla ja kaksi
MeyerWerftil lä Papenburgissa. Alusten valmistuminen
ajoittuu vuosil le 201 9-2022. Sopimusten toteutumi-
nen edellyttää vielä muun muassa rahoituksen var-
mistumista. Carnival ei vielä paljastanut, mil le sen
brändeistä mahdoll iset uudet alukset tulevat. OT

Meyer Turku saamassa tilauksen myös Royal
Caribbeanilta? Helsingin Sanomat kertoi huhti-
kuussa omiin lähteisiinsä pohjautuen myös Royal Ca-
ribbeanin neuvottelevan uusista tilauksista Meyer
Werftin Turun-telakalta. Meyer Werft sen sijaan oli
neuvotteluista vaitoinainen ja kertoi HS:n haastatte-
lussa, että Royal Caribbean on telakan asiakas, ja he
keskustelevat mielel lään, mutta telakka ei kommentoi
mahdoll isia kauppaneuvotteluja. LL

MeyerWerft ostaa Suomen valtion ulos Meyer
Turku -telakasta. Saksalainen telakkakonserni
MeyerWerft osti alkuperäisten suunnitelmien mukai-
sesti Suomen valtion omistusosuuden Turun telakasta
huhtikuussa. Suomen Teoll isuussijoitus Oy omisti
aiemmin vähemmistön eli 30 prosenttia telakasta sen
jälkeen, kun MeyerWerft ja Suomen Teoll isuussijoitus
ostivat Turun-telakan eteläkorealaiselta STX-konser-
nilta viime syksynä. LL & KI

St. Peter Line suunnittelee uudisrakennetta.
Viisivuotista taivaltaan tänä vuonna juhliva St. Peter
Line on suunnittelemassa tilaavansa uutta laivaa.Tark-
koja yksityiskohtia ei vielä ole kerrottu julkisuuteen,
mutta yhtiön edustaja kertoi virolaisel le Postimees-
lehdelle, että suunnitelma uudesta aluksesta on jo
valmiina ja että alus on nykyistä laivastoa isompi.Va-
rustamo ei ole vielä päättänyt korvaisiko alus jonkun
nykyisistä aluksista, vai tul isiko se kolmanneksi laivak-
si l i ikenteeseen. Tällä hetkellä St. Peter Line työsken-
telee uudisaluksen rahoituksen kanssa. LL

Finnlinesin ostamat roro-lautat varmistuivat
Carrieriksi ja Traderiksi. Finnlines ilmoitti tam-
mikuussa ostaneensa kaksi uutta roro-rahtilauttaa, ja
samoihin aikoihin Eckerö Shipping ilmoitti myyneensä
Carrierin ja Traderin nimettömänä pysytteleväl le os-
tajal le. Finnlinesin toimitusjohtaja Emanuele Grimaldi
vahvisti huhtikuussa, että Finnlinesin ostamat alukset
ovat nimenomaan Carrier ja Trader. Ne siirtyvät
Finnlinesin omistukseen tammikuussa 201 6. KI

Ylinnä: Murmansk uitetaan ulos Helsingin telakkahallista.
Aluksen muista Arctechin rakentamista jäänmurtajista
poikkeava ulkoasu selittyy sillä, että sen suunnittelusta on
vastannut Viipurin telakka. Kuva: Jukka Koskimies

Yllä: Boren Auto Balticin rahtaus UECC:lle päättyi
maaliskuussa. Aluksen tulevaisuus on vielä hämärän
peitossa. Kuva: Pekka K. Laakso

Alla: Mikäli Carnival Corporationin tilaukset Turusta
varmistuvat, rakennetaan Suomessa laivoja maailman
suurimmalle risteilyvarustamolle ensimmäistä kertaa sitten
vuosina 2000-2004 Carnival Cruise Linesille ja Costa
Cruisesille valmistuneen Spirit- luokan. Kuva: Kalle Id



Dennis Maritime ostaa ja myy. Suomalainen
Dennis Maritime ilmoitti huhtikuun lopulla ostavansa
alankomaalaiselta Wagenborgilta kaksi 4 000 dw-ton-
nin G-sarjan kuivalastilaivaa. Aluksista yksi muutetaan
itsepurkavaksi väl ittömästi kaupan jälkeen ja toinen
myöhemmässä vaiheessa. Kaupan osall iset eivät ole
kertoneet, mitkä kaksi viidestä G-sarjan laivasta Den-
nis on ostanut. Dennis Maritime myös myi kaksi alus-
ta huhtikuussa: Josefine myytiin Färsaaril le, jossa se
muutetaan kalankasvatuslaitokseksi, kun taas Serafina
myytiin suomalaisel le Sal Shippingil le ja tul laan asetta-
maan Prima Shippingin laivastoon nimellä Prima For-
tuna. KI

