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TEKSTI : O LLI TUOMINEN

TURUSSA päästiin aloittamaan keskikesän juhla jo muutama päivä etu-

ajassa, kun Carnival Corporationin ja Meyer Werftin maaliskuussa solmima aiesopimus muuttui konkreettisiksi tilauksiksi. Carnivalin kahden
LNG-käyttöisen risteilijän tilaus on hieno osoitus Turun telakan kohentuneesta kilpailukyvystä ja antaa uskoa siihen, että Turun telakka on
yksi maailman merkittävistä risteilyalustelakoista myös tulevaisuudessa.
Vaikka valtio ei olekaan aina ollut hyvä omistaja avoimilla markkinoilla
toimiville yrityksille, on helppo todeta, että valtion päätös lähteä Turun
telakan väliaikaiseksi omistajaksi oli loistava siirto. Ilman valtion tukea
telakka, joka tänään on nousemassa uuteen kukoistukseensa, olisi saattanut pahimmillaan ajautua konkurssiin.
Nyt Turun telakka on saanut omistajan, joka uskoo telakkaan ja aikoo
myös investoida telakan modernisointiin. Pitkäjänteisesti toimiva perheyhtiö tuonee Turkuun myös työntekijöiden ja alihankkijoiden kaipaamaa vakautta, jota ei varsinkaan viimeisinä STX-vuosina juurikaan
ollut. Nyt saadut tilaukset ovat oiva osoitus siitä, että myös varustamojen luottamus Turun telakkaan on kohdallaan.
———

"

Hallituksen linjaus
uhkaa karsia
suomalaisten
matkustaja-alusten
määrää

Suomi sai toukokuussa uuden, Keskustan
Juha Sipilän johtaman
hallituksen, jonka vaikeana tehtävänä on
saada valtiontalous jälleen tasapainoon. Hallituksen ohjelman mukaisesti luvassa on jälleen menoleikkauksia. Silti
on erikoista, että yksi leikattavaksi kaavailtu kohde on matkustaja-alustuki, jonka kustannukset ovat valtiolle vain noin 20 miljoonaa euroa
vuodessa.
Uuden hallituksen tekemä linjaus uhkaakin karsia Suomen lipun alla
purjehtivien matkustaja-alusten määrää, sillä esimerkiksi Viking Line
ehti jo ilmoittaa, että se alkaa tutkia mahdollisuutta siirtää Suomen
lipun alla olevat aluksensa Ruotsin lipun alle tuen poistumisen seurauksena. Ei ole vaikea arvata, että samoja laskelmia tehdään myös
kilpailija Silja Linellä.
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Kannessa: 30-vuotias Mariella uudistui

Helsingin ja Tukholman välisellä linjalla jo 30 vuotta liikennöinyt Mariella sai keväällä telakoinnissa uudet ravintolat ja yökerhon. — Sivu 4

Kannessa: Mein Schiff 4 valmistui

Turun telakka luovutti ensimmäisen Meyer Werftin omistuksessa rakennetun uudisrakenteensa TUI Cruisesille. — Sivu 6

Suomalaisen risteilyliikenteen historiaaTurussa
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Forum Marinumissa avautui 25.4. uusi, suomalaisen risteilyliikenteen historiaa käsittelevä näyttely. — Sivu 9

Nightwish-risteily – miten toimi metallikeikka
merellä?

Matkakertomus ja analyysi Baltic Princessin kesäkuun alun
Nightwish-risteilyistä. — Sivu 1 0

Kannessa: Viikinkien paluu valtamerille

Tutustumme Viking Cruisesin ensimmäiseen meriristeilijään,
huhtikuussa valmistuneeseen Viking Stariin. — Sivu 1 4

Julkisten kilpailutusten hankaluus

22

Tukholman-kirjeenvaihtajamme ruotii Tukholman julkisen lauttaliikenteen kilpailutusta. — Sivu 21

Tunneliyhtiöstä laivanvarustajaksi – ja takaisin

Katsaus Englannin kanaalin alittavan rautatietunnelin omistajan
Eurotunnelin lyhyeen laivanvarustajan uraan. — Sivu 22

Kannessa: Cunard Line 1 75 vuotta

Tutustumme Cunard Linen pitkään ja vaihtelevaan historiaan.
— Sivu 26

Autolautoilla Ruotsista Britanniaan

26

Autolauttojen aika Ruotsin ja Britannian välisessä matkustajaliikenteessä. — Sivu 36

Lokikirja

Merenkulun tärkeimpiä tapahtumia touko-kesäkuulta 201 5.
— Sivu 47
Tällä sivulla, ylhäältä:
Mariella. Kuva: Kalle Id
Mein Schiff 4. Kuva: Krzysztof Brzoza
Rodin. Kuva: Marko Stampehl
Queen Elizabeth. Kuva: Postikortti Ian Boylen
kokoelmista
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Autolautat

Mariella uudistui
Yllä: Mariellan uudistuminen näkyy myös laivan ulkopuolelle,
kun se sai kylkiinsä varustamon uuden ilmeen mukaiset
raidat. Samalla laivan nimi siirtyi keulasta kansirakenteisiin.
Kuva: Kalle Id
Vasemmalla: Plate – Social Dining -ravintolan sisustusta voisi
kuvailla jopa steampunk-henkiseksi, vaikka arkkitehti on
epäilemättä tavoitellut industriaalihenkeä. Kuva: Kalle Id
Alla vasemmalla: Ocean Grillin sisustus on puolestaan
vähemmän irrotteleva mutta silti varsin tyylikäs. Kuva: Kalle Id
Alla: Club Mar -yökerhon koko sisustus on uudistettu täysin.
Vaikka se ei kuvasta näy, ovat sisustuksen dominantit värit –
mustan ja valkoisen sävyjen lisäksi – limenvihreä ja
taivaansininen. Kuva: Jakob Saurén/Viking Line
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30-vuotias Mariella sai huhtikuussa
Landskronan telakalla uusia ravintoloita ja hyttejä sekä uudistetut
kokoustilat ja yökerhon.

Club Mar ja kesäterassi

Fun Club laivan peräosassa on myös kokenut täydellisen muodonmuutoksen entistä ehommaksi Club
Mariksi. Sekä yökerhon sisustus että äänentoistojärjestelmä on kokonaan uudistettu; uutta visuaalista
TEKSTI : KALLE I D
ilmettä tuo myös esiintymislavan takana oleva suuri
LCD-näyttö. Uudistetun sisustuksen ansiosta Club
VAIKKA Mariellaan Öresundsvarvetin telakalla tehdyt Mariin mahtuu enemmän vieraita kuin aiemmin.
uudistustyöt valmistuivat jo huhtikuun lopulla, uudistukset esiteltiin laajemmalti vasta perjantaina 22. tou- Muiden Viking-laivojen tapaan myös Mariella on saakokuuta laivan 30-vuotisjuhlien muodossa – olkoon- nut uudistuneen kesäterassin kahdeksannen kannen
kin, että juhlia vietettiin pari päivää myöhässä, sillä peräosaan, jossa kalusteiden lisäksi on kesäaikaan
Mariella luovutettiin varustamolle 1 7.5.1 985, ja se myös DJ soittamassa lounge-musiikkia. Sekä Lauri Oraloitti liikennöinnin päivää myöhemmin. Juhlien pie- pana että Helsinki-Tallinna -reitin linjapäällikkö Jaakko
nen myöhästymisen korvasi suuri osallistujamäärä Ahti kehuivat kilpaa uudistettua terassia; Orpanan
sekä varustamon että vieraiden puolelta.
mukaan “Itämeren parhaat kesäterassit löytyvät jokaiselta Viking Linen laivalta”, kun taas Ahti kehui keUudet ravintolat Ocean Grill ja Plate
säkauden Tallinnan-risteilyn Mariellalla tai Gabriellalla
olevan “kesän paras terassipäivä”. Tallinnan-linja kasKenties näkyvin muutos matkustajan kannalta ovat vaa edelleen, ja Ahdin mukaan tänä vuonna linjalla yliseitsemännen kannen arkadin varrelta löytyvät uudet tettäneen ensimmäistä kertaa kahdeksan miljoonan
ravintolat: Ella’sin korvannut Ocean Grill ja Tapas & matkustajan raja.
Winen korvannut Plate – Social Dining. Ocean Grill
on nimensä mukaisesti grilliravintola, jonka ruuat val- Uudistuneet kokoustilat ja hytit
mistuvat uudessa avokeittiössä. Grilliravintolaan luontaisesti kuuluvien liharuokien rinnalla Ocean Grill tar- Lisäksi laivalla on tehty pienempiä uudistuksia kojoaa myös kala- ja kasvisvaihtoehtoja.
kousosastoon ja hytteihin. Kahdeksannella kannella
osa kokoushuoneista on saanut väistyä teini-ikäisten
Plate sen sijaan on uudenlainen ravintolakonsepti Itä- ajanviettotilan sekä Playstation-huoneen tieltä. Kanmerellä ja Helsinki-Tukholma -reitin linjapäällikkö nen keulan kokoushuoneet ovat puolestaan uudistuLauri Orpanan mukaan varustamon “varsinainen yl- neet 40 hengen Horizon-kokoustilaksi, joka on sisuspeydenaihe”. Industriaalihenkisesti sisustettu ravinto- tettu ruotsalaisen Alexander Lervikin suunnittelemilla
la tarjoaa viiden ja seitsemän ruokalajin maistelume- huonekaluilla. Ohimennen kuulemani keskustelun
nuja, joiden ideana on ravintolan nimen mukaisesti mukaan tila muuttuu kuitenkin kesäkauden ajaksi vasosiaalinen kanssakäyminen sekä asiakkaiden kesken rastoksi, mikä on upeiden näköalojen tuhlausta.
että asiakkaiden ja henkilökunnan välillä.Yllätysmenun
tilaaja valitsee liha-, kala- tai kasvisvaihtoehdon väliltä Viidennellä ja kuudennella kannella 72 hyttiä on muu(mahdolliset ruoka-aineallergiat otetaan luonnollisesti tettu uusiksi Comfort-luokan hyteiksi, jotka vastaavat
huomioon) ja se mitä pöytään lopulta tuodaan on, no, sisustukseltaan ja varustelutasoltaan Viking Gracen
yllätys. Plate onkin saanut matkustajilta todella hyvän double-hyttejä; tosin hytit ovat Mariellan standardivastaanoton; Orpanan mukaan tarjottu “ruoka on hyttien kokoisia ja siis hieman Viking Gracen doublekuin ei olisi laivalla ollenkaan – hyvällä tavalla”. Vas- hyttejä pienempiä. Comfort-luokan lisäksi myös Maritaavan konseptin ravintoloita löytyy maista, mutta ellan sviitit ja luksushytit on uudistettu.
Mariellan seitsemän ruokalajin yllätysmenu maksaa
Orpanan mukaan alle puolet maahinnoista. Uu- Laivan fyysisten uudistusten lisäksi Viking Linen Ruotdistuneiden ravintoloiden tilojen on suunnitellut Vi- sin-liikenne siirtyy kesän aikana digiaikaan, kun varusking Linen oma arkkitehti Johan Nordberg; Platen tamo ottaa käyttöön uuden, vielä nimeämättömän
osalta suunnittelussa oli mukana Mariellan ravintola- ilmaisen risteilymatkustajille suunnatun älypuhelinpäällikkö Peik Enberg.
applikaation ensimmäisenä Itämerellä. Reaaliaikaisesti
risteilyohjelman kertova ohjelma toimii ainakin aluksi
Viking Buffet- ja Food Garden -ravintolat jatkavat vain Androidilla ja iPhonella.
muuttumattomina; Orpanan mukaan ne ovat “niin
suosittuja, että niihin ei uskallettu koskea”. Kesän ai- Kiitokset: Jaakko Ahti
kana Helsinki-Tallinna -linjalla muut ravintolat toimivat normaalisti, mutta Plate muuntautuu kahvilaksi.
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Risteilijät

Mein Schiff 4
valmistui Turusta

Turun telakka luovutti toukokuussa ensimmäisen Meyerin omistuksessa Turussa rakennetun risteilylaivan, TUI Cruisesin Mein Schiff
4:n. Ulkomatala oli mukana luovutusjuhlallisuuksissa.
Mein Schiff 4:n Waterkant-baarin vieressä sijaitsee
kaksikerroksinen, olohuonemainen tila. Kuva: Kalle Id
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TEKSTI : KALLE I D

TURUN

TELAKAN työtilanne on pitkän vaikean kau-

den jälkeen hyvä. Telakka luovutti 8.5. TUI Cruisesin
toisen uudisrakenteen Mein Schiff 4:n; varustamo on
mitä ilmeisimmin ollut tyytyväinen alustyyppiin, sillä
Meyer Turku tulee rakentamaan kaksi sisarta, minkä
lisäksi varustamolla on optio vielä kahdesta lisäsisaresta.
Mein Schiff 4 on suurelta osin kopio viime vuonna
valmistuneesta sisarestaan Mein Schiff 3:sta. Erojakin
kuitenkin on; esimerkiksi spa-osastolla on enemmän
hoitohuoneita ja suuremmat saunat Mein Schiff 3:een
verrattuna, samoin kasino ja Surf & Turf -ravintola
ovat suuremmat Mein Schiff 4:lla. Suurin muutos on
kuitenkin kannella neljä, jossa Mein Schiff 3:n merenkulkua esittelevä Meerleben-näyttelytila on korvattu
Waterkant-baarilla, jossa kiinnostavana elementtinä
on IB-Modellen Hampurissa valmistama suuri cutaway-malli laivasta; malli esittelee matkustajille erityisesti aluksen niitä tiloja, joihin matkustajilla ei normaalisti ole pääsyä kuten konehuonetta, keittiöitä ja
rikkipesureita. Risteilyalusten valtavirrasta poiketen
TUI Cruisesin uudisrakenteet on varustettu perinteisillä potkureilla;Viking Gracen tapaan potkureissa on
viisi kiinteää lapaa.

Yllä: Mein Schiff 4 lähdössä Turun telakalta koeajolle 20.4.
Kuva: Krzysztof Brzoza
Alla: Laivan keulassa kansilla 3, 4 ja 5 sijaitseva teatteri on
varsin vaikuttava tila – toivottavasti kuitenkin kaikkein
vaikuttavimmat asiat tapahtuvat teatterin näyttämöllä.
Kuva: Kalle Id
Alinna: Surf & Turf -ravintola on yksi laivan kolmesta
lisämaksullisesta ravintolasta. Ravintolalla on pöytiä myös
ulkokannella, ja niiden määrää on lisätty Mein Schiff 4:llä
vanhempaan sisareensa verrattuna. Kuva: Kalle Id

Mein Schiff 3:n tapaan uudella aluksella ei varsinaisesti
ole perinteistä pääravintolaa; sen sijaan aluksen peräosassa oleva kaksikerroksinen Atlantik-ravintola on
jaettu kolmeen erilliseen “alaravintolaan” (Klassik,
Brasserie ja Mediterran), joista matkustajat saavat valita mieleisensä. Näiden rinnalla laivalla on buffet-ravintola sekä kolme lisämaksullista ravintolaa. Erilaisia
baareja puolestaan löytyy 1 1 kappaletta. Baarien lisäksi viihdettä tarjoaa mm. kolmekerroksinen teatteri,
laajat ostosmahdollisuudet sekä TUI:n uudisrakennusten erikoisuus, kaksikerroksinen konserttisali. Salissa
poikkeuksellista on sen äänentoisto; luonnostaan hyvän akustiikan lisäksi tila on varustettu ACSC-tekniikalla, jonka avulla akustiikkaa voidaan muokata ja esimerkiksi ”kopioida” jonkin olemassa olevan konserttisalin akustiikka. Meyerin telakan Berndt Lönnbergin
mukaan vastaava järjestelmä on Suomessa käytössä
vain Logomon kulttuurikeskuksessa Turussa.
Alusluokan suunnittelussa on jouduttu tekemään
myös erikoisempia ratkaisuja: viidennellä kannella sijaitseva yökerho/diskoteekki sijaitsee suoraan hyttien
alla, mistä johtuen äänieristykseen on jouduttu kiinnittämään erikoista huomiota. Äänieristystä jouduttiin
pohtimaan myös laivan aurinkokannella sijaitsevan
koripallokentän yhteydessä, sillä laivan buffet-ravintola on suoraan kentän alla. Täällä ratkaisuna on koripallokentän rakentaminen jousien päälle sijoitetulle
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”pöydälle”, joka ei ole kiinteästi yhteydessä laivan rakenteisiin.