Meriauralle uusi alus. Meriaura Groupiin kuuluva
VG Shipping osti maaliskuussa Saksasta UPM:n rah-
tauksessa kulkeneen rahtialus Polariksen. Uuden ni-
men Polaris VG saanut 6 500 dwt:n laiva on Meri-
auran suurin alus. Se jatkaa rahdattuna UPM:n liiken-
teeseen toukokuun alkuun asti. KI

Saimaan kanava avattiin liikenteelle 4.4. Hinaa-
jat Protector ja Meteor mursivat jäät Saimaan kana-
vasta lankalauantaina. KI

Crystal Cruisesille uusi omistaja ja laiva. Lue
lisää sivuilta 6-8.

Ruotsi tilaa kaksi uutta sukellusvenettä Koc-
kumsilta. Ruotsin hal l itus aikoo tilata laivastolleen
kaksi A26-luokan sukellusvenettä Karlskronassa sijait-
sevalta SAAB Kockumsin telakalta. Päätöksen vahvisti
maaliskuussa maan puolustusministeri Peter Hult-
qvist. Sukellusveneiden on määrä valmistua vuoteen
2022 mennessä, ja niiden hinta on korkeintaan 8,2
mil jardia kruunua eli noin 880 mil joonaa euroa. LL

Anthem of the Seas luovutettiin... Royal Carib-
beanin uudisrakenne Anthem of the Seas luovutettiin
yhtiöl le Meyer Werftin telakalta Papenburgista 1 0.
huhtikuuta. Quantum of the Seasin uudempi sisar
(Quantum of the Seasia käsittel imme Ulkomatala
1 /201 5 -numerossa) risteilee tämän kesän Euroopas-
sa kotisatamanaan Southampton ja siirtyy kesäkau-
den jälkeen Atlantin toisel le puolel le risteilemään
Pohjois-Amerikan markkinoil le. LL

...ja viimeinen sisar Ovation of the Seas pää-
tyy Kiinan markkinoille. Keväällä 201 6 valmistuva,
luokassaan toistaiseksi viimeinen Quantum-luokan
laivoista, Ovation of the Seas, tulee risteilemään Kii-
nan markkinoil la. Aluksen kotisatamaksi Kiinassa on
tulossa Tianjin. Jo kuluvan kevään aikana ensimmäinen
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Yllä: Turun telakka siirtyi huhtikuussa kokonaan Meyer Werftin
omistukseen ja telakan tilauskirjat ovat tällä hetkellä hyvällä
mallilla. Kuva: Oll i Tuominen

Alla: Paluu menneisyyteen: Birka Carrier Raumalla Finnlinesin
rahtauksessa kesällä 2009. Ensi tammikuusta lähtien Carrier
ja sen sisar Trader palaavat Finnlinesin laivastoon. Jää
nähtäväksi, mitkä nimet laivat saavat Finnlinesin laivastossa.
Kuva: Pekka K. Laakso

Alinna: Anthem of the Seas lähdössä Hampurista kohti
Southamptonia. Näillä näkymin Anthem on ainoa kolmesta
Quantum-luokan laivasta, jota ei aseteta liikenteeseen
Kiinan markkinoilla. Kuva: Marko Stampehl

Maailman meriltä



aluksista, Quantum of the Seas, siirtyy risteilemään
vuoden ympäri Kiinasta. Royal Caribbean vahvistaa
täten otettaan kasvavasta markkinasta, ja Ovation of
the Seasin siirtyessä Aasiaan on yhtiöl lä yhteensä viisi
alusta Kiinan risteilymarkkinoil la. LL

Splendour of the SeasistäThomson Discovery.
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCCL) ilmoitti maalis-
kuun alussa myyvänsä vuonna 1 996 Ranskassa valmis-
tuneen Splendour of the Seasin saksalaisel le TUI
Cruisesil le, josta RCCL omistaa 50%. Alus luovute-
taan keväällä 201 6, jol loin TUI Cruises rahtaa laivan
TUI-konserniin kuuluval le Thomson Cruisesil le ris-
teilemään Britannian markkinoil la nimellä Thomson
Discovery. KI

Deutschland myydään. Peter Deilmannin rahtauk-
sessa kulkenut risteil i jä Deutschland ollaan myymässä
tuntemattomil le yhdysvaltalaisil le ostaji l le. Laiva on
ollut makuutettuna siitä lähtien, kun Peter Deilmann
kaatui taloudell isi in vaikeuksiin viime vuonna. Kaup-
pahintaa ja ostajaa ei julkistettu, mutta tarkoitus on
jatkaa liikennettä samalla Deutschland-nimellä ja pit-
kälti samalla miehistöllä. Sen sijaan ei ole varmaa,
seilaako alus tulevaisuudessakin ainoana valtameri-
risteil i jänä Saksan lipun alla. Deilmannin oli tarkoitus
ulosl iputtaa alus Maltal le ennen liikenteen loppumista.
LL

Carnival Corporation luopuu neljästä alukses-
ta vuoden 201 5 aikana? Maailman suurin risteily-
varustamo Carnival Corporation on ilmaissut halunsa
poistaa neljä alusta l i ikenteestä kuluvan vuoden aika-
na. Poistuvien alusten tilal le Carnival Corporationil le
valmistuu tänä vuonna kaksi uutta alusta: Britannia
P&O Cruisesil le (katso sivut 1 0-1 6) ja AIDAprima
Aida Cruisesil le. Ensi vuonna uudisrakennuksia tulee
puolestaan neljä l isää, joten Carnival in laivasto ei ole
varsinaisesti pienentymässä. LL & KI

Viking Star luovutettiin.Aiemmin jokiristeilyistään
tunnetun Viking Cruisesin ensimmäinen meriristeil i jä
valmistui huhtikuussa. Laiva kastetaan toukokuussa
Norjan Bergenissä, ja tutustumme Viking Cruisesiin
sekä Viking Stariin tarkemmin Ulkomatalan seuraa-
vassa numerossa. KI

CMA CGM tilaamassa 20 600 TEU:n kontti-
laivoja? Ranskalainen konttilaivoihin erikoistunut
varustamo CMA CGM viimeistelee rahoitusta kol-
men 20 600 TEU:n konttilaivan rakentamiseksi, varus-
tamo kertoi maaliskuun lopussa.Vuonna 201 7 valmis-
tuviksi suunnitel lut alukset olisivat näil lä näkymin val-
mistuessaan maailman suurimmat konttilaivat. KI

Yllä: Royal Caribbeanin Splendour of the Seasistä tulee
keväällä 201 6 Thomson Cruisesin Thomson Discovery
liikenteeseen Britannian markkinoille.
Kuva: Exequiel Pérez Mil lán (CC BY 3.0)

Alla: Deutschland lähdössä Helsingistä keväällä 201 4; laiva
palannee liikenteeseen uuden omistajan toimesta mutta
vanhalla nimellään. Vanhahtavasta ulkoasustaan huolimatta
Deutschland on rakennettu vuonna 1 998. Kuva: Kalle Id
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Lisboa romuksi.Vuonna 1 955 valmistunut Portus-
cale Cruisesin omistama klassinen risteilylaiva Lisboa
myytiin marraskuun alussa romuksi. KI

Kungsholm palaa sittenkin Göteborgiin John-
ny Sidin yrityksen toimesta? Svenska Amerika Li-
nienin viimeinen uudisrakenne Kungsholm (nyk.Vero-
nica) on palaamassa Göteborgiin suomalaisen Johnny
Sidin johtaman sijoittajaryhmän toimesta. Sijoittaja-
ryhmä oli saanut koottua pääosan tarvittavasta rahoi-
tuksesta ja solminut sopimuksen aluksen ostamisesta.
Kaupan oli tarkoitus varmistua huhtikuun lopulla,
mutta lehden julkaisuun mennessä julkisuuteen ei ol-
lut tul lut tietoa kaupan toteutumisesta tai peruuntu-
misesta. KI

Stena Germanica valmis metanoliajoon. Maail-
man ensimmäinen metanolikäyttöinen autolautta Ste-
na Germanica on nyt l i ikenteessä. Puolan Gdanskissa
tehdyt muutostyöt valmistuivat maaliskuun loppu-
puolel la. Aluksi yksi päämoottoreista on muutettu
yhteistyössä Wärtsilän ja Stena Roron kanssa täysin
metanolikäyttöiseksi, ja loput kolme muuta on val-
misteltu ja muutettavissa metanolikäyttöisiksi nope-
asti, mikäli kokeilut metanoliajosta ensimmäisen
moottorin kanssa onnistuvat. LL