Yllä: Tag & Nacht -bistro laivan viidennellä kannella on
nimensä mukaisesti auki 24 tuntia vuorokaudessa.
Kuva: Kalle Id
Alla: Klanghaus-konserttisali on uniikki Turussa rakennetuille
TUI Cruisesin uudisrakenteille. Tila toimii konserttisalin lisäksi
myös luentosalina ja elokuvateatterina. Kuva: Kalle Id

Mein Schiff 4 luovutettiin varsinaisesti omistajalleen
puoliltapäivin, minkä jälkeen tilaajan ja telakan edustajat pitivät puheet paikalla olleille median edustajille.
TUI Cruisesin toimitusjohtaja Wybcke Meier (ei sukua
telakan omistavalle Meyerin perheelle) kertoi varustamon suosion kasvavan hyvää vauhtia: Mein Schiff
4:n ensimmäinen sesonki on myynyt todella hyvin, ja
myös joulukuussa vesille laskettavan Mein Schiff 5:n
risteilyiden myynti on aloitettu. Meier kiitti erityisesti
TUI Cruisesista 50% omistavan Royal Caribbean
Cruises Ltd:n varatoimitusjohtaja Harri Kulovaaraa,
joka oli keskeisessä roolissa myös TUI Cruisesin uudisrakennusten suunnittelussa. Kulovaara nosti omassa puheenvuorossaan esille erityisesti Royal Caribbeanin ja Turun telakan pitkän yhteistyön, jonka seurauksena on poikkeuksellisen toimivat suhteet. Turun
telakka on Kulovaaran mukaan ollut aina innovaatioiden kärjessä; Mein Schiff 4:ää Kulovaara piti yhtenä
parhaista aluksista, jonka suunnittelussa hän on ollut
mukana. Meyer Werftin johtaja Jan Meyer puolestaan
piti Mein Schiff 4:n valmistumista merkkinä Turun telakan työn hyvästä laadusta. Hänen mukaansa Mein
Schiff 4:ssä energiankulutusta on saatu vähennettyä
entisestään laivan vanhempaan sisareen verrattuna;
myös Berndt Lönnberg vahvisti pienen energiankulutuksen tärkeyden nykypäivän risteilyalusten suunnittelussa.
Vielä ennen lehdistölle erikoisravintola Surf & Turfissa
tarjottua lounasta juttelin Mein Schiff 4:n risteilyemännän Doreen Kuempelin kanssa. Kuempel vahvisti,
että vaikka TUI Cruisesin tuote on suunnattu Saksan
markkinoille, toivottaa varustamo myös saksaa osaamattomat matkustajat tervetulleiksi. Ravintoloiden
ruokalistat ovat sekä saksaksi että englanniksi, kaikki
miehistön jäsenet puhuvat englantia, ja tarvittaessa
myös kuulutukset ovat kaksikielisiä. Mein Schiff 4:n
risteilyt maksavat halvimmillaan noin 850 euroa viikolta henkilöä kohden.
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Risteilijät

Suomalaisen risteilyliikenteen historiaa
Turussa
TEKSTI : KALLE I D

FORUM M ARINUMISSA Turussa avautui 25.4. uusi

näyttely "Suomi liikkeelle! 1 945-75 risteilymatkustuksen historiaa". Näyttelyn aiheena on nimenomaan "oikea" risteilyliikenne, ei autolautoilla tehtävien Ruotsinristeilyiden historia. Aihetta ei olekaan turhan paljoa käsitelty suomalaisessa merenhistoriantutkimuksessa, vaikka se onkin ollut esillä Ulkomatalan sivuilla
muutamaankin otteeseen.
Näyttely käsittelee otsikkoaan pidempää ajanjaksoa,
sillä mukana on kuvia, tietoa ja esineistöä suomalaisille suunnatusta risteilyliikenteestä aina Sally Albatrossiin ja Kristina Reginaan asti. Tässä mielessä olisi
kenties ollut järkevää jättää näyttelyn nimestä vuosiluvut pois – tai jopa muuttaa nimi kokonaan toiseksi
– sillä nyt näyttelyn nimi ja sisältö eivät täysin vastaa
toisiaan.
Suuri osa näyttelyn esineistöstä on lainassa yksityishenkilöiltä, mutta myös Tallink Silja Oy on kunnostautunut lainaamalla näyttelyyn laivapienoismalleja,
jotka eivät normaalisti ole suuren yleisön nähtävillä.
Harmillisesti pienoismallia ensimmäisestä pidemmän
aikaa "kaukoristeilyitä" tehneestä suomalaisesta laivasta eli Thomeston omistamasta Finnlinesin Finnpartnerista ei kuitenkaan saatu näyttelyyn. Harvinaista herkkua ovat monet näyttelyssä esillä olevista valokuvista, sillä niistä monet ovat yksityiskokoelmista
tai muuten ennennäkemättömiä. Rehellisyyden nimissä on kuitenkin sanottava, että varsinaisia risteilyliikenteeseen liittyviä esineitä on näyttelyssä esillä
verrattain vähän – esineistöä ei ilmeisesti ole yksinkertaisesti säästynyt. Toisaalta suurin suomalaisen risteilyliikenteen historiaan liittyvä esine löytyy laiturista
Forum Marinumin vierestä: museolaiva Bore, joka nimellä Kristina Regina oli kaikkien aikojen menestynein suomalainen risteilylaiva.

Yllä: Näyttelytilaa dominoi korsteeni, joka on maalattu
kolmen pääasiallisen risteilytoimijan – Boren, Effoan ja
Finnlinesin – väreihin. Kuva: Kalle Id
Alla: Esineiden esillepano on varsin hauska, mutta toisaalta
harvojen näytteillä olevien esineiden laittaminen "samaan
laariin" on hieman erikoinen ratkaisu näyttelyssä, jossa
esineitä on verrattain vähän. Kuva: Kalle Id

laisen matkustajamerenkulun historiassa. Näyttely on
osa Trafiikki-museoiden yhteistä Liikkeelle! – Suomi
sodan jälkeen verkostonäyttelyhanketta, johon kuuluu
myös Kotkan Merikeskus Wellamon jäämurtaja Voimasta kertova "Voimalla liikkeelle!" -näyttely. Kotkan
Puutteistaan huolimatta Suomi liikkeelle! on mainio näyttely sulkeutuu jo 23.8.201 5, Turun "Suomi liikyleiskatsaus vähemmän tunnettuun aiheeseen suoma- keelle!" -näyttely on sen sijaan auki 1 0.1 .201 6 asti.
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Autolautat

Nightwish-risteily – miten
metallikeikka merellä?

Suomen suosituin bändi veti kaksi
risteilytapahtumaa 8.-1 0.6. Baltic
Princessillä. Risteilyn hintaan sisältyi kaksi keikkaa sekä muuta teeman ympärille rakennettua ohjelmaa. Nightwish-fani raportoi, onnistuiko Silja Line yrityksessään
tuoda jotakin uutta ja erikoistaTurun 23 tunnin risteilylle.
10
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O STOVAIHEESSA koko paketti arvelutti. Nightwish-

risteilyt oli kunnianhimoisesti sijoitettu alkuviikon
lähdöille, ja ne olivat huomattavasti normaalia kalliimpia: B-hytti maksoi 240 euroa.Toisaalta täydellä hytillä
risteilyn hinta vastasi normaalia keikkalipun hintaa.
Risteily lupasi peruskeikan lisäksi basisti Marco Hietalan ja kelttihuilisti Troy Donockleyn akustisen setin, joten periaatteessa halvin hytti tuli jopa tavallista keikkalippua edullisemmaksi. Ensimmäinen risteily myytiin
lopulta loppuun, mutta tiistain lähdölle oli paikkoja
jäljellä vielä lähtöpäivänä.

n toimi

Osa Baltic Princessin Starlight Palace -yökerhon penkeistä oli
poistettu, jotta kaikki laivalla olleet Nightwish-fanit mahtuivat
katsomaan bändin keikkaa. Kuva: Kalle Id

Terminaalissa oli jo alkuiltapäivästä odottelemassa
mustanpuhuva joukko faneja ja lisää virtasi tasaisesti
sisään lähdön lähestyessä. Kyseessä oli Euroopan kiertueen toinen keikka. Nightwish oli viimeksi esiintynyt
Euroopassa kaksi vuotta aikaisemmin, ja välissä oli ilmestynyt uusi levy. Paikalla oli siis bändin fanikunnan
kerma, kotikentän fanaattisin joukko. Ruutupaitaisten
iskelmäfanien ja kirjavamekkoisten bilenuorten sijaan
terminaalin baarin täyttivät risupartaiset, pitkätukkaiset, mustakyntiset ja bändipaitaiset hevarit.
Lähdön lähestyessä oville alkoi syntyä kuhinaa. Terminaalin ovien avautuessa kuhina yltyi rynnistykseksi.
Laivan valokuvaaja ei voinut juuri muuta kuin hypätä
pois pillastuneen gnu-lauman lailla kirmaavien fanien
tieltä. Jälkiviisaasti valokuvaajaa ei olisi kannattanut
sijoittaa ovelle lainkaan.Ylipäätään Nightwish-fanien ja
keikkalavan väliin ei kannata sijoittaa mitään särkyvää.
Yökerhon oven ulkopuolella jonotusasia ratkesi nopeasti: yökerhon ovet olivat kiinni, ja niiden eteen oli
rajattu odotusalue. Jonotus siis sujui klassisesti istumalla ja odottamalla. Koska olin itse varautunut tähän,
jäin istumaan jonon jatkoksi kirjan kanssa, ja matkaseurani (aviomieheni ja mahdollisesti joillekin lukijoille aikaisemmilta sivuilta tuttu Kalle Id sekä ystävämme
Paula Martiskainen ) suuntasivat hytin kautta tutkimaan
laivaa. Jonossa oli jo laivan lähtiessä kymmeniä ihmisiä.
Muut matkustajat suuntasivat kuka minnekin. Jono piteni tasaisesti arviolta pariinsataan ihmiseen. Lopulta
yökerhosta sai kohtalaisen hyvät paikat tulemalla paikalle juuri ennen ovien avautumista.

Risteilyn lähestyessä alkoi mieleen hiipiä isompi huoli
– Baltic Princessin yökerhon koko. Laiva oli myyty
täyteen, eli mukaan oli ahtautumassa reilusti yli 2000
ihmistä. Laivan yökerhoon mahtuu kuitenkin virallisesti vain noin tuhat henkilöä. Varustamo ei missään
vaiheessa katsonut tarpeelliseksi tiedottaa, oliko yökerhoon jotenkin taiottu lisäpaikkoja vai jätettäisiinkö
osa ihmisistä keikan ulkopuolelle. Sitäkään ei kerrottu,
jaettaisiinko paikat jo check-inin yhteydessä vai vasta
yökerhon ovella. Kokemuksesta tiesin, että Nightwishin fanikunta on valmis jonottamaan tarvittaessa jopa
vuorokausia. Varmuuden vuoksi olimme paikalla
check-inissä hyvissä ajoin. Satamassakaan henkilökunta ei osannut sanoa, miten jonotus tulee käytännössä
toimimaan.

Jonottaminen sujui hyvässä hengessä. Tax freessä
poikkeaville pidettiin paikkaa ja ystävällinen small talk
kanssajonottajien kanssa kulutti aikaa mukavasti. Varustamon puolelta menomatkan järjestelyt olisivat
kaivanneet hiomista. Koska jonottaminen oli hoidettava olemalla fyysisesti paikalla, kaltaiseni kovan linjan
fanit todella nöpöttivät jonossa koko illan, syömättä
ja juomatta. Suurella osalla oli maista ostetut eväät.
Loput lähettivät kavereitaan hakemaan itselleen kahvilasta sämpylän tai tax freestä karkkia. Jonossa kiersi
kärry, josta kaupattiin olutta ja lonkeroa. Järjestely ei
ollut kovin onnistunut, sillä sitkeimmin jonottaneet
todella halusivat kokea keikan ja muistaa sen. Juomakärry sai kaupaksi vain pari hassua tölkkiä. Paremmin
olisivat tehneet kauppansa voileivät, sipsit, limsa, vissy
ja kaikki muu mahdollinen syötävä ja juotava. Lisäksi
kärrystä olisi kannattanut myydä korvatulppia. Niitä
ei saanut laivalta mistään.
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Yökerhon ovet avautuivat pari tuntia ennen keikan
alkua ja seurasi ryntäys numero kaksi. Sain hyvät
paikat melkein eturivistä. Taikatemppu kaksinkertaisen ihmismäärän mahduttamisesta Starlight Palaceen
selvisi viimein. Osa penkeistä oli poistettu, jotta suurempi osa ihmisistä mahtui seisomaan lavan eteen.
Lisäksi yökerhon toisessa kerroksessa ihmiset pakattiin seisomaan parvekkeen kaidetta vasten. Lopputuloksena laivallinen ihmisiä mahtui kuuntelemaan keikkaa. Lämmittelijänä toimi rock-DJ Sändi. Ja yleisöhän
lämpeni, sekä kuvainnollisesti että kirjaimellisesti. Tuhannelle ihmiselle mitoitettu ilmastointi ei ollut laisinkaan riittävä sellaiselle ihmispaljoudelle. Ilmanlaadunkin vuoksi lämmittelykeikan olisi suonut olla huomattavasti lyhyempi. Olisin mieluummin istunut
paremmin ilmastoidulla käytävällä lukemassa kirjaa
kuin seisonut tanssilattialla tölkitetyn sardiinin lailla.

rippu vihdoin aukesi – ja hetkellisesti nuupahtanut
yleisö räjähti eloon. Kuten aikaisemmin mainittua, paikalla oli fanikunnan ydin ja tunnelma oli sen mukainen. Aloituskappale Shudder Before The Beautifulin
ryminä peittyi lähes kokonaan karjuvan, hyppivän ja
mukana hoilaavan yleisön alle. Hyttitoverini valittivat
jälkeenpäin, että keikan äänimaailma oli sekavaa puuroa rummuilla ja kitaralla. Baltic Princessin yökerho ei
liene akustiikaltaan paras paikka sinfoniselle metallille.
Itseäni akustiikan puutteet eivät varsinaisesti haitanneet, sillä uskomaton tunnelma korvasi ne monin verroin. Laulu kuului minustakin huonosti, mutta se johtui pääasiassa mukaan innokkaasti liittyneistä paristatuhannesta lisä-äänestä. Laulaja Floor Jansen toimi
enemmänkin yhteislaulun vetäjänä kuin solistina.

Nightwish suoriutui keikasta upeasti. Muusikot olivat
hyväntuulisia, energisiä ja tuntuivat nauttivan jokaisesNoin vuosisadalta tuntuneen odotuksen jälkeen esi- ta hetkestä. Nightwish on Euroopassa ja varsinkin
Suomessa isojen areenoiden bändi. Klubikeikkoja on
turha buukata, kun bändi myy täyteen pitäjän isoimman pallohallinkin. Siksi tilaisuus oli ainutkertainen.
Bändi sai kerrankin unohtaa suuret erikoistehosteet
ja revitellä rennon klubikeikan kotikentällään, parhaan
mahdollisen yleisön edessä. Keikan kohokohta oli uusimman levyn single Elán, johon yleisö heittäytyi täysillä mukaan. Koko tanssilattia lauloi mukana alusta
loppuun. Itse huomaisin jossain vaiheessa hyppiväni
paikallani kertosäkeen tahtiin. Jalat eivät kertakaikkiaan pysyneet lattiassa. Elánille ei vetänyt vertoja
edes fanien ikisuosikki Ghost Love Score, jonka hempeät orkesteriosuudet eivät oikein toimineet yökerhon akustiikalla. Se ei kuitenkaan vähentänyt bändin
ilmaisua. Floorin äänessä kuului aito liikutus, ja laulaja
pyyhki kappaleen tauon aikana silmiään. Vieressäni
Yllä: Laivan peräportaikko oli koristeltu risteilyn teeman
useampi fani teki samoin, ja takanani risupartainen
mukaisesti. Taustalla näkyy jono Starlight Palacen yläkertaan
hevimies itki täyttä kurkkua.
ennen menomatkan keikkaa. Ilmapallot jaettiin matkan
lopussa matkustajille. Kuva: Kalle Id
Alla: Baltic Princessin lipuessa aurinkoisen saariston läpi
laivan sisällä soi synkeä ja raskas sinfoninen metalli.
Kuva: Marko Stampehl

Keikan jälkeen adrenaliiniryöpyn hiljalleen tasoittuessa huomasin olevani nälkäinen, janoinen, litimärkä
hiestä ja haukkovani henkeä, sillä yökerhon happitaso
oli suorastaan järkyttävän huono. Suurin osa ulos valuvasta hevikansasta suuntasi suoraan kannelle vilvoittelemaan. Me menimme hyttiin vetämään henkeä,
mistä jatkoimme vaatteiden vaihdon ja muutaman vesilitran nauttimisen jälkeen etsimään syötävää. Kahden tunnin jumppa pelkän sämpylän ja suklaan voimin
jättivät jälkeensä kiljuvan nälän. Ainoastaan laivan kahvila oli enää auki, ja se tarjosi vain rasvaista lihamättöä. Sitä oli jonottamassa suuri joukko keikalta tulleita.Varustamo olisi voinut varautua pitämällä edes yhden Baltic Princessin monista ravintoloista auki.
Seuraavana aamuna heräsin yhdentoista aikaan laivan
kuuluttajan iloisiin huomenen toivotuksiin ja muistutukseen Nightwish-tietokilpailusta. Tarjolla oli sekä
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tietokilpailu että bingo, joista saattoi voittaa pääsyn
tapaamiseen bändin kanssa. Päätimme suosiolla jättää
nämä aktiviteetit väliin, sillä edes risteilyn toisena päivänä halusin ehtiä syömään rauhassa. Ohimennen
kurkistimme yökerhoon. Se oli täynnä bingoajia – oikealla palkinnolla jopa bingosta saa huikean suositun.
Ruokailun jälkeen oli aikaa kiertää laivan myymälöissä.
Nightwish-tuotteiden valikoima oli suppea, vaikka kysyntää olisi ollut: esimerkiksi tax freessä myynnissä
ollut Nightwish-viini myytiin loppuun. Laivan kauppojen normaali valikoima ei oikein kohdannut matkustajien kulutustottumusten kanssa.
Iltapäivän akustinen keikka vastasi tasoltaan vähintään
edellisiltaista tykitystä. Lavalle astelivat silminnähden
rennot Marco ja Troy, jotka esittivät ruotsinlaivalle
sopivasti omia suosikkejaan rockin ikivihreistä akustisen kitaran ja humorististen välispiikkien säestyksellä. Keikkaa olivat katsomassa myös bändin primus
motor Tuomas Holopainen ja kitaristi Emppu Vuorinen .
Bändin muut jäsenet kutsuttiin lavalle ”erikoisvieraina”, ensin rumpali Kai Hahto ja parin viimeisen biisin
ajaksi vielä Floorkin. Paikalla oli siis 2/3 Nightwishista
akustisena. Keikka oli harvinaislaatuinen, mahdollisesti
jopa ainutkertainen. Keksin oikeastaan vain yhden valituksen aiheen: 45-minuuttisena keikka oli aivan liian
lyhyt. Marco,Troy ja Floor ovat kaikki huippulaulajia ja
trio soi yhteen todella kauniisti.