Trasmediterránea voitti tarjouskilpailun Melil-
la-Málaga/Almería -linjoista... Rakennusyhtiö Ac-
cionan omistama Trasmediterránea-varustamo voitti
tarjouskilpailun Málagasta ja Almeriasta Melil laan kul-
kevien Espanjan sisäisten linjojen li ikennöinnistä tou-
kokuusta 201 5 toukokuuhun 201 7 saakka (Melil la on
Espanjaan kuuluva kaupunki Pohjois-Afrikassa). Tras-
mediterránea pyysi l injan hoitamisesta vain 7,6 mil-
joonaa euroa, kun kilpail i jat Balearia ja Armas pyysivät
1 4,1 mil joonaa ja 1 7 mil joonaa. Liikenteen tulevat
hoitamaan Trasmediterránean suurimmat alukset So-
rolla ja Fortuny. Sorolla l i ikennöi reiteil lä jo nyt, mutta
Fortuny siirretään sisarensa pariksi Barcelonan ja Ba-
leaarien välisi ltä l injoilta. Fortunyn korvaa Baleaarien
liikenteessä Suomessa rakennettu Juan J . Sister. KI

...ja myi kaksi rahtialusta. Tarjouskilpailun voiton
lisäksi Trasmediterránean raportoidaan myyneen pit-
kään makuutettuna olleen roro-rahtialuskaksikon Su-
per-Fast Andalucían ja Super-Fast Canariasin Grimal-
dil le. Acciona yritti myydä koko Trasmediterránea-
varustamon viime vuoden loppuun mennessä, mutta
mitä ilmeisimmin tappioll isel le varustamolle ei löydet-
ty ostajaa.Trasmediterránean historiasta ja viime vuo-
sien talousvaikeuksista kerrottiin tarkemmin Ulkoma-
talan numeroissa 3-4/201 3. KI
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Ylinnä: Johnny Sidin johtaman sijoittajaryhmän tavoitteena on
palauttaa Kungsholm alkuperäiseen kaksikorsteeniseen
ulkoasuunsa samalla, kun laiva tuodaan hotellilaivaksi
Göteborgiin. Kuva: Postikortti Kalle Idin kokoelmista

Yllä: Metanoliajoon muutoksen seurauksena Stena
Germanica sai myös uuden värityksen, jossa vihreät
koristeraidat korvasivat muissa Stenan laivoissa käytössä
olevat vaaleansiniset raidat. Kuva: Marko Stampehl

Alla: Fortuny saapumassa Barcelonaan elokuussa 201 4. Ensi
toukokuusta lähtien laiva siirtyy Espanjan ja Pohjois-Afrikan
välisille linjoille sisarensa Sorollan rinnalle. Kuva: Kalle Id



Hellenic Seawaysin Highspeed 5 paloi Pira-
euksessa. Hellenic Seawaysin pika-alus Highspeed 5
paloi Piraeuksen satamassa 23.3. Alusta kunnostettiin
kesän liikennöintikautta varten, kun tuntemattomasta
syystä laival la tapahtui kaksi räjähdystä. Räjähdyksistä
alkunsa saanut palo tuhosi laivan matkustajatilat lähes
täysin; ainakin yksi ihminen kuoli palossa. KI

HSS Discovery romuksi. Raumalla vuonna 1 997
rakennettu pika-alus Discovery (ex-Stena Discovery)
myytiin romuksi huhtikuussa. Laiva vedettiin Stena Li-
nen liikenteestä vuonna 2007; tämän jälkeen se lii-
kennöi kahden vuoden ajan Karibianmerellä ennen
makuuttamista. Discoveryn romutuksen jälkeen ma-
kuutettu Stena Explorer on viimeinen jäl jel lä oleva
HSS 1 500 -luokan alus. KI

Spliethoff satsaa rikkipesureihin. Hollantilainen
Spliethoff-varustamo investoi kuluvan vuoden aikana
merkittävästi rikkipesureihin, kun yhteensä 1 4 yhtiön
S-luokan alusta saa rikkipesurin.Yhteensä Spliethoffil-
la on näin ollen vuoden loppuun mennessä l i iken-
teessään 20 rikkipesuril la varustettua alusta, sil lä jo
aiemmin kuusi Transfennican liikenteessä olevaa con-
ro-alusta on varustettu pesureil la. Spliethoff aloitti ri-
kin päästörajoituksiin valmistautumisen hyvissä ajoin,
sil lä ensimmäinen, Alfa Lavalin valmistama pesuri
asennettiin jo kesäl lä 201 2 Transfennican liikenteessä
kulkevaan Plycaan. OT