Yllä: Jono paluumatkan akustista settiä kuuntelemaan oli
lähes yhtä pitkä kuin bändin varsinaiselle keikalle päivää
aikaisemmin. Kuva: Kalle Id
Alla: Nightwish akustisena ilman yhtäkään alkuperäisjäsentä.
Laulajanvaihdosten lisäksi bändissä on vuosien varrella
vaihtunut rumpali ja basisti. Monitaituri, mm. uilleann pipea ja
vastaavia kummallisia ja monimutkaisia soittimia hallitseva
Troy Donockley liittyi bändiin yhdessä Floor Jansenin kanssa
pari vuotta sitten. Kuva: Kalle Id

Palataksemme alkuperäiseen kysymykseen: onnistuiko risteily? Mielestäni kyllä. Silja Line onnistui luomaan aivan erilaisen kokemuksen kaavoihinsa kangistuneen humppaa & katkarapuja -reissaamisen tilalle.
Normaaleista risteilyelementeistä mukana olivat karaoke, bingo ja disco, mutta tällä risteilyllä ne olivat
sivuosassa. Lisäksi matkustajakunta oli niin erilainen,
että tututkin asiat tuntuivat uusilta. Olisin silti toivonut hieman radikaalimpaa otetta risteilyn ohjelmaan.
Ravintoloiden aukioloajat olisi voitu sovittaa paremmin keikkoihin sopiviksi ja teema olisi voinut näkyä
laivan muussa tarjonnassa enemmän. Erityisesti olisin
kaivannut laajempaa fanituotevalikoimaa esimerkiksi
pop up -kaupan muodossa. Metallikansalle on turha
kaupata muumimukeja. Tämä risteily oli kuitenkin hyvä päänavaus. Lähtisin samanlaiselle matkalle uudelleen vaikka heti. Suurin kunnia risteilyn onnistumisesta on annettava Nightwishille itselleen: ilman bändin huikeaa lavakarismaa, muusikoiden ammattitaitoa
ja asennetta risteily olisi nopeasti muuttunut topista
flopiksi. Kun risteilyn rakentaa jo valmiiksi toimivan,
tunnetun ja suositun tuotteen ympärille, on vaikea
epäonnistua. Toivon todella, että Siljalla ollaan asiasta
samaa mieltä. Odotan innolla seuraavaa merellistä
metalliseikkailua.
Kiitokset: Kalle Id, Paula Martiskainen ja Mika Tuomolin
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Risteilijät

Viikinkien paluu
valtamerille
Jokiristeilyistään tunnettu Viking
Cruises levittäytyy uusille markkinoille aloittamalla risteilyt myös
valtamerillä. Tutustumme sekä varustamoon että sen
ensimmäiseen meriristeilijään Viking Stariin.
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TEKSTI : LASSI LIIKANEN

O TSIKON väite ei ole täysin tuulesta temmattu, sillä
Viking Cruises revittelee verkkosivuillaan ”jatkavansa
viikinkien tutkivaa traditiota pitkin maailman mahtavimpia vesireittejä”. Tämän voi leikkisästi sanoa pitävän paikkansa, sillä uuden aluksen myötä norjalaistaustainen varustamo laajentaa toimintaansa ensi kertaa myös valtameriristeilyihin.

Jokiristeilyistä valtameribisnekseen
Valtameriristeilyillä Viking Cruisesin voidaan sanoa
olevan uusi tekijä. Viking Star kun on vuonna 1 997
perustetun varustamon ensimmäinen valtameriristeilijä.Varustamo on lyhyestä iästään huolimatta ehtinyt
jo vajaassa 20 vuodessa kasvaa maailman johtavaksi
jokiristeilyjen järjestäjäksi.
Alunperin Viking River Cruises -nimellä perustetun
yhtiön takana on intressejä sekä Skandinaviasta että
Alankomaista. Varustamon kantavana voimana on
norjalainen Torstein Hagen , joka työskenteli ennen
Viking River Cruisesin perustamista mm. Det Bergenske Dampskibsselskabin, Royal Viking Linen ja Holland America Linen johdossa. Muutaman aluksen voimin tehdyistä jokiristeilyistä Venäjällä alkunsa saanut
Viking Cruises toimii nykyään Euroopassa, Venäjällä,
Egyptissä ja Aasiassa kymmenillä jokiristeilijöillä. Useita palkintoja saanut varustamo on noussut verrattain
lyhyessä ajassa johtavaksi jokiristeilyvarustamoksi.

Varustamon tähän asti tunnetuin luomus on Euroopan jokiristeilyillä käytettävä Viking Longship -luokka,
jota se kehuu ”uudelleenkeksityksi Euroopan jokiristeilijäksi”. Alussarja on osoittanut toimivuutensa vanhan mantereen joilla ja on ansainnut lukuisia matkailualan palkintoja. Longship-laivat päätyivät Guinnessin
ennätystenkirjaan, kun vuonna 201 3 yhteensä 1 6
Longshippiä nimettiin 24 tunnin sisällä 1 7. ja 1 8. maaliskuuta.
Valtameriristeilyihin Viking Cruises ilmoitti lähtevänsä
vuonna 201 2, kun se tilasi Fincantierin telakalta Margherasta kaksi risteilijää. Alunperin tilauksen piti mennä STX Francen telakalle Ranskaan. Myöhemmin samana vuonna varustamo ilmoitti tilaavansa Fincantieriltä kaksi vastaavanlaista alusta lisää, joiden lisäksi se
sai optiot vielä kahteen. Kaksi viimeistä optiota ovat
toistaiseksi käyttämättä.

Viking Ocean Cruises – erilainen monella
tapaa
Viking Ocean Cruises tähtää monella tapaa omaan
niche-luokkaansa, jossa oletettavasti on merkittävä
asiakaspotentiaali. Viking Cruises ja Viking Star eroavat suurista valtavirran risteilyvarustamoista esimerkiksi aluskoossa, sillä Viking Star lasketaan kansainvälisessä risteilijöiden luokittelussa pienten alusten
segmenttiin. Kovin suuri se ei oikeastaan olekaan –
930 matkustajaa majoittava Viking Star on esimerkiksi
matkustajakapasiteetiltaan Tukholman- tai Tallinnan-

Ensimmäinen Viking Cruisesin valtameriristeilijä Viking Star
kastettiin ilotulitusten räiskyessä Bergenissä Norjan
kansallispäivänä 1 7. toukokuuta 201 5. Kuva: Viking Cruises
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Yllä: Kolmikerroksinen atrium on yksi laivan sisätilojen
ehdottomista helmistä, johon törmää heti laivalle astuessaan.
Kuva: Viking Cruises
Vasemmalla: Viking Starin kaikissa hyteissä, kuten esimerkiksi
tässä Penthouse Junior Suitessa, on oma parveke.
Kuva: Viking Cruises
Alla vasemmalla: The Restaurant -ravintolan avattavat
ikkunat mahdollistavat al fresco -tyylisen ulkoilmaruokailun –
sään salliessa toki. Kuva: Aaron Saunders
Alla: The Living Room on nimensä mukaisesti todella sisustettu
olohuonemaisesti. Mielenkiintoista kyllä, vastaava konsepti
olohuonemaisesta tilasta löytyy Stena Linen autolautoilta.
Kuva: Viking Cruises
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laivojamme huomattavasti pienempi, vaikka 48,700 uudelle tasolle, sillä kaikissa 465 hytissä on parveke.
bruttotonnillaan päihittääkin fyysisessä koossa monet Hyttiluokkia on viisi erilaista: Veranda, Deluxe Veranlähivesiemme lautoista.
da, Penthouse Veranda, Penthouse Junior Suite ja Explorer Suite. Hyttien koot, sisältäen parvekkeen, vaih(Verrattain) pienessä koossa piilee aluksen vahvuus ja televat Verandan 25 neliöstä 70-1 08 neliön Explorer
potentiaali: se pystyy kokonsa puolesta pääsemään Suiteihin. Ympärivuorokautinen huonepalvelu sisältyy
huomattavasti useampaan satamaan kuin mitä jätti- kaikkien hyttien hintaan, mutta korkeammissa hyttiläismäiset risteilijät. Siinä missä suuret risteilijät joutu- luokissa on tarjolla muun muassa mahdollisuus pöyvat jäämään sataman ulkopuolelle ankkuriin ja kuljet- tävarausten tekemiseen ennen lähtöä ja takuu tietamaan matkustajat veneillä satamaan, pääsee Viking tystä määrästä paikkoja laivan erikoisravintoloissa.
Star suoraan laituriin ja matkustajat pääsevät kätevästi kaupungille vaeltamaan ja nopeasti myös sieltä ta- Laivan pääravintola on nimeltään yksinkertaisesti The
kaisin.
Restaurant, jonka ruokalista vaihtuu risteilyalusten
yleiseen tapaan joka päivä. The Restaurantin lisäksi
Yksi uuden aluksen merkittävimmistä tavoitteista on- laivalla on neljä erikoisravintolaa: The Chef’s Table,
kin tuoda risteilyalaa lähemmäksi sen juuria. Viking The Kitchen Table, Manfredi’s Italian Restaurant ja
Cruisesin konsepti rakentuu ennemmin matkakohtei- Mamsen’s. The Kitchen Tablessä on mahdollista ottaa
den kun itse laivan ja sen omien lukuisten palveluiden osaa myös kokkauskurssille. Viking Starilla kaikki raympärille. Juuri kohteissa käyminen on yksi risteilyi- vintolat, myös pöytävaraukselliset, kuuluvat matkan
den kohokohdista, ja laiva tarjoaa puitteet useissa eri hintaan (paitsi edullisimmassa Veranda-luokassa).
kaupungeissa käymiseen, sekä tietysti risteilyvieraiden
yöpymiseen. Tässä segmentissä suurilla risteilyvarus- Ruokaa tarjoillaan myös muissa laivan palvelupisteissa.
tamoilla ei ole paljoa varaa kilpailla – Viking Cruises Seitsemännen kannen perällä sijaitsevassa World Capanostaa nimenomaan laadukkaisiin kohteisiin, pitkiin féssa on tarjolla herkkuja niin Amerikasta, Euroopasta
maissaoloaikoihin ja tasokkaisiin retkiin. Erona massa- kuin Aasiankin mantereelta. Kansille seitsemän ja kahmarkkinoille suunnattujen risteilyvarustamoiden käy- deksan levittäytyvä keulassa sijaitseva näköalabaari
täntöihin on esimerkiksi se, että Viking Cruisesilla Explorer’s Lounge sisältää myös Mamsen’s-ravintolan,
matkan hintaan kuuluu opastettu retki kaikissa koh- jossa tarjoillaan norjalaisia ja skandinaavisia erikoiteissa. Lisämaksusta voi toki myös halutessaan ottaa suuksia – valmistettuna Torstein Hagenin äidin reseposaa eksklusiivisemmillekin retkille.
tien mukaan! Viking Starilla on panostettu erityisesti
ulkona ruokailuun. The Restaurantin ikkunat ovat
Viking Star – pelkistetty mutta ylellinen
avattavissa sään salliessa, ja muutama pöytä on jopa
aseteltu ulkotiloihin ravintolan peräosaan! Myös
Millainen sitten on se alus, millä Viking Cruises tulee World Café ja sen ulkopuolelle aukeava Aquavit Termeriristeilyiden markkinoille? On jo itsessään harvi- race ovat oivallisia paikkoja ulkona syömiseen (kirjainaista, että uusi tekijä tulee valtameriristeilyille täysin mellisesti!), toki sään salliessa. Iltapäivän teehetkeä tai
uudella aluksella.Viking Cruisesin taustalla tukena on pientä purtavaa kaipaavia on ajateltu, ja mahdollisuus
vakaa ja voimakkaasti kasvava jokiristeilybisnes, joten siihen on Wintergardenissa.
sillä on taloudellisesti rahkeita aloittaa uusi toiminta
täydellä voimalla. Tulevien sisariensa Viking Sean ja Vi- Viking Starin spa-osasto ja fitness-keskus ovat kaikking Skyn kanssa Viking Star edustaa täysin uutta alus- kien matkustajien käytössä veloituksetta. Laivan kantyyppiä, jonka suunnittelussa on lähdetty pitkälti puh- sia 1 -3 halkova atrium ympäristöineen puolestaan sitaalta pöydältä.
sältää The Viking Living Roomin, joka toimii laivan
”olohuoneena” ja kirjastona. Sen vieressä on drinkkiViking Star valmistui viime keväänä ja luovutettiin baari Viking Bar. Erikoista Viking Starilla on, että alukomistajalleen 28. maaliskuuta. Venetsian lähistöllä si- sella ei ole normaalia infotiskiä, vaan infon työtekijät
jaitsevalta telakalta se seilasi Istanbulin kautta Väli- istuvat kannettavien tietokoneiden kanssa Viking Limerta pitkin ylös Pohjois-Eurooppaa kohden, saapuen ving Roomin pöydissä aulassa kannella 1 ! Näin infolopulta toukokuun puolivälissä Bergeniin. Laiva sai vi- tiskin viemä tila on saatu matkustajien käyttöön silrallisen kasteen Norjan kansallispäivänä 1 7.5.201 5 loin, kun infolle ei varsinaisesti ole tarvetta. Kannelta
Bergenissä. Kummina toimi kaupungin pormestari kaksi puolestaan löytyy The Theater -monitoimitila,
Truve Drevland, ja paikalla oli noin 20 000 ihmistä. jossa järjestetään sekä erilaisia viihde-esityksiä että
Risteilyliikenteen valtavirrasta poiketen Viking Star on luentoja. Muita ajanviettomahdollisuuksia laivalla tarrekisteröity Norjaan, kotipaikkanaan Bergen.
joavat Torshavn-baari kannella 2 (joka on ehkä nimetty Färsaarten pääkaupungin, tai sittenkin Torstein HaViking Star vie suurilta risteilyaluksilta tutun trendin genin, mukaan), sekä laivan ylimmillä kansilla olevat
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rauhallinen Wintergarden ja kaksikerroksinen näkö- distettyinä muutamiin tarkkaan harkittuihin kirkkaampiin väreihin. Räikeitä irtiottoja värimaailman tai
alabaari Explorer’s Lounge.
sisustuksen suhteen ei Viking Starilta löydy. HuonekaSuurten risteilijöiden valtavia allasmaailmoja ei Viking luissa on selvästi haettu inspiraatiota tunnetuilta pohStarilta löydy. Sisätiloissa sijaitsevan spa-osaston lisäk- joismaalaisilta suunnittelijoilta.Viking Starin sisustusta
si aluksella on kompakti allasosasto kannella 7, Win- ei kuitenkaan leimaa pohjoismaiseen sisustukseen
tergardenin vieressä. Osasto on varustettu suljetta- ajoittain liitetty stereotypia ”halvasta IKEA-sisustukvalla katolla (vastaava löytyy lähivesiltämme Birka sesta”; USA Today-lehden Gene Sloanin mukaan laihuonekalut ovat kalliiden, tasokkaiden valmistaStockholm -alukselta), ja iltaisin siellä voi katsoa esi- van
tekemiä. Laivan yleisiä tiloja koristaa myös huomerkiksi elokuvia. Perinteisen uima-altaan lisäksi va- jien
lella valitut taideteokset pohjoismaisilta taiteilijoilta.
rusteina on poreallas, allasbaari ja grilli. Uima-altaita Lisäksi esimerkiksi laivan teatterin sohvatyynyjen
kaipaavalle löytyy myös toinen (tai oikeastaan kolmas, päällisiä kaunistaa kokoelma norjalaisia julkisuuden
jos spa-osasto otetaan huomioon) vaihtoehto kannen henkilöitä.
7 perästä. Sinne Viking Starille on rakennettu Aquavit
Terracen yhteyteen Infinity Pool-nimeä kantava allas, Teknisellä puolella Viking Star on varustettu rikkipejoka nimensä mukaisesti päättyy aivan laivan perälle. sureilla, joten se täyttää tämän vuoden alusta voiSen kyljestä löytyy toinen poreallas. Aquavit Terrace maan tulleet päästörajoitukset. Aluksen potkuritekniipuolestaan on Longship-luokan laivoilta tuttu suosittu kaksi on valittu yleisesti risteilylaivoissa käytettyjen
ruoripotkureiden sijaan Rolls-Roycen uusi Promasulkotila.
järjestelmä, jossa perinteinen potkuri ja peräsin ovat
Ulkotilat ovatkin aluksen helmiä. Al fresco-ruokailun samaa kokonaisuutta. Promas kuluttaa parhaimmillaan
lisäksi on asiakkailla harvinainen mahdollisuus täysin yli 1 0% vähemmän polttoainetta kuin perinteinen
läpikuljettavaan ulkokanteen kannella 2, jossa voi potkuri ja peräsin.
tempaista vaikka aamun juoksulenkin. Urheilijoita on
myös ajateltu kannella 9, jossa tutkamastojen ympäristö on otettu hyötykäyttöön: siitä on tehty Sports
Viking Starin tulevaisuus näyttää valoisalta. Alus osuu
Deck, josta löytyy esimerkiksi minigolf-rata.
luksus- ja premium-segmenttien välimaastoon, luoden
ikään kuin tietä omalle segmentilleen. Alus on pienehSkandinaavisuus näkyy sisustuksessa
kö mutta ylellinen, risteilyt kohdekeskeisiä ennemmin
Viking Cruises markkinoi itseään lähinnä englannin- kuin laivakeskeisiä mutta alhaisemmin hinnoiteltu
kieliselle asiakaskunnalle. Päämarkkinoita ovat Yhdys- kuin varsinaiset luksusristeilyt. Kovasta luottamukvaltojen lisäksi Kanada, Iso-Britannia, Australia ja Uu- sesta konseptiin kertoo se, että Viking Starille ehditsi-Seelanti. Siksi on ehkä hieman yllättävää, että varus- tiin tilata kolme sisarta jo ennen laivan valmistumista.
tamon alusten sisustus edustaa pohjoismaista modernismia. Tämäkin poikkeaa valtavirran linjasta, sillä suu- Viking Cruisesin toimitusjohtaja Torstein Hagen on
ret risteilyvarustamot hakevat sisustuksessaan kult- monessakin yhteydessä ilmaissut haluavansa kasvattaa
tuurillisesti neutraalia, kaikkia miellyttävää linjaa. Toi- varustamonsa toimintaa voimakkaasti lähivuosina. Häsaalta pelkistetty, modernismia edustava ilme on ylei- nen mukaansa nykyisten 60 jokiristeilijän ja yhden
nen Vikingin kanssa kilpailevien premium- ja luksus- valtameriristeilijän sijaan viiden vuoden päästä Viking
Cruises liikennöisi sadalla jokiristeilijällä ja kymmevarustamoiden laivoilla.
nellä valtameriristeilijällä. Nykyisen kasvun valossa
Viking Starin sisätilojen suunnittelun taustalla ovat sa- tämä ei näytä epärealistiselta, mikäli vain odotukset
mat tahot, jotka ovat toteuttivat myös Longship-luo- markkinoiden reaktioista ja kehittymisestä täyttyvät.
kan alusten sisustukset. Avarat ja valoisat julkiset tilat,
joista on hyvät näköalat ulos, ovat leimanneet merilii- Viking Cruisesin lähtö valtameriristeilyihin on myös
kennettä Pohjoismaissa jo pitkään, mikä näkyy myös henkilökohtainen voitto Torstein Hagenille. 1 990lähivesillämme seilaavilla aluksilla. Sama suuntaus on luvun alkupuolella hän sai nähdä johtamansa Royal
viety Viking Starilla ehkä vielä pidemmälle; esimerkiksi Viking Linen kuihtuvan pois, kun Kloster-konserni
Viking Starin avaraa Atriumia voi pitää jatkokehitelty- osti sen ja pikkuhiljaa häivytti varustamon liittämällä
nä versiona Mariellan ja Princess Anastasian auloista. alukset muihin omistamiinsa brändeihin. Hagen ja hänen yhtiökumppaninsa pelaavat taatusti korttinsa tarValoisuuden ja avaruuden lisäksi materiaalit on valittu kasti, tietäen edellisen kruununjalokivensa surullisen
tarkkaan. Skandinaviasta tutut materiaalit, erityisesti kohtalon. Hagenia ei voi kuin onnitella, sillä hän on
puupinnat, ovat hallitsevia. Värimaailma on vaalea yh- tähän mennessä tehnyt oikeita siirtoja ja noussut liki
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Yllä: Viking Starin kauneus piilee yksityiskohdissa; laivaa
koristaa huolellisesti valittu taidekokoelma skandinaavisilta
taiteilijoilta. Kuvan portaikossa on kuitenkin jäljennös
Bayeux'n seinävaatteesta, joka kuvaa viikinkien jälkeläisten
normannien Englannin-valloitusta 1 000-luvulla.
Kuva: Viking Cruises
Oikealla: Perinteisen uima-altaan lisäksi matkustajat voivat
pulahtaa laivan perällä, Aquavit Terracen yhteydessä
olevaan Infinity Pool -altaaseen. Altaan nimi tulee siitä, että
avomerellä oltaessa altaassa uivalle näyttää siltä, että allas
jatkuu horisonttiin asti. Kuva: Aaron Saunders
Alla: Vaikuttava kaksikerroksinen Explorer’s Lounge laivan
keulassa tarjoaa loistavat puitteet näköalojen ihailuun.
Kuva: Viking Cruises
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tyhjästä takaisin risteilyalan huipulle. Mikäli hän onnistuu kunnianhimoisessa suunnitelmassaan, tulemme
varmasti kuulemaan hänestä myöhemminkin. Viking
Cruises on nyt kasvanut ja noussut isojen toimijoiden
luokkaan, ja menestyksekkäällä konseptilla ja hyvällä
bisnesvainulla tie maailman huipulle on varmasti mahdollinen.
Uusi Viking Star tulee seilaamaan kesän Itämerellä ja
siirtyy talveksi Välimerelle. Vuoden 201 6 alussa sen
seuraan liittyy Viking Sky ja vuotta myöhemmin Viking
Sea.Vuonna 201 8 valmistuvan neljännen laivan nimeä
ja reittejä ei ole vielä julkaistu. Jos Royal Viking Linen
aluksiin viittaava nimeämispolitiikka jatkuu, neljäs laiva
saanee nimekseen Viking Sun.
Yllä: Viking Star kiinnittyneenä Thames-joen varteen
Lontoossa laivan ollessa matkalla kohti kastetilaisuuttaan
Bergenissä. Kuva: Aaron Saunders
Alla: Viking Starin italialainen ravintola Manfredi’s on nimetty
Torstein Hagenin ystävän, Silversea Cruisesin johtajan
Manfredi Lefebvre d'Ovidion mukaan. d'Ovidio on
puolestaan luvannut, että Silversean seuraavalle
uudisrakenteelle tulee Hagenin mukaan nimetty ravintola.
Kuva: Viking Cruises
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(http://www.cruiseshipdeckplan.com/viking-star/)
- Fincantieri
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- USA Today Cruise Log
(http://www.usatoday.com/story/cruiselog/201 5/04/1
4/viking-star-cruise-charges/25755975/)
- Viking Cruises
- Wikipedia

Tukholman-kirjeenvaihtajalta

Julkisten kilpailutusten
hankaluus

Julkiset hankinnat eivät aina mene
täällä naapurissakaan ihan niinkuin
Strömsössä. Tukholman saaristoliikenteen kilpailutuksen historia
on tarina vailla vertaa.

kuussa. Ratkaisua odotetaan marraskuuksi, jolloin sopimukset voisivat alkaa vuonna 201 6. Uudessa sopimuksessa saaristo on jaettu kuuteen eri alueeseen
kolmen edellisen sijaan. Suunnittelun lähtökohtana on
nykyinen aikataulu ja vuoromäärä, mikä takaa myös
esimerkiksi keskustan Strömkajenin pysymisen tärkeänä solmukohtana.

TEKSTI : LASSI LIIKANEN

Kysymysmerkkejäkin on. Ketkä tulevat voittamaan
uudet sopimukset? Djurgårdsfärjanin operoinnin voitti Serco Groupin ja Strömman muodostama yhteenliittymä. Serco on kansainvälinen monialayritys, joka
liikennöi mm. Skotlannin ja Shetlanninsaarten välisiä
lauttalinjoja. Varustamoa epäillään talousrikoksista
Isossa-Britanniassa, ja ammattiyhdistysliike on kritisoinut vahvasti maakäräjien päätöstä hyväksyä tarjous, jossa Serco on mukana. Toisaalta lehtiväitteiden
mukaan edellisen kilpailutuksen ”suursopimukset”
olisi voittanut ruotsalainen Blidösundsbolaget, joten
kansainvälisen monialakonsernin mukaantulo Tukholman saaristoliikenteeseen ei ole kiviin kirjoitettu.

RUOTSISSA joukkoliikenteen tuottamistapa eroaa

Suomesta siten, että maa on jaettu kokonaisuudessaan 20 maakäräjään, jotka vastaavat joukkoliikenteen
tuottamisesta vaikutusalueellaan. Tukholman läänin
maakäräjien (Stockholms läns landsting) tehtävänä on
tuottaa joukkoliikennepalvelut Tukholman läänissä.
Saaristoliikenteestä vastaa 24 alusta omistava maakäräjien Waxholmsbolaget, joka kilpailuttaa kaikkien
omistamiensa alusten operoinnin ja ostaa sen lisäksi
liikennettä myös muilta pienemmiltä paikallisilta saaristovarustamoilta.
Edellisten sopimuskausien lähestyessä loppuaan liikenne kilpailutettiin uudelleen ja oli jo lähellä ratkaisua syksyllä 201 3, kunnes sopimusten jakaminen viime hetkellä peruutettiin.Tukholman läänin maakäräjiä
hallitsevan oikeisto-keskustalaisen Alliansenin rintama
hajosi, kun liberaali kansanpuolue ja keskustapuolue
yhtyivät oppositiossa istuvien sosiaalidemokraattien,
vasemmistopuolueen ja ympäristöpuolueen vaatimukseen kilpailutuksen keskeyttämisestä. Vain yksi
sopimusalue, Djurgårdsfärjanin operointi, saatiin ratkaistua. Suurimpina ongelmina kilpailutuksessa pidettiin sitä, että todellinen palvelutaso olisi merkittävästi
entistä heikompi ja vuoromäärä tietyille saarille olisi
vähentynyt huomattavasti. Heikentyneet aikataulut
olisivat pilanneet turismin edellytykset joillakin saarilla. Tarkoituksena oli myös vähentää vuoroja Tukholman keskustaan/keskustasta. Lisäksi saaristoliikenne
(pl. Djurgårdsfärjan) olisi jaettu kolmeen suureen sopimusalueeseen, joka olisi heikentänyt pienten operaattorien asemaa suurten kustannuksella.
Niinpä kilpailutus jouduttiin järjestämään uudelleen, ja
uusi kilpailutus käynnistyi kuluvan vuoden maalis-

Uusi kilpailutus näyttää lupaavammalta. Sillä on punavihreän opposition tuki, joka on tärkeää maan vallitsevassa poliittisessa tilanteessa, Tukholman ollessa
kuitenkin Ruotsin suurin ja merkittävin maakäräjäkunta. Saaristolaisten mukanaolo prosessissa on tuonut palvelulähtöisyyttä. Edellinen konsulttifirmojen
luomus herätti kysymyksiä siitä, palveliko se parhaalla
mahdollisella tavalla saaristolaisten ja sinne matkustavien etua.Yllättäen edellisen kilpailutuksen läpimenoa
”runtannut”, maakäräjien liikenneasioista vastaava
maltillisen kokoomuksen Christer G. Wennerholm ei
saanut jatkokautta pestissään. Viime syksyn vaalien
jälkeen Tukholman läänin maakäräjien liikenneasioista
vastaa niin ikään saman puolueen Kristoffer Tamsons.
PS. Edellisessä kolumnissani kerroin Ruotsiin suunnitellusta tonnistoverosta. Blå skatt -aloitteen tekijät
ovat nyt saaneet positiivisen signaalin Ruotsin valtiopäivien talousvaliokunnasta, että tahtoa tonnistoveroon siirtymiseen vuoden 201 6 aikana löytyy. Työ alkaa siis hiljalleen kantaa hedelmää!
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Autolautat

Tunneliyhtiöstä
laivanvarustajaksi
– ja takaisin

Eurotunnelin kolme vuotta kestänyt kädenvääntö Britannian kilpailuviranomaisten kanssa päättyi,
kun tunneliyhtiö ilmoitti Rodin- ja
Berlioz-lauttojen siirtyvän DFDS
Seawaysille. Englannin kanaalin liikenteen markkinajohtajuudesta
huolimatta Eurotunnelin tähänastinen taival on ollut kaukana menestystarinasta.

Korkeat odotukset pettävät

Kanaalitunnelin odotettiin mullistavan Englannin ja
Ranskan välinen liikenne, olihan kyseessä ensimmäinen kiinteä yhteys Brittein saarten ja Manner-Euroopan välillä. Heti ensimmäisenä toimintavuonna kävi
kuitenkin ilmi, että tunnelin matkustajamäärät eivät
nousseet lähellekään sijoittajille esitettyjä arvioita.
Eurotunnelin tulot eivät riittäneet edes velkojen korkojen maksuun, minkä seurauksena yhtiö teki ensimmäisenä toimintavuotenaan yli 900 miljoonan punnan
tappiot. Ahdinkoa ei ainakaan helpottanut marraskuussa 1 996 sattunut tulipalo, joka vaurioitti tunnelia
puolentoista kilometrin matkalta. Tunneliyhtiö olisi
päätynyt konkurssiin, elleivät pankit olisi suostuneet
TEKSTI : J USSI LITTUNEN
vaihtamaan velkoja osakkeisiin miljardien puntien
E NGLANNIN ja Ranskan välistä tunneliyhteyttä eh- arvosta.
dotti ensimmäisenä ranskalainen insinööri Albert
Mathieu vuonna 1 802. Hänen visioissaan hevoset oli- Vuosituhannen vaihteessa Eurotunnelin pahimmat tasivat vetäneet tunnelissa kärryjä, ja hevosten vaihto lousvaikeudet näyttivät olevan takanapäin. Maalisolisi tapahtunut keskelle kanaalia rakennetulla keino- kuussa 1 999 Eurotunnel ilmoitti tehneensä ensimtekoisella saarella. Rautatieyhteyttä ehdotettiin ensi mäistä kertaa positiivisen nettotuloksen ja alkoi makkerran 1 850-luvulla, mutta vasta 1 970-1 980-lukujen saa takaisin joitain velkojaan. Iloa kesti kuitenkin vain
vaihteessa projektia alettiin tosissaan viedä eteenpäin. hetken, sillä vuonna 2003 Eurotunnelin liikevaihto puBritannian pääministeri Margaret Thatcher ja Ranskan tosi 1 8 prosentilla ja tulos painui tappiolle 1 ,3 miljarpresidentti François Mitterrand antoivat hyväksyn- dia puntaa.Yhtiö oli kuljettanut vuodessa 6,3 miljoonaa junamatkustajaa ja 1 ,7 miljoonaa tonnia rahtia,
tänsä yksityisin rahoin toteutettavalle hankkeelle.
kun tavoitteena oli 1 6 miljoonaa matkustajaa ja seitUseiden eri toimijoiden jättämistä ehdotuksista Fol- semän miljoonaa rahtitonnia.
kestonen ja Coquelles'n välistä rautatietunnelia pidettiin toteuttamiskelpoisimpana. Ranskan ja Britannian Kesällä 2006 konkurssi oli jälleen lähellä. Eurotunnel
hallitukset hyväksyivät hankkeen vuonna 1 987, ja ra- haki yrityssaneeraukseen ja varoitti, että mikäli velkokentaminen alkoi seuraavana vuonna. Kahdesta eri japankkien kanssa ei päästä sopuun, saattaa tunnelin
suunnasta louhitut tunnelit kohtasivat vuonna 1 990, operoiminen keskeytyä talvella 2007. Sopu kuitenkin
ja tunneli avattiin liikenteelle toukokuussa 1 994 – syntyi kesällä 2007, ja uudelleenjärjestelyjen myötä
vuosi aikataulusta myöhässä. Rakennustöiden aikana yhtiö onnistui tekemään historiansa ensimmäisen lieEurotunnel joutui anomaan sijoittajilta lisää rahaa västi positiivisen tuloksen. Oman helpotuksena tilanuseaankin otteeseen, sillä tunneli ylitti alkuperäisen teeseen toi myös se, että pika-alusvarustamot Hoverkustannusarvion yli 80 prosentilla ja tuli maksamaan speed ja SpeedFerries lopettivat toimintansa vuosina
2005 ja 2008 jouduttuaan taloudellisiin vaikeuksiin.
9,5 miljardia puntaa.
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Yllä: MyFerryLinkin Berlioz ja Rodin Calais’ssa 21 .4.201 4. Kuva:
Marko Stampehl
Oikealla: Eurotunnelin omien matkustajajunien ohessa
kanaalitunnelia käyttävät nopeat Eurostar-junat, jotka
kuljettavat matkustajia Lontoosta mm. Pariisiin, Brysseliin ja
Marseillehin. Kuva: Eurostar
Oikealla alla: Eurotunnelin 775 metriä pitkät Le Shuttle -junat
kuljettavat henkilöautoja sekä rekkoja. Rekkojen kuljettajille
on oma matkustajaosasto, koska rahtivaunut ovat avoimia,
mutta henkilöautojen matkustajien ei tarvitse poistua matkan
ajaksi autosta. Kuva: Jeroen van Lieshout (CC BY-NC-ND 2.0)
Alla: Eurotunnel aikoo jatkaa ropax-lautta Nord Pas-deCalais'n liikennöintiä vastaisuudessakin, vaikka Rodin ja
Berlioz siirtyvät DFDS Seawaysille. Kuva: Marko Stampehl
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47 lähtöä 35 minuutin matka-ajalla. P&O Ferriesin
tietojen mukaan pelkästään kanaalitunnelin markkinaosuus oli yli 40 prosenttia, ja kilpailuviranomaisten
selvityksissä kävi ilmi, että SeaFrancen markkinaosuus
vuosina 201 0-201 1 oli vaihdellut matkustajaliikenteessä 1 0-1 5 prosentin ja rahtiliikenteessä 1 5-1 8 prosentin välillä.