Ropax-lautta Sorrento paloi Espanjassa. Tras-
mediterránea-varustamon operoimalla mutta Gri-
maldi Ferriesin omistamalla matkustaja-autolautta
Sorrentolla (ex-Eurostar Valencia) syttyi tul ipalo tiis-
taina 28.4. i ltapäiväl lä. Laiva oli lähellä Mallorcan saa-
ren rannikkoa matkalla Palma de Mallorcalta
Valenciaan. Laivalta evakuoitiin palon seurauksena
noin 1 70 matkustajaa ja miehistön jäsentä ja kolmen
henkilön kerrotaan loukkaantuneen. Palon seurauk-
sena uppoamisvaarassa oleva Sorrento on joulukuus-
sa palaneen Norman Atlanticin sisaralus. KI

Cordica Ferries ostanut myös Blue Star 1 :n?
Corsica Ferriesin huhutaan ostaneen Sil ja Festival in
l isäksi myös nopean matkustaja-autolautta Blue Star
1 :n kreikkalaiselta Blue Star Ferriesiltä. Vuonna 200
valmistuneen lautan kerrotaan saavan uudeksi nimek-
seen Mega Express Six. Huhuttujen kauppojen syynä
kerrotaan olevan valmistautuminen Korsikan ja Man-
ner-Ranskan liikenteen tulevaisuuteen kilpailevan
SNCM-varustamon konkurssiprosessin päättymisen
jälkeen. KI

Kiitokset: Pekka K. Laakso
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Ylinnä: Highspeed 5 Paroksen satamassa syksyllä 201 3.
Vuonna 2005 valmistunut katamaraani tuhoutui tulipalossa
korjauskelvottomaksi. Kuva: Olaf Tausch (CC BY 3.0)

Yl lä: Raumalla rakennettu HSS Discovery makuutettuna
Curacaossa 201 1 . Aikansa huipputeknologiaa edustaneet
HSS 1 500 -laivat kelpaavat alle 20-vuoden iässä vain
romumetalliksi. Kuva: Cornelis Bustraan

Alla: Havainnekuva Transfennican liikenteessä kulkevan
Plycan rikkipesuriasennuksesta. Kuva: Alfa Laval AB
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Yllä: Mega Express Three oli alkujaan Minoan Linesin Etelä-
Koreassa rakennettu Oceanus vuodelta 2001 . Corsica Ferries
osti laivan vuonna 2004. Kuva: Kalle Id

Oikealla: Mega Smeralda on suomalaisille paremmin tuttu
nimillä Svea ja Silja Karneval. Corsica Ferries osti laivan
vuonna 2008 Color Linelta. Kuva: Marko Stampehl

Oikealla alla: Mega Express Five valmistui japanilaiselta
Mitsubishin telakalta vuonna 1 993 nimellä Phoenix Express ja
liittyi Corsica Ferriesin laivastoon vuonna 2008.
Kuva: Oll i Tuominen

Alla: Corsica Marina Seconda oli alkujaan yksi neljästä Stena
Linen tilaamasta sisaraluksesta. Vuonna 1 974 valmistunut
alus on liikennöinyt Corsica Ferriesille vuodesta 1 986 lähtien.
Kuva: Kalle Id

Autolautat

Galleria: Corsica Ferries



Mariella uudistui

Viking Linen Mariel la kävi telakalla huhtikuun lopussa.
Tutustumme 30-vuotiaaseen laivaan tehtyihin uudis-
tuksiin.

Autolautoilla Ruotsista Britanniaan

Vuonna 1 966 viisi uutta autolauttaa korvasi kaksi van-
haa höyrylaivaa Ruotsin ja Britannian välisessä l i iken-
teessä. Yksikään varustamo ei selvinnyt seuranneesta
tiukasta kilpailusta.

Tulipalot matkustajalaivoilla

Viime vuosien aikana matkustaja-aluksil la on ollut
useita vakavia tul ipaloja. Viimeisimpinä paloivat sisar-
laivat Sorrento ja Norman Atlantic.

Viking Cruises ja uusi Viking Star

Maailman menestynein jokiristeilyvarustamo laajentaa
toimintaansa myös meril le.

Ensi numerossa:

Tor Britannia ja Tor Scandinavia kohtaavat Pohjanmerellä.
Kuva: Postikortti, Kalle Idin kokoelmat

Ulkomatala 3/201 5 ilmestyy

tiistaina 30. kesäkuuta