Calais Seaways on tällä hetkellä DFDS Seawaysin suurin alus
Dover-Calais -linjalla. Alus valmistui vuonna 1 991 Belgian
valtion omistamalle RMT:lle Doverin ja Oostenden väliseen
liikenteeseen. Kuva: Marko Stampehl

Tunnelista meren pinnalle

Competition Commissionin päätös annettiin kesällä
201 3. Sen mukaan Eurotunnel osti SeaFrancen lautat
estääkseen kilpailija DFDS Seawaysiä tekemästä samoin, minkä seurauksena tunneliyhtiö oli päässyt
määräävään markkina-asemaan. Päätöksen seurauksena MyFerryLinkin laivoilta evättiin pääsy Doverin
satamaan, ja Eurotunnel sai puoli vuotta aikaa laivojensa myymiseen.
Kuten arvata saattoi, kyseenalaisti Eurotunnel kilpailuviranomaisten päätöksen ja valitti siitä kilpailuviranomaisten ylemmälle asteelle (Competition Appeal
Tribunal CAT). Uudessa käsittelyssä aiempi päätös
kumottiin, koska CAT:in mielestä Eurotunnel ei hankkinut olemassa olevaa yhtiötä, kuten Competition
Commission oli päätöslauselmassaan katsonut. Asia
palasi alemmalle tasolle Competition and Markets
Authoritylle (CMA, entinen Competition Commission), jonka kesäkuussa 201 4 antama uusi päätös ei
poikennut edellisestä: Eurotunnelin on lopetettava
MyFerryLinkin liikenne puolen vuoden sisällä tai etsittävä laivoille uusi omistaja.

Ranskan valtionrautateiden (SNCF) omistama SeaFrance, joka liikennöi neljällä aluksella Dover-Calaislinjalla, oli joutunut selvitystilaan kesällä 201 0. Yhtiö
oli kärsinyt pitkään taloudellisista vaikeuksista ja kovasta kilpailusta, mutta ei ollut pystynyt karsimaan
työntekijöidensä määrää tai palkkakustannuksia ammattiyhdistysliikkeen kovan vastustuksen vuoksi. Selvitystilassa yhtiön henkilöstöstä irtisanottiin lähes
puolet, mutta kun sekään ei auttanut, päätti Ranskan Eurotunnel luovuttaa, työntekijät eivät
valtio tukea SNCF:ää 200 miljoonalla eurolla. EU:n
komissio ei tukea hyväksynyt, minkä seurauksena Sea- Eurotunnel oli edelleenkin eri mieltä useasta CMA:n
esittämästä keskeisestä seikasta. Yhtiö kyseenalaisti
France vedettiin konkurssiin marraskuussa 201 1 .
CMA:n päätösvallan MyFerryLink-asiassa ja oli sitä
SeaFrancen konkurssi tuskin olisi tarkoittanut yhden mieltä, että kilpailuviranomaisten tekemä päätös pikilpailijan poistumista markkinoilta, sillä esimerkiksi kemminkin heikentää kuluttajan asemaa vähentämällä
DFDS Seaways ja LD Lines olivat jättäneet yhteisen kilpailevien yhtiöiden määrää kanaalissa. Tälläkin kertarjouksen SeaFrancen omistuksessa olleista laivoista. taa asia eteni kilpailuviranomaisilla ylemmälle tasolle,
Todennäköisesti siksi Eurotunnel päätti ryhtyä laivan- mutta CAT ei enää kumonnut CMA:n antamaa päävarustajaksi ja osti SeaFrance Rodinin, SeaFrance Ber- töstä. Eurotunnel sai jälleen puoli vuotta aikaa lopetliozin ja roro-lautta SeaFrance Nord Pas-de-Calais’n taa toimintansa, ja tällä kertaa yhtiö ilmoittikin asetta65 miljoonalla eurolla. Vastuu laivojen operoinnista vansa MyFerryLinkin laivat myyntiin.
annettiin SeaFrancen entisten työntekijöiden perustamalle itsenäiselle SCOP (Société Cooperative de Työntekijät eivät kuitenkaan luovuttaneet, vaan MyProduction) SeaFrance -yhtiölle, ja elokuussa 201 2 FerryLinkin laivojen operaattori SCOP anoi BritanRodin ja Berlioz avasivat vastasyntyneen MyFerryLin- nian vetoomustuomioistuinta (Court of Appeal) lupaa viedä asia oikeuteen. Vetoomustuomioistuin otti
kin liikenteen.
asian käsittelyyn ja kumosi kilpailuviranomaisten
Pian liikenteen alettua DFDS Seaways ja P&O Ferries aiemmat päätökset toukokuussa 201 5. Oikeus olisi
valittivat Britannian kilpailuviranomaisille (Competi- siis sallinut MyFerryLinkin jatkavan liikennettä, mitä
tion Commission, CC) Eurotunnelin liian suuresta kilpailuviranomaiset eivät katsoneet hyvällä ja ilmoitmarkkina-asemasta. Eurotunnel kuljetti jo entuudes- tivat vievänsä asian korkeimpaan oikeuteen.
taan kanaalin alitse matkustajia, henkilöautoja ja rahtia Le Shuttle-junilla, jotka tarjosivat vuorokaudessa Uusi oikeuskäsittely ei kuitenkaan ollut tarpeellinen,
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sillä Eurotunnel pitäytyi aiemmassa suunnitelmassaan
luopua lauttaliikenteestä. Yhtiö olisi halunnut myydä
MyFerryLinkin työntekijöiden omistamalle SCOPille,
mutta tämä ei onnistunut järjestämään riittävää rahoitusta lauttojen ostamiseksi. Kesäkuun 201 5 alussa
Eurotunnel ilmoitti, että Rodin ja Berlioz siirtyvät
tanskalaiselle DFDS Seawaysille, mutta Nord Pas-deCalais jää Eurotunnelin omistukseen. Tunneliyhtiön
suunnitelmana on jatkaa lauttaliikennettä yhdellä
aluksella, mikäli kilpailuviranomaiset suunnitelman hyväksyvät. Näin Eurotunnelin olisi jatkossakin mahdollista kuljettaa vaarallisia lasteja, joita ei turvallisuussyistä voida kuljettaa rautatietunnelissa.

Kilpailu kanaalissa jatkuu
MyFerryLinkin siirtyessä DFDS Seawaysille jää Englannin kanaaliin kilpailemaan neljä varustamoa. DoverCalais linjalle jäävät P&O Ferries ja DFDS Seaways,
joka liikennöi myös Dover-Dunkerque ja NewhavenDieppe -reiteillä. Ranskalaisella Brittany Ferriesillä on
useita reittejä Plymouthin, Poolen ja Portsmouthin
kaupungeista Le Havreen, Caen'iin, Cherbourgiin,
Saint-Maloon ja Roscoffiin, kun taas Condor Ferries
liikennöi Poolesta, Portsmouthista ja Weymouthista
Cherbourgiin ja St Maloon sekä Guernsey ja Jersey
-saarille. Tunnelissa matkustajia kuljettavat Le Shuttle
-junien lisäksi nopeat Eurostar-junat, ja myös tavarajunat käyttävät kanaalitunnelia päivittäin.

Yllä: P&O Ferries on suurin lauttaoperaattori Doverin ja
Calais'n välillä kuudella aluksellaan, joista uusimmat ja
suurimmat ovat Raumalla rakennetut Spirit of Britain ja Spirit
of France (kuvassa). Kuva: Marko Stampehl
Alla: Rodin valmistui Rauman telakalta vuonna 2001 , ja on
liikennöinyt 1 4 vuotta Dover-Calais-linjalla SeaFrancen,
MyFerryLinkin ja jatkossa DFDS Seawaysin lipun alla. Sisaralus
Berlioz valmistui Saint-Nazairen telakalla Ranskassa vuonna
2005, ja aluskaksikko on toiminut esikuvana Helsingissä
rakennetuille Starille (2007) ja Viking XPRSille (2008).
Kuva: Marko Stampehl

Nähtäväksi jää, mitä MyFerryLink-kauppa tarkoittaa
DFDS Seawaysin muun laivaston kannalta. Tällä hetkellä Dover-Calais -reitillä liikennöi kaksi DFDS:n laivaa (Calais Seaways ja rahdattu Malo Seaways). On
todennäköistä, että Doverin ja Calaisin väliselle linjalle suunnitellut Rodin ja Berlioz myös jäävät reitille,
mutta on eri asia onko DFDS:llä tarvetta neljälle laivalle linjalla. Muutoksia nähtäneen jo pian, sillä Rodin
ja Berlioz rahdataan DFDS:lle 2. heinäkuuta alkaen.
Sopimukseen sisältyy osto-optio. Ainakin toistaiseksi
näyttää siltä, että Nord Pas-de-Calais puolestaan jää
Eurotunnelille.

Lähteet
- BBC (news.bbc.co.uk)
- Competition and Markets Authority
(www.gov.uk/cma-cases/eurotunnel-seafrancemerger-inquiry)
- Financial Times (www.ft.com)
- The Guardian (www.theguardian.com)
- Wikipedia (en.wikipedia.org)
- gCaptain (gcaptain.com)
- Direct Ferries (www.directferries.co.uk)
- Eurotunnel (www.eurotunnel.com)
- My Ferry Link (www.myferrylink.com)
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Linjalaivat

Cunard
1 75 vuotta

Yksi kenties maailman tunnetuimmista varustamoista, brittiläinen
Cunard Line, juhlii tänä vuonna
1 75-vuotista taivaltaan.Yhtiön ensimmäinen alus, Britannia, lähti
neitsytmatkalleen Liverpoolista
kohti New Yorkia toukokuussa
1 840. Atlantin ylittävästä linjaliikenteestä toimintansa aloittanut
varustamo tarjoaa yhä tänä päivänä mahdollisuuden kokea Atlantin
ylitys perinteitä kunnioittaen.
26

TEKSTI : O LLI TUOMINEN

J OS tarkkoja ollaan, Cunardin historia alkaa jo vuonna

1 839. Tuolloin kanadalainen liikemies Samuel Cunard
näki lehti-ilmoituksen, jossa Ison-Britannian Amiraliteetti etsi tarjouskilpailulla varustamoa hoitamaan
Atlantin ylittävää (posti-)liikennettä höyrylaivalla.
Syystä tai toisesta jo ennestään usealla alalla toiminut
Samuel Cunard kiinnostui asiasta, vaikka tarjouskilpailun aikaraja oli jo mennyt umpeen. Cunard varasi
ensimmäisen matkan Britteihin ja jätti Amiraliteetille
tarjouksen. Yllättäen Cunard myös voitti Britannian
hallituksen sopimuksen postin kuljettamisesta yli Atlantin kokeneiden kilpailijoiden nenän edestä.Varustamo tosin itse laskee historiansa alkavan ensimmäisen
aluksensa, Britannian, neitsytmatkasta vuonna 1 840,
minkä vuoksi 1 75-vuotisjuhlallisuuksia vietetään tänä
vuonna.

ollut tyytyväinen tarjouksiin liittyneisiin lisäehtoihin ja
niinpä se hylkäsi molemmat tarjoukset. Solmitun sopimuksen mukaan Cunardin varustamo, viralliselta
nimeltään British and North American Royal Mail
Steam-Packet Company, tarjoaisi lähdön joka toinen
viikko 55 000 punnan vuosikorvausta vastaan. Kovien
sakkojen lisäksi sopimus takasi Amiraliteetille mahdollisuuden ottaa yhtiön alukset käyttöön sotatilanteessa.

Kanadasta Britteihin
Kanadan Halifaxissa asunut Samuel Cunard ei ollut
tunnettu hurjasta riskinotosta, joten hänen kiinnostuksena Amiraliteetin tarjouspyyntöä kohtaan oli yllättävää. Isänsä perustamaa A. Cunard & Sons -yhtiötä
johtaneella Cunardilla oli oman perheyrityksensä
kautta kokemusta laivanvarustuksesta, sillä parhaimmillaan yhtiöillä oli yli 70 purjealusta vuonna 1 833.
Höyrylaivoista hänellä ei sen sijaan ollut juurikaan
kokemusta, ja juuri höyrylaivoja Amiraliteetti halusi
päästäkseen eroon kiusallisen epäluotettavista ja hitaista purjealuksista, joilla matka Atlantin yli kesti jopa
kuusi viikkoa.

Cunardin yhtiön voitto oli yllätys, sillä Cunard saapui
Britteihin vasta toista kuukautta tarjousajan päättymisen jälkeen ja tarjous jätettiin sisään pari kuukautta
myöhässä. Kaksi brittivarustamoa oli tarjouskilpailun
käynnistyessä liikennöinyt jo tovin höyrykäyttöisillä
aluksilla Atlantin yli ja ne pitivät itseään itsestäänselvinä voittajina. Toisin kuitenkin kävi. Amiraliteetti ei Nyt Cunardilla oli siis sopimus Amiraliteetin kanssa,
mutta ei laivoja, edes paperilla. Cunardin etsiessä sopivaa rakentajaa uuden varustamonsa ensimmäiselle

Cunardin pitkäaikaisin lippulaiva, maailman
kuuluisimmaksi alukseksi sanottu Queen Elizabeth 2
lähdössä viimeistä kertaa Uudessa-Seelannin
Wellingtonista syksyllä 2008. Uransa aikana alus ehti taittaa
yli kuusi miljoonaa merimailia, minkä sanotaan olevan
enemmän kuin yhdelläkään muulla aluksella koko
maailmassa. Kuva: Phillip Capper (CC BY 2.0)
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alukselle, kriteerit olivat yksinkertaiset: “laiva, matkustajat ja posti – turvallisesti yli ja takaisin”. Lopulta telakka löytyi Skotlannista Clyde-joen rannalta, jonka
varrella rakennettaisiin vuosien varrella liki puolet
kaikista Cunardin liikenteessä kulkeneista aluksista.
Cunard tilasi telakalta kolme puurunkoista purjeilla
varustettua höyrylaivaa luovutettaviksi vuoden kuluessa. Sopimusta Amiraliteetin kanssa muokattin
useamman kerran ennen liikenteen aloitusta, ja niinpä
Cunard tilasi vielä neljännenkin aluksen.

Yllä: Cunardin ensimmäinen uudisrakennus, vuonna 1 840
valmistunut Britannia. Yhtiön ensimmäinen alus oli kuitenkin
liki puolet Britanniaa pienempi Unicorn, joka teki myös
Cunardin ensimmäisen Atlantin-ylityksen, kun se siirrettiin
Halifax-Quebec -yhteyslinjalle. Kuva: Cunard Line
Alla: Valmistuessaan kuvan Campania (1 892, kuvassa) ja
Lucania (1 893) olivat maailman nopeimmat ja suurimmat
matkustaja-alukset. Kuva: Bruce Peterin kokoelmat
Alinna: Vuonna 1 905 valmistuneissa Carmaniassa (1 ,
kuvassa) ja Caroniassa (1 ) testattiin eri koneratkaisuja:
Carmaniassa varustettiin höyryturbiineilla, Caronia
trippelikoneilla. Kuva: Bruce Peterin kokoelmat

Ensimmäinen Cunardin tilaamista aluksista, Britannia,
laskettiin vesille helmikuussa 1 840. Neljäs heinäkuuta
Britannia lähti neitsytmatkalleen Liverpoolista kohti
Bostonia kyydissään muun muassa yhtiön perustaja
Samuel Cunard. Britannialle valmistui seuraavien kahden vuoden aikana kolme sisaralusta.
Amiraliteetin kanssa tehdyn sopimuksen velvoittamina Cunardin alukset joutuivat sotakuljetuksiin jo
yhtiön toisella vuosikymmenellä, kun Krimin sota
syttyi. 1 4 Cunardin alusta kuljetti sotavuosina 1 85356 yli 1 00 000 ihmistä ja 7 000 hevosta. Krimin sodan
aikaan vuonna 1 855 valmistui myös Cunardin ensimmäinen teräsrunkoinen linjalaiva Atlantin liikenteeseen, kun aiemmin kaikki alukset oli Amiraliteetin
vaatimuksesta rakennettu puusta.
Vuonna 1 862 valmistui Cunardin ensimmäinen potkureilla varustettu alus, China, kun Amiraliteetti viimein salli siipirattaista luopumisen. Samana vuonna
Chinan kanssa valmistui vielä siipirattailla varustettu
Scotia, jonka ura Cunardin laivastossa kesti aina vuoteen 1 904. Kolme vuotta myöhemmin, 1 865, yhtiön
perustaja, Sir Samuel Cunard kuoli.
Ensimmäiset kolme vuosikymmentä nuori varustamo
piti lähes keskeytyksettä hallussaan nopeimmalle Atlantin ylittäneelle alukselle myönnettyä Atlantin sinistä nauhaa (engl. Blue Riband), mutta 1 870-luvulla niin
White Star Line kuin Inman Linekin menivät kehityksessä ohi. Vastatakseen kilpailuun yhtiötä pääomitettiin, ja samassa yhteydessä sen viralliseen nimeen tuli
ensimmäistä kertaa sana Cunard, kun yhtiön nimeksi
vaihdettiin Cunard Steamship Company Ltd.
Vuosien 1 860 ja 1 900 välisenä aikana yli 1 1 miljoonaa
ihmistä ylitti Atlantin, ja heistä noin kolmasosa lähti
Atlantin ylitykseen Liverpoolista, Cunardin kotisatamasta.Vielä 1 900-luvun alkupuolella Cunardin alukset
eivät olleet tunnettuja korkeatasoisista matkustajatiloista, päin vastoin. Vasta sotien jälkeen Cunardin
alukset nousivat loistokkuudessa sille tasolle, jolla se
on tänä päivänä. Esimerkiksi ensimmäiset kylpyhuoneet tulivat Cunardin aluksille vuonna 1 860 Abyssinia-laivan myötä.
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Maaliskuussa 1 881 laskettiin vesille Servia, Cunardin
ensimmäinen yksinomaan matkustajia kuljettanut alus.
Servia oli myös ensimmäinen täysin sähkövaloilla valaistu alus. Kolme vuotta myöhemmin valmistuneet
Umbria ja Etruria olivat ensimmäiset moderneja linjalaivoja muistuttaneet alukset, vaikka ne olikin vielä
viimeistä kertaa Cunardin historiassa varustettu apupurjeilla.
1 893 valmistunut Lusitania (1 ) oli ensimmäinen Cunardin alus, joka varustettiin Marconin langattomalla
sähkötyslaitteella. Meni kuitenkin kahdeksan vuotta
ennen kuin kaksi Cunardin alusta kommunikoivat
sähköttämällä keskellä Atlanttia. Britannian hallituksen
antamien lainojen turvin Cunard rakennutti seuraavan sukupolven linjalaivansa, Mauretanian (1 ) ja Lusitanian (2). Mauretania (1 ) piti Atlantin sinistä nauhaa
hallussaan peräti 20 vuotta vuodesta 1 909 vuoteen
1 929.

Titanicin tuho
Yksi pahimmista Atlantilla tapahtuneista onnettomuuksista tapahtui vuoden 1 91 2 hyisenä huhtikuun
yönä Pohjoisella Atlantilla, kun Cunardin kilpailijan
White Star Linen lippulaiva Titanic osui jäävuoreen
neitsytmatkallaan Southamptonista New Yorkiin. Hätäsanoman vastaanottanut Cunardin Carpathia saapui
paikalle Titanicin jo upottua Atlanttiin. Kaikki Titanicilta pelastuneet 866 henkeä kuljetettiin New Yorkiin
Carpathialla.
Muiden varustamoiden tapaan Cunardkaan ei säästynyt onnettomuuksilta ensimmäisessä maailmansodassa.Vajaata 2 000 matkustajaa ja miehistön jäsentä kuljettanut Lusitania (2) oli matkalla New Yorkista Liverpooliin toukokuussa 1 91 5, kun saksalainen sukellusvene torpedoi sen Irlannin etelärannikon kohdalla.
Alus upposi 1 8 minuutissa, ja vain 761 ihmistä pelastui. Yhteensä Cunard menetti ensimmäisen maailmansodan aikana 20 alusta.

Yllä: Mauretania ja sen sisar Lusitania kisasivat alkuvuosinaan
tasaväkisesti Atlantin sinisestä nauhasta. Kisa kuitenkin
ratkesi Mauretanian hyväksi sen jälkeen, kun siihen
vaihdettiin nelilapaiset potkurit alkuperäisten kolmilapaisten
tilalle vuonna 1 908. Kuva: Cunard Line
Alla: Berengarnia oli alkujaan Norddeutsche Lloydin
Imperator, jonka Cunard sai sotakorvauksena ensimmäisen
maailmansodan jälkeen. Rikhard Leijonamielen puolison
mukaan nimetty alus oli Cunardin ensimmäinen Englannin
kuningattaren mukaan nimetty alus.
Kuva: Yhdysvaltojen laivasto

Sodan jälkeen Southamptonista tuli Cunardin uusi
päälähtösatama Atlantin-linjoilla, kun Mauretania (1 )
aloitti uuden pikayhteyden New Yorkiin. Cunardin
Laconia (2) oli vuonna 1 922 maailman ensimmäinen
alus, joka teki risteilyn maailman ympäri (engl. World
Cruise). 1 30 päivää kestäneellä risteilyllä Laconia (2)
vieraili 30 satamassa.

Queen Mary valmistuu
Mauretanian (1 ) seuraajan suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin 1 920-luvulla, ja piirustuspöydällä oli yli
300-metrinen ja yli 81 000 bruttotonnin alus. Rakennustyöt aloitettiin Cunardin hovihankkijan John
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Yllä: Tarinan mukaan Queen Maryn nimeksi piti alkujaan tulla
Victoria, mutta kun varustamon edustajat pyysivät kuningas
Yrjö V:ltä lupaa "Britannian kaikkein aikojen
suurenmoisimman kuningattaren" nimen käyttämiseksi
laivallaan, kuningas vastasi "vaimoni ilahtuu suuresti".
Kuva: Postikortti Ian Boylen kokoelmista
Alla: White Star Linen viimeiset uudisrakenteet Britannic
(kuvassa) ja Georgic liikennöivät Cunardin laivastossa White
Starin väreissä vielä senkin jälkeen, kun White Starin nimestä
oltiin luovuttu. Kuva: Postikortti

nard ja White Star yhdistyivät ja uusi Cunard-White
Star Line sai valtiolta 9,5 miljoonan punnan lainan.
White Star Linen alukset jatkoivat vanhoilla nimillään
ja korsteeniväreillään, mutta uuden Cunard-White
Star -nimen alla. Cunard omisti uudesta yhtiöstä kaksi kolmasosaa, mutta se lunasti loputkin yhtiön osakkeista 1 947. Kolme vuotta myöhemmin yhtiön nimi
vaihtui Cunard Lineksi. Viimeinen White Star Linen
alus, Britannic, jatkoi liikenteessä aina marraskuuhun
1 960, jolloin se myytiin romuksi.
Valtiolta saadun lainan turvin keskeneräisen rungon
saattaminen valmiiksi aloitettiin Clyde-joen rannalla
heti, ja elokuussa 1 934 uusi alus oli valmis kastettavaksi. Queen Mary oli ensimmäinen kuninkaallisten
kastama alus. Aluksen vihki kuningas Yrjön puoliso,
kuningatar Mary. 28,5 solmun matkanopeuteen kykenevä alus voitti Blue Ribandin ensi kerran vuonna
1 936 ja piti sitä halussaan vuodesta 1 938 vuoteen
1 952 asti, jolloin tittelin vei United States.

Maailman suurin – Queen Elizabeth

Brownin telakalla Clyde-joen rannalla ja aluksen köli
laskettiin 31 .1 .1 931 .Yhdysvalloista alkaneesta suuresta lamasta johtuen Cunard päätti lykätä aluksen keväälle 1 932 suunniteltua vesillelaskua.

Neljä vuotta myöhemmin, vuonna 1 938, kuningatar
Elisabeth vihki nimeään kantavan Queen Elizabethin,
joka oli valmistuessaan maailman suurin linjalaiva ja
samalla maailman suurin matkustaja-alus. Tätä titteliä
se piti hallussaan peräti vuoteen 1 996, jolloin tittelin
vei yhtiön tulevan omistajan eli Carnival Corporationin Carnival Destiny. Queen Elizabeth ehdittiin laskea
vesille ennen toisen maailmansodan alkua vuonna
1 938, mutta alus valmistui lopulta keskelle sotaa. Sotatilan vuoksi alus matkasi rakennustelakaltaan Clydejoelta Skotlannista suoraan Atlantin yli New Yorkiin
makuutettavaksi.Valtaosan sota-ajasta Queen Mary ja
Queen Elizabeth viettivät joukkojenkuljetusaluksina.

Telakan henkilöstö lomautettiin ja Cunard kääntyi
pienemmän kilpailijansa White Starin tavoin valtion
puoleen saadakseen taloudellista tukea uuden aluksensa rakentamiseksi. Yhtiöiden onneksi Britannian
hallitus oli huolissaan Britannian merenkulun tulevaisuudesta muiden eurooppalaisten kilpakumppaneiden
1 950-luvulla matkustajamäärät Atlantin linjaliikenteesajettua Cunardin ja White Starin ohi.
sä kääntyivät laskuun. Nopeasti kehittyneiden lentoRatkaisu löytyi lopulta joulukuussa 1 933.Valtion kans- koneiden ja erityisesti suihkumoottorien läpimurron
sa solmitun sopimuksen myötä kilpakumppanit Cu- myötä laivamatkustus väheni radikaalisti, mikä merkit30

si Cunardin osalta linjalaivojen määrän merkittävää
supistumista ja panostusta risteilyihin. Liikennöinti
Queen Marylla ja Queen Elizabethillä oli kallista ja,
niinpä Cunard alkoi 1 950-luvun lopulla suunnitella
kaksikon korvaamista.

QE2 - legenda syntyy
Alun perin Cunard suunnitteli edellä mainitun kaksikon korvaamista kahdella aluksella, mutta matkustajamäärien laskiessa ja liikennöintikustannusten noustessa suunnitelmia muutettiin ja uusi aluskaksikko typistyi yhteen 75 000 bruttotonnin alukseen. Lopulta
tästäkin suunnitelmasta luovuttiin ja suunnittelun lähtökohtia muutettiin selvästi. Uutena tavoitteena oli
luoda Panaman kanavaan mahtuva alus, jota voisi Atlantin linjaliikenteen lisäksi käyttää myös risteilyihin.
Britannian hallitus hyväksyi suunnitelman ja Cunard
sai näin ollen havittelemansa lainan. Aluksen rakentaminen annettiin Cunardin hovihankkijalle, skotlantilaiselle John Brown & Co -telakalle. Runkonumerolla
736 tunnettu alus laskettiin vesille heinäkuussa 1 965
ja 20.9.1 967 kuningatar Elisabeth II kastoi Cunardin
uuden lippulaivan Queen Elizabeth 2:ksi. Aluksen
lempinimeksi vakiintui nopeasti QE2. Helmikuun ensimmäisenä päivänä 1 969 Queen Elizabeth 2 saapui
ensimmäisen kerran kotisatamaansa Southamptoniin.
Teknisten ongelmien vuoksi neitsytmatka New Yorkiin pääsi alkamaan vasta toukokuussa 1 969.

Trafalgar House ostaa Cunardin
Keväällä 1 971 Cunardin toimitusjohtaja Sir Basil
Smallpeice sai puhelun Nigel Broackesilta, Trafalgar
House Investments -sijoitusyhtiön hallituksen puheenjohtajalta, joka toivoi pikaista tapaamista. Sijoitusyhtiö oli iskenyt silmänsä Cunardiin, ja niinpä kesäkuun lopussa Trafalgar teki ostotarjouksen Cunardin
osakkeista. Ensimmäinen ostotarjous ei kuitenkaan
ollut menestyksekäs, joten Trafalgar korotti tarjous-

taan, minkä jälkeen ostotarjous hyväksyttiin ja Cunard siirtyi Trafalgarin omistukseen. Lopullinen kauppahinta oli 27,3 miljoonaa puntaa, mikä oli vähemmän
kuin Cunardin taseen arvo, 39 miljoonaa puntaa. Hinta oli myös pienempi kuin pari vuotta aiemmin valmistuneen lippulaiva QE2:n rakennuskustannukset.
Kauppahetkellä Cunardilla oli matkustaja-alusten lisäksi liikenteessään 42 rahtilaivaa ja peräti 20 tilauksessa. QE2:n lisäksi matkustajalaivasto koostui kahdesta risteilylaivasta, joiden lisäksi Cunardilla oli tilauksessa kaksi risteilyalusta.
Vuonna 1 983 Cunard hankki omistukseensa Norwegian America Linen ja sen myötä Cunardin laivastoon

Yllä: Vuosina 1 954-55 Liverpoolin ja Montrealin väliselle
linjalle valmistuneet Saxonia ja Ivernia muutettiin 60-luvun
alussa risteilylaivoiksi nimillä Carmania (2) ja Franconia.
Laivat saivat Cunardin muiden tuolloisten risteilylaivojen
(Caronia (2) ja Mauretania (2)) tapaan vihreän värityksen.
Alla: Toisen maailmansodan aikana Queen Elizabeth toimi
joukkojenkuljetusaluksena kuljettaen yli 750 000 sotilasta.
Britannian pääministeri Winston Churchillin kuuluisten sanojen
mukaan Cunardin kuningattaret (Queen Mary ja Queen
Elizabeth) lyhensivät sodan kestoa ainakin vuodella.
Kuvat: Postikortteja Ian Boylen kokoelmista
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Yllä: QE2 alkuperäisasussaan valkoisella ja kapealla
korsteenilla. Falklandin sodan jälkeen korsteeni maalattiin
perinteisen punaiseksi, ja vuosien 1 986-87 suurremontissa se
korvattiin leveämmällä (vrt. artikkelin avauskuva).
Kuva: Postikortti Ian Boylen kokoelmista

liittyivät NAL:n Sagafjord ja Vistafjord. NAL:stä kerrottiin tarkemmin Ulkomatalan numerossa 3/201 4.
1 980-luvun lopulla Cunard päätti keskittyä täysin
matkustajaliikenteeseen ja luopua rahtilaivoista, jotka
myytiin pois vuosien 1 989 ja 1 991 välillä. Poikkeuksena tästä oli Atlantic Conveyor, joka säilyi Cunardin
omistuksessa aina vuoteen 1 996 asti.

QE2 saa uudet pääkoneet
Toistuvien teknisten ongelmien takia Cunardin johto
päätti 1 986 vaihdattaa QE2:n pääkoneet, jotta aluksen pääkoneita vaivanneista ongelmista päästäisiin
eroon ja aluksen polttoaineenkulutus pienenisi. Lokakuun 1 986 ja huhtikuun 1 987 välisenä aikana QE2 sai
yhteensä 1 1 0 miljoonan punnan piristysruiskeen
Lloyd Werftillä Bremerhavenissa. Projektissa pääkoneiksi vaihdettiin yhdeksän dieselsähköistä MAN
B&W-konetta, potkurit vaihdettiin ja pääkoneille rakennettiin jäähdytysjärjestelmä. Samalla aluksen alkuperäinen kapea korsteeni korvattiin leveämmällä.
Korsteeni oli jo Falklandin sodan jälkeen maalattu pe32

rinteisen punaiseksi. Koeajoilla Pohjanmerellä QE2
saavutti uusilla pääkoneilla ja potkureilla kunnioitettavan 34 solmun nopeuden.
Huolimatta vain muutamaa vuotta aiemmin tehdystä
valtavasta uudistuksesta, Cunardilla todettiin 1 990luvun alussa, että QE2:n sisustus oli pahasti epätasapainoinen useiden eri aikaan tehtyjen osittaisten uudistusten jäljiltä. Cunardin omistava Trafalgar oli halukas satsaamaan alukseen, ja niinpä QE2 lähetettiin
kuukaudeksi telakalle 45 miljoonan dollarin kasvojenkohotukseen. Cunardin epäonneksi työt viivästyivät
ja alus saapui Southamptoniin pahasti keskeneräisenä
satoja työmiehiä mukanaan.Vaikka uudistus oli lopulta onnistunut, aiheutti remonttitöiden viivästyminen
ja sitä seurannut kohu lehdistöissä kolhun perinteikkään laatuyhtiön maineelle.

Cunard ja EffJohn yhteistyöhön
Cunardin historiassa on myös pala suomalaista merenkulkua, sillä 1 990-luvun alussa Cunardin ja muun
muassa Silja Linen omistajan EffJohnin tiet kohtasivat.
Vuonna 1 993 Cunardilla oli liikenteessään lippulaiva
QE2:n lisäksi sisaralukset Vistafjord ja Sagafjord sekä
massamarkkinoille suunnatut Cunard Countess ja
Cunard Princess, joiden operointi tuotti yhtiölle harmaita hiuksia. EffJohn oli puolestaan vaikeuksissa ulkomaisten risteilytoimintojensa kanssa ja se etsi kuu-

meisesti kumppania operoimaan Crown Cruise Linen
aluksia.
Cunardilla ja yhtiön omistajalla Trafalgarilla puolestaan oli halu laajentaa toimintaa myös premiummarkkinoille, mutta tarvittava rahoitus puuttui. Tammikuussa 1 993 Cunard ja EffJohn julkistivat uuden
yhteisyrityksen, premium-markkinoille suunnatun Cunard Crown Cruise Linen.
Uuteen yhteisyritykseen siirrettiin Cunardin laivastosta Cunard Countess ja Cunard Princess yhdessä
Crown Cruise Linen kolmikon Crown Monarchin,
Crown Jewelin ja vielä rakenteilla olleen Crown Dynastyn kanssa. Crownin liikenteessä olleet alukset
saivat markkinointinimiinsä Cunard-etuliitteen (alusten virallisia nimiä ei koskaan muutettu) ja niiden
korsteenit maalattiin Cunardin väreihin. Heinäkuussa
1 993 valmistuneen Crown Dynastyn lanseeraus annettiin Cunardin hoidettavaksi ja näin ollen Cunard
pääsi lanseeraamaan ensimmäisen uuden aluksensa
sitten 1 977 valmistuneen Cunard Princessin.
Yhteistyötä ei kutenkaan kestänyt kauaa, sillä talousvaikeuksissa ollut EffJohn halusi eroon kansainvälisestä risteilyliikenteestä vetäen maton alta Cunardin
ponnisteluilta Cunard Crownin aseman vakiinnuttamiseksi. Lokakuussa 1 994 EffJohn sai myytyä Crown
Monarchin, ja seuraavana vuonna Crown Jewel myytiin Star Cruisesille. Crown Dynastyn kohdalla Cunard ja EffJohn pääsivät sopimukseen, jossa Cunard
rahtasi aluksen ja otti täyden vastuun sen operoinnista. Samalla aluksen markkinointinimi lyhennettiin
Cunard Dynastyksi (virallisena nimenä säilyi edelleen
Crown Dynasty).

Trafalgar House vaihtaa omistajaa
Kuten aiemmin jo mainittiin, Cunard järjesti ensimmäisenä maailmassa maailmanympäriristeilyn vuonna
1 922. 76 vuotta myöhemmin, tammikuussa 1 996, Cunard lähetti kolme alustaan maailmanympärimatkalle.
Alukset olivat Sagafjord, 1 994 hankittu Royal Viking
Sun sekä QE2, mutta vain yksi kolmikosta selviytyi
matkan loppuun asti. Sagafjordin matka päättyi jo 1 6.
helmikuuta, kun sen konehuoneessa syttyi tulipalo.
Koska risteily oli Sagafjordin viimeinen Cunardin väreissä, ei aluksen korjaamista nähty enää järkeväksi,
vaan halukkaille matkustajille tarjottiin mahdollisuutta
jatkaa risteilyä Royal Viking Sunilla.

Ylinnä: Cunard Princess oli toinen Cunardin 70-luvun lopulla
rakennuttamasta kahdesta risteilyaluksesta. Öljykriisin
jälkimainingeissa Cunard markkinoi laivaa "viimeisenä
valtamerialuksena". Kuva: David O. Thorne (CC BY-SA 3.0)
Yllä: Sagafjordin ura Cunardin laivastossa päättyi vuonna
1 996, jonka jälkeen se päätyi Transocean Toursin kautta
brittiläiselle Saga Cruisesille, joka antoi alukselle nimeksi
Saga Rose. Kuva: Rick Garcia, Chris Howellin kokoelmat
Alla: Crown Dynasty oli pitkäikäisin EffJohnin omistama alus
Cunardin liikenteessä, sillä se jatkoi Cunardin liikenteessä
maaliskuuhun 1 997. Nykyisin alus tunnetaan Fred. Olsen
Cruise Linen Braemarina. Kuva: Bruce Peterin kokoelmat

Matkustajien ja Cunardin epäonneksi myös Royal Viking Sunin risteily päättyi ennenaikaisesti, kun se 4.
huhtikuuta osui koralliriuttaan Punaisellamerellä
Sharm El-Sheikin edustalla. Saadakseen aluksen haltuunsa Egyptin viranomaisilta, Cunardin oli makset33

tava 23 miljoonan dollarin korvaukset koralliriutan
vahingoittamisesta. Royal Viking Sun palasi liikenteeseen kesäkuun lopussa, tällä kertaa Cunardin punaisella korsteenilla, jota koristi Royal Vikingin kultainen
merileijona.
Epäonniset maailmanympäriristeilyt osoittautuivat lopulta tuhoisiksi Cunardin omistajan Trafalgar Housen
taloudelle ja olivat osasyy yhtiön siirtymiseen norjalaisen monialayhtiö Kvaernerin omistukseen keväällä
1 996. Kvaernerilla ei kuitenkaan ollut kiinnostusta
vaikeuksissa painineen Cunardin omistamiseen, minkä
lisäksi se tarvitsi rahaa vähentämään Trafalgar Housen
ostosta aiheutunutta suurta velkataakkaa. Potentiaalisia ostajia oli kyllä tarjolla, mutta Kvaernerin harmiksi ne olivat kiinnostuneita lähinnä Cunardin brändistä sekä QE2:sta ja Royal Viking Sunista, kun Kvaerner halusi eroon Cunardista ja sen koko laivastosta.
Ostajien puutteessa Kvaerner jatkoi jo vuosia tekeillä
olleen Q5-uudisrakennusprojektin suunnittelua. Deltamarinin kanssa yhteistyössä suunniteltu alus olisi
kuljettanut 2 500 matkustajaa. Projekti ei koskaan toteutunut.

Carnival ostaa Cunardin

2000 julkistettiin viimein aluksen tuleva nimi, Queen
Mary 2 sekä aiesopimus Chantiers de l’Atlantique’in
kanssa. Myös Turun telakka kisasi aluksen rakentamisesta, mutta Chantiers de l’Atlantique tarjosi nopeamman toimitusajan. Lopullinen sopimus allekirjoitettiin joulukuussa ja kölinlasku suoritettiin 1 62 vuotta Britannian neitsytmatkan jälkeen, 4.7.2002. Tammikuussa 2004 kuningatar Elizabeth II:lla oli jälleen kunnia kastaa Cunardin lippulaiva, joka oli valmistuessaan
myös maailman suurin matkustajalaiva.
Queen Mary 2:n valmistumisen ja uusien SOLASmääräysten lähestyessä oli selvää, että Queen Elizabeth 2:n ura Cunardin liikenteessä ei jatkuisi enää
pitkään. Kesäkuussa 2007 Cunard tiedotti myyneensä QE2:n 1 00 miljoonalla dollarilla Dubain hallituksen
sijoitusyhtiölle, jonka suunnitelmissa QE2 tulisi olemaan kelluva hotelli ja viihdekeskus osana Palm Jumeirah -keinosaarta. Marraskuussa 2008 alus luovutettiin Dubai Worldille, päivälleen 40 vuotta QE2:n
vesillelaskun jälkeen.
Uuden omistajan myötä Cunard vastaanotti vuosina
2007-201 0 kaksi uutta alusta. Jo ennen QE2:n myyntiä, vuoden 2007 lopulla valmistui Queen Victoria ja
vajaat kolme vuotta myöhemmin lokakuussa 201 0
Queen Victorian sisaralus Queen Elizabeth, jonka
kastoi itseoikeutetusti kuningatar Elizabeth II. Kastetilaisuus oli historiallinen, sillä kuningatar Elizabeth on
ollut läsnä kaikkien kolmen Queen Elizabethin kastetilaisuudessa minkä lisäksi hän on itse kastanut sekä
QE2:n että nyt valmistuneen Queen Elizabethin.

Viimein huhtikuussa 1 998 Kvaerner pääsi julkistamaan Cunardin myynnin, kun amerikkalainen risteilyjätti Carnival Corporation yhdessä norjalaisen sijoitusyhtiö Christiania Marketsin kanssa osti Cunardin
500 miljoonalla dollarilla. Puolitoista vuotta myöhemmin, lokakuussa 1 999, Cunard siirtyi kokonaan Carnivalin omistukseen, kun Carnival hankki itselleen loputkin osakkeet 205 miljoonalla dollarilla.
1 75-vuotisjuhlallisuudet
Cunard yhdistettiin Carnivalin puoliksi omistamaan
Seabourn Cruise Lineen, ja uuden yhtiön nimeksi annettiin Cunard Line Ltd. Cunardin pienimmät alukset,
Sea Goddess I ja Sea Goddess II siirrettiin pian omistajanvaihdoksen jälkeen Seabournin laivastoon. Ehkä
hieman yllättäen saman tehtiin myös Royal Viking Sunille, vaikka se oli 700 matkustajan aluksena selvästi
Seabournin 1 1 6- ja 21 2-paikkaisia aluksia suurempi.
Näin ollen Cunardin laivasto kutistui kahteen alukseen: lippulaiva QE2:een ja Vistafjordiin, joka uudelleennimettiin joulukuussa 1 999 perinteitä kunnioittaen Caroniaksi (3). Caronia sai telakoinnissa Cunardin perinteikkäät värit ja ensimmäistä kertaa sitten
1 920-luvun kaikki Cunardin alukset olivat samoissa
väreissä.
Carnival osoitti heti sitoutumisensa Cunardiin, kun se
kesäkuussa 1 998 julkisti “Project Queen Maryn”, jonka myötä Cunard tulisi saamaan laivastoonsa maailman suurimman linjalaivan ja seuraajan jo 30 vuotta
yhtiön lippulaivana olleelle QE2:lle. Maaliskuussa
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1 75 vuotta on kunnioitettava ikä, jota moni yritys ei
koskaan saavuta. Cunard on aina osannut juhlia merkkipaaluja näyttävästi, eikä 1 75-vuotisjuhlallisuudet ole
tehneet tästä poikkeusta. Viralliset juhlallisuudet alkoivat 3. toukokuuta, kun kaikki kolme kuningatarta
kokoontuivat kotisatamaansa Southamptoniin. Jopa
1 ,3 miljoonaa ihmistä oli seuraamassa kolme viikkoa
myöhemmin, kun Cunardin kolme kuningatarta saapuivat ensimmäistä kertaa yhdessä Liverpoolia halkovalle Mersey-joelle ja suorittivat yleisön edessä 1 80
asteen käännöksen Cunardin pitkäaikaisen päämajan
Cunard Buildingin edustalla. Myös muita juhlallisuuksia on vuoden mittaan luvassa.
Juhlavuoden tapahtumat osoittavat omalta osaltaan,
miten paljon painoarvoa Cunard antaa omalle historialleen ja minkälainen merkitys sillä on briteille.Tästä
mainiona osoituksena ovat 1 ,3 miljoonaa katsojaa,
jotka kokoontuivat seuraamaan kolmen kuningattaren näytöstä Mersey-joella. Kuinka moni varustamo
pystyisi samaan?

Cunardin nykyinen aluskolmikko nuolimuodostelmassa
Liverpoolia halkovalla Mersey-joella onnistuneen
käännöksen jälkeen. Ylinnä Queen Elizabeth, keskellä
Cunardin nykyinen lippulaiva Queen Mary 2 ja alimpana
Queen Victoria.
Queen Mary 2 oli valmistuessaan vuonna 2004 ensimmäinen
Cunardin alus liki 40 vuoteen, jolle myönnettiin Britannian
postin Royal Mailin RMS (Royal Mail Ship) -titteli. Queen Mary
2 on yksi neljästä titteliä nykysin kantavasta aluksesta.
Kuva: Cunard Line/James Morgan

Lähteet
- Chris' Cunard Page (www.chriscunard.com)
- Cunard (www.cunard.co.uk)
- Dawson, Philip: The Liner – Retrospective and Renaissance . Conway: London 2005.
- Flounders, Eric & Gallagher, Michael: The Story of Cunard's 1 75 years. Ferry Publications: Ramsay 201 4
- The Great Ocean Liners (www.thegreatoceanliners.com)
- Id, Kalle: Silja Line From the Samseglande to Tallink –
Yhteisliikennevarustamoista Tallinkiin. Ferry Publications:
Ramsay 201 4

Fakta: Blue
Riband – Atlantin
sininen nauha

Blue Riband oli epävirallinen palkinto, joka myönnettiin nopeimmalle Atlantin ylittäneelle, säännöllisessä
matkustajaliikenteessä olleelle linjalaivalle.Vertailukelpoisuuden varmistamiseksi palkinnon myöntämisessä
käytettiin aluksen keskinopeutta lännensuuntaisella
matkalla eli Euroopasta Amerikkaan (joka oli ja on
Golfvirrasta johtuen haastavampi suunta).
Vuosien mittaan nauhaa on pitänyt hallussaan 35 linjalaivaa, joista 1 3 oli Cunardin aluksia. Näistä viimeinen
oli Queen Mary, joka menetti nauhan vuonna 1 952
United Statesille. Tämä edelleen olemassa oleva alus
pitää nauhaa edelleen hallussaan.
Vuonna 1 935 otettiin käyttöön Hales Trophy, joka
myönnetään nopeimmalle Atlantin ylittäneelle alukselle (kumpaan suuntaan tahansa) riippumatta siitä,
onko alus matkustajaliikenteessä. Hales Trophyn nykyinen haltija on Fjord Linen Fjord Cat, joka rikkoi
itäsuuntaisen ennätyksen vuonna 1 998 tullessaan tyhjänä telakalta Australiasta Eurooppaan.
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Autolautat

Autolautoilla Ruots
Britanniaan
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sista

Vuosina 1 975-76 valmistuneet Tor Britannia ja Tor
Scandinavia olivat viimeiset Ruotsin ja Britannian väliseen
liikenteeseen rakennetut uudisrakenteet.
Kuva: Postikortti, Kalle Idin kokoelmat

Matkustajaliikenne Pohjoismaista
Britanniaan, osa 3/6.

Pohjoismaiden ja Britannian välistä matkustajalaivaliikennettä käsittelevän juttusarjan tämän osan aiheena on Ruotsin ja Britannian välinen liikenne vuosina 1 966-2006. Sarjan seuraava osa ilmestyy Ulkomatalan numerossa
4/201 5.

Autolauttakausi kesti Ruotsin ja
Britannian välisessä liikenteessä
tasan 40 vuotta, vuodesta 1 966
vuoteen 2006 asti. Ajanjakson alkupuolta leimasi ylikapasiteetti ja
kova kilpailu, loppupuolta DFDSvarustamon dominointi ja laskevat
matkustajamäärät.
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TEKSTI : KALLE I D

lannin väliseen liikenteeseen. Tuloksena oli Tor Line
(Transoil och Rex), joka tilasi kaksi modernia matKUTEN kerroimme sarjan edellisessä osassa (UM kustaja-autolauttaa Lübecker Flender-Werken tela2/201 5), Svenska Lloyd oli nauttinut 1 920-luvulta kalta.
lähtien monopoliasemasta Ruotsin ja Britannian välisessä matkustajaliikenteessä. 1 960-luvulle tultaessa Tor Linen alukset suunniteltiin 24 solmun matkanovarustamo liikennöi edelleen vuonna 1 929 valmistu- peudelle ja Britannian-satamaksi valittiin teollisuusneella höyrylaivakaksikolla Suecia ja Britannia Göte- satama Immingham Hullin eteläpuolella. Näin uusi vaborgista Lontooseen. Vuosikymmenen edetessä sekä rustamo pystyi tarjoamaan huomattavasti nopeamSvenska Lloyd että uudet voimat aloittivat autolautta- man matka-ajan kuin Svenska Lloyd Göteborg-Lonliikenteen Ruotsin ja Britannian välillä.
too -linjallaan. Lisäksi Tor Linen laivoilla ei ollut jakoa
useampaan matkustajaluokkaan. Vuonna 1 965, ennen
Autolauttojen aika alkaa, osa 1 :Tor Line
Tor Linen liikenteen aloittamista, varustamon omistuspohja laajeni Brätt-Gotha- ja KNSM-varustamoiVuonna 1 966 Ruotsin ja Britannian välinen liikenne den liityttyä mukaan. Hollantilainen KNSM toi mukasiirtyi ryminällä autolautta-aikaan, kun liikenteen naan idean liikenteestä Britannian lisäksi Alankomaialoitti peräti kaksi uutta lauttaliikenteeseen erikois- hin.
tunutta varustamoyhteenliittymää:Tor Line ja England
Sweden Line (ESL). Näiden kahden toimesta Göte- Tor Linen ensimmäinen alus Tor Anglia luovutettiin
borgista Englannin satamiin suuntautuneille linjoille keväällä 1 966. Alus oli melkoinen parannus Svenska
valmistui vuoden sisällä peräti viisi uutta matkustaja- Lloydin laivoihin verrattuna: sen vetoisuus oli 7 000
autolauttaa.
brt, ja se kuljetti 980 matkustajaa (joista 400:lle hyttipaikat) sekä 300 autoa, Suecian ja Britannian ollessa 4
Tor Linen taustalla oli kaksi tankkilaivoihin erikoistu- 200 brt ja 343 matkustajaa. Ensimmäisellä matkallaan
nutta varustamoa: Rederi AB Transoil ja Rex Rederi. laivaa kohtasi vakava onnettomuus, kun sen keulaviEnsiksi mainittu oli perustettu vuonna 1 927 Rederi siiri aukesi myrskyssä, mutta tapahtuneesta selvittiin
AB Transatlanticin tytäryhtiöksi hoitamaan tankkeri- säikähdyksellä miehistön neuvokkaan toiminnan anliikennettä (tätä ensimmäistä Transatlantic-varusta- siosta. Hieman vanhempaa sisartaan suurempi Tor
moa ei pidä sekoittaa nykyiseen Rederi AB Transat- Hollandia seurasi keväällä 1 967; sen myötä aloitettiin
lanticiin), mutta se erotettiin omaksi yhtiökseen liikenne Göteborgista Amsterdamiin.
vuonna 1 952. Rex Rederi puolestaan oltiin perustettu
Tukholmassa vuonna 1 923. 1 960-luvun alussa varus- Autolauttojen aika alkaa, osa 2: Englandtamokaksikko suuntasi katseensa Göteborgin ja Eng- Sweden Line
Tor Linen ollessa vielä työpöydällä etsi Svenska Lloyd
yhteistyökumppaneita, joiden kanssa siirtää Göteborg-Britannia -liikenne autolautta-aikaan. Varustamo
löysi kumppanit vanhasta kilpailijastaan Ellerman's
Wilson Linesta (joka oli tähän mennessä käytännössä
luopunut matkustajaliikenteestä) sekä Suomen ja
Ruotsin välisestä liikenteestä tutusta Rederi AB
Sveasta, jotka molemmat harjoittivat rahtiliikennettä
Pohjanmerellä. Kolmikko perusti yhteisyritys EnglandSweden Linen liikennettä hoitamaan. Alkujaan tavoitteena oli, että jokainen kumppani tilaisi identtisen
laivan, mutta erimielisyyksien vuoksi näin ei käynyt.

Reittikartta Ruotsin ja Britannian välisistä matkustajaliikenteen
linjoista. Satelliittikuva: NASA, reittipiirros: Kalle Id
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Varustamot lähestyivät tanskalaista Knud E. Hansen
(KEH) -arkkitehtitoimistoa laivojen suunnittelemiseksi. KEH tarjosi rakenteilla olevaan autolautta Sunwardiin (josta tuli myöhemmin Norwegian Cruise
Linen ensimmäinen alus) perustuvaa konseptia. Tämä
olisi kelvannut Svealle, mutta Svenska Lloyd ja EWL
vaativat perinteisempää alusta. Näin arkkitehtien alkujaan tarjoama puhdasverinen matkustaja-autolautta
muuttui perinteisen rahtilaivan ja autolautan sekoi-

Yllä: Tor Linen järjestyksessä toinen alus Tor Hollandia oli
hieman suurempi kuin varustamon ensimmäinen laiva Tor
Anglia. Laivan nimi kertoo, että Tor Line liikennöi Britannian
lisäksi myös Göteborgista Alankomaihin.
Oikealla: Tor Anglia aloitti autolauttakauden Ruotsin ja
Britannian välisessä liikenteessä. Alkuvuosina varustamon
nimeä ei vielä maalattu laivojen kylkiin; myös
korsteenimerkki siirrettiin myöhemmin keskilaivan
valekorsteenista varsinaisiin korsteeneihin laivan kyljellä.
Alla: Rederi AB Svean Englannin-laiva Svea oli Svenska
Lloydin Sagan sisaralus. Alukset erotti ulkoa Svean
korsteenissa oleva savunohjain. Sisältä Svean sisustus oli
Sagaa modernimpi.
Kuvat: Postikortteja Ian Boylen kokoelmista
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Yllä: Ellerman's Wilson Linen Spero oli kapasiteetiltaan
yhdenmukainen Svean ja Sagan kanssa. Huomaa suuret
nosturit keulakannella; EWL:n vaatimuksesta EnglandSweden Linen aluksiin tehtiin perinteiset ruumat autokansien
rinnalle.
Alla: Svenska Lloydille myynnin jälkeen Svea sai ensin nimen
Hispania (jolla se liikennöi myös Britannian-linjoilla) ja
alkuperäisen Sagan (3) tultua myydyksi Stena Linelle 1 972
Hispaniasta tuli vuorostaan neljäs ja viimeinen Svenska
Lloydin Saga. Vain parin vuoden ikäisen laivan sisustus
uudistettiin täysin Svenska Lloydin ostettua sen.
Kuvat: Postikortteja Ian Boylen kokoelmista
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tukseksi. Erikoinen muutos oli normaalia matalampi
autokansi, koska tilaajat aikoivat ottaa autokannelle
vain henkilöautoja ja rahtikontteja. Svenska Lloydin
johtaja Torgeir Christoffersen kun ei pitänyt rahdin kuljettamista kumipyörillä järkevänä pitkillä linjoilla Pohjanmeren yli; konttien lastaaminen suoraan kannelle
veisi paljon vähemmän tilaa. Myös Tor Line oli tilannut
alustensa suunnittelun KEH:lta, mutta vaihtoi suunnittelijaa saatuaan tietää ESL:n tilauksesta.
Lopulta vain Svenska Lloyd ja Svea tilasivat Lindholmenin telakalta identtiset alukset uuteen liikenteeseen, EWL:n valitessa hieman pienemmän mutta kapasiteetiltaan yhdenmukaisen laivan Camell Lairdilta.
Lloydin Saga (3) valmistui ensimmäisenä keväällä
1 966. Sitä seurasi kesällä EWL:n Spero (2) ja syksyllä
Svean Svea. Alukset olivat 7 900 brt:n vetoisia (Spero
6 900 brt) ja kuljettivat 408 matkustajaa (joista kaikille oli hyttipaikka) sekä 1 00 henkilöautoa ja 1 06 konttia autokannella. Lisäksi alusten keulassa EWL:n vaatimuksesta perinteinen, nosturein lastattava ruuma.
Svenska Lloyd tilasi vielä Sagalle (3) sisaralus Patrician
(4), jolla avattiin uusi linja Southamptonin ja Bilbaon
välillä.Vaikka laivat eivät olleet rahdinkuljettajina optimaalisia, matkustajatilojen osalta ne olivat poikkeuksellisen korkeatasoisia – joskin sisustukseltaan vanhanaikaisia Sveaa lukuun ottamatta. Uusien laivojen
myötä luokkajako katosi myös Svenska Lloydin aluksilta. Pitkään palvelleet Suecia ja Britannia myytiin

uusien laivojen myötä Hellenic Mediterranean Linesille.
Alkujaan ESL:n suunnitelmana oli keskittää uusien laivojen myötä Ruotsin ja Britannian välinen matkustajaliikenne Göteborgin ja Hullin välille. Jo pelkän rahtipuolen uskottiin nostavan liikenteen voitolliseksi. Tor
Linen ilmaantuminen markkinoille muutti kuitenkin
suunnitelmia. Rakenteilla olleisiin laivoihin tehtiin kalliit muutokset rahtikannelle, jotta kyytiin voitiin ottaa
myös pieni määrä rekkoja. Tämä viivästytti laivojen
valmistumista niin, että Tor Anglia ehti valmistua ennen Sagaa (3), kun taas Spero (2) ja Svea valmistuivat
vasta kesäsesongin 1 966 jälkeen. Myös suunniteltuja
reittejä muutettiin, ja liikenne Göteborgista Lontooseen otettiin mukaan aikatauluihin Hullin-linjan rinnalle.

Svea ja EWL lyövät hanskat tiskiin
Ei liene yllätys, että Göteborgin ja Britannian välisille
linjoille tuli ylikapasiteettia, kun viisi uutta, suurta autolauttaa korvasi kaksi vanhaa matkustajalaivaa. Yllättävää sen sijaan on se, että aluksi kilpailusta näytti selviävän voittajana kilpailijoista vanhanaikaisin: Svenska
Lloyd. Tämä huolimatta siitä, että matka Göteborgin
ja Hullin/Lontoon välisellä linjalla kesti 36 tuntia Tor
Linen 24 tunnin Göteborg-Immingham -reitin sijaan,
eikä rekkoja voitu kuljettaa kuin kourallinen.

Fakta: Hoverlloyd
1 960-luvulla Svenska Lloyd ja Svenska Amerika Linien
(SAL) perustivat yhteisen tytäryhtiö Hoverlloydin liikennöimään Englannin kanaalissa ilmatyynyaluksilla.
Tavoitteena oli aloittaa liikenne British Hovercraft
Corporationin (BHC) rakentamilla suurilla, autoja ja
matkustajia kuljettavissa SRN4-ilmatyynyaluksilla. Kun
brittiviranomaiset eivät antaneet lupaa liikennöidä
Hoverlloydin haluamasta satamasta Ramsgatessa,
aloitettiin liikenne pienemmillä SRN6-matkustajailmatyynyaluksilla 1 966. Nämä ensimmäiset Swift ja Sure
korvattiin SRN4-tyypin aluksilla 1 969. Viranomaisten
viivyttely antoi brittiläiselle Seaspeedille mahdollisuuden aloittaa ensimmäisenä liikenne SRN4-tyypin
ilmatyynyaluksilla 1 968. SRN4-tyypin alusten matkanopeus oli 60 solmua (noin 1 1 1 kilometriä tunnissa);
koeajolla saavutettiin 1 00 solmun (1 85 km/h) nopeus.

Vuonna 1 972 Hoverlloyd hankki kolmannen SRN4aluksen, BHC:n spekulaationa rakentaman Sir Christopherin (alus nimettiin ilmatyynyaluksen keksijän
Christopher Cockerellin mukaan), ja viisi vuotta myöhemmin neljännen, The Prince of Walesin. Hoverlloyd
oli sekä Svenska Lloydin että SAL:n viimeinen osuus
matkustajaliikenteessä.Vuonna 1 981 nousevat polttoainekustannukset johtivat Hoverlloydin ja Seaspeedin
fuusioon, jolloin syntyi Hoverspeed.Viisi vuotta myöJo vuonna 1 967 Tor Linen omistajilta loppuivat rahat. hemmin Hoverspeed myytiin Sea Containersille. IlmaPelastajaksi tuli ruotsalainen suurvarustamo Salén, jo- tyynyalusliikenne Englannin kanaalissa päättyi vuonna
ka osti Rexin, Brätt-Gothan ja Transoilin, saaden näin 2000.
75 prosentin osuuden Tor Linesta (KNSM:n pysyessä
vähemmistöosakkaana). Hollanti olikin Tor Linelle pe- Vuonna 1 968, Svenska Lloydin satavuotisjuhlan yhteylastava tekijä, sillä varustamolla oli monopoli Göte- dessä, varustamon toimitusjohtaja Torgeir Christofborg-Amsterdam ja Immingham-Amsterdam -linjoilla, fersen esitti visionsa Pohjanmeren-liikenteen tulevaija niiltä saaduilla tuloilla voitiin rahoittaa Englannin- suudesta: viisi kertaa SRN4-tyypin kokoinen ilmatyylinjan tappiot.
nyalus, joka taittaisi matkan Göteborgista Ramsgateen vain kymmenessä tunnissa.
ESL-yhteistyö puolestaan sujui huonosti, kun kolmen
entisen kilpailijan muodostamaa yhteistyötä ei saatu
toimimaan. Jo vuoden 1 968 alussa Svenska Lloyd erosi ESL-yhteistyöstä ja alkoi liikennöidä yksin Lontooseen Sagalla (3), EWL:n ja Svean jatkaessa liikennettä
Hulliin ESL-nimen alla. Hullin-liikenne kärsi kuitenkin
pahasti kilpailusta Tor Linen läheiseen Imminghamiin
suuntautuneen liikenteen kanssa, ja Rederi AB Svea
päätti luopua leikistä vuoden 1 968 lopulla. Svea-laiva
myytiin vuoden 1 969 alussa Svenska Lloydille, joka
siirsi sen Southampton-Bilbao -linjalle nimellä Hispania.Vaikka liikenne Bilbaon-linjalla oli kannattavaa, kasvoivat matkustajamäärät Göteborg-Lontoo -linjalla
niin nopeasti, että jo vuonna 1 970 Hispania siirtyi tälHoverlloydin Swift Ramsgaten Hoverportissa.
Kuva: Postikortti Kalle Idin kokoelmista
le linjalle. Uuden aluksen myötä Svenska Lloydin matkustajamäärät linjalla kaksinkertaistuivat.
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Tor Britannia ja Tor Scandinavia (kuvassa) olivat suurimmat
koskaan Ruotsin ja Britannian välillä liikennöineet
matkustaja-alukset. Tor Line saavutti niillä monopolin maiden
välisessä liikenteessä mutta ei koskaan saanut liikennettä
niillä kannattavaksi. Kuva: Postikortti Ian Boylen kokoelmista

Vaikka rahdin ja matkustajien kuljettaminen yhdellä
laivalla oli vaikuttanut paperilla hyvältä idealta, oli todellisuus toinen johtuen brittiläisiä satamia – erityisesti Lontoon ulkosatamaa Tilburyä – vaivanneista
toistuvista lakoista. Matkustajalaiva ei voinut jäädä satamaan odottamaan ahtaajien lakon päättymistä, vaan
sen oli lähdettävä takaisin aikataulun mukaan – vaikka
sitten purkamaton lasti autokannella. Tästä johtuen
Svenska Lloyd ja Tor Line panostivat 1 970-luvun aikana erillisiin rahtilaivoihin.
Vuosina 1 971 -72 Svenska Lloyd kärsi sarjan takaiskuja rahtiliikenteessään ja tarvitsi pikaisesti rahaa. Kun
samaan aikaan Stena Line etsi lisäkalustoa Münchenin
kesäolympialaisten aiheuttamaa liikennepiikkiä varten
kohtasivat varustamoiden tarpeet. Sisariaan rahtipainotteisimpi Saga (3) myytiin vuoden 1 972 alussa Stena Linelle. Myynnin jälkeen Hispania kastettiin uudelleen Sagaksi (4). Samaan aikaan Svenska Lloyd ja EWL
neuvottelivat Speron (2) rahtaamisesta seitsemäksi
vuodeksi Göteborg-Lontoo -linjalle. Rahtaus ei toteutunut ja EWL siirsi Speron (2) Hullin ja Belgian
42

Zeebruggen väliselle linjalle. Sekään ei ollut menestys,
ja laiva myytiin vuotta myöhemmin. Svenska Lloydin
johtaja ja suuromistaja Torgeir Christoffersen päätti
tässä vaiheessa vetäytyä varustamon johdosta ja myydä osuutensa siitä. Ostajaksi ilmaantui Broström-konserni, joka omisti myös Svenska Amerika Linienin.
Nyt Ruotsin ja Britannian välillä liikennöi enää kaksi
matkustajavarustamoa, taustallaan Ruotsin kaksi suurinta varustamokonsernia, kolmella laivalla: Broströmomisteisen Svenska Lloydin Saga (4) sekä Salén-omisteisen Tor Linen Tor Anglia ja Tor Hollandia.

Vielä kerran Pohjanmeren suurimmat
Svenska Lloydin uudet omistajat ja uusi johto eivät
olleet kiinnostuneita uudistamaan varustamon laivastoa. Christer Salénin johtama Tor Line sen sijaan tilasi
vuonna 1 972 kaksi uutta matkustaja-autolauttaa, jotka toisivat varustamolle Pohjanmeren-liikenteen kiistattoman johdon. Tor Britannia valmistui vuonna
1 975 ja Tor Scandinavia vuotta myöhemmin. Peräti
1 4 900 brt:n ja 1 507 matkustajan laivat eivät olleet
ainoastaan Pohjanmeren suurimmat vaan myös
maailman toiseksi suurimmat matkustaja-autolautat,
samaan aikaan Turussa Neuvostoliitolle rakennetun
Belorussiya-luokan jälkeen. Henkilöautoja kyytiin
mahtui 420 ja rahtia 91 0 kaistametriä. Laivojen alkuperäinen suunnittelu tilattiin jälleen Knud E. Hansenilta, mutta projekti siirrettiin ensimmäisten suunni-

telmien jälkeen Salén-varustamon omalle henkilökunnalle. Laivojen värikkään, 1 970-luvun modernismia
henkineen sisustuksen suunnittelivat tanskalainen Kay
Kørbing ja suomalainen Vuokko Laakso . Ulkoisesti aluksista tuli poikkeuksellisen kapeita ja pitkiä, sillä Imminghamin satamaan johtaneet sulut rajoittivat leveyden 23,62 metriin.
Tor Britannia ja Tor Scandinavia oltiin tilattu ennen
öljykriisin alkamista. Halvan öljyn huumassa ne oltiin
suunniteltu peräti 27 solmun matkanopeudelle – mikä mahdollisti Göteborg-Immingham -välin ajamisen
vain 21 tunnissa. Ironista kyllä, laivat ajoivat vain harvoin Imminghamiin, sillä valmistuessaan Tor Britannia
avasi uuden linjan Göteborgista Felixstoween. Uusi
satama oli lähempänä Lontoota, ja tehokkaat moottorit mahdollistivat 24 tunnin matka-ajan. Tor Anglia
ja Tor Hollandia ajoivat vielä vuoden 1 975 kolmioreittiä Göteborg-Immingham-Amsterdam-Göteborg (ja
toisin päin), kunnes Tor Scandinavian valmistuttua
1 976 ne vedettiin liikenteestä ja myytiin. Vuodesta
1 976 uusi kaksikko liikennöi Göteborgista Felixstoween (kolmesti viikossa), Imminghamiin (kerran viikossa) ja Amsterdamiin (kahdesti viikossa).

suunnitelmistaan ja siirtämään Winston Churchillin
rahtaussopimuksen Tor Linelle, joka ajoi laivalla Göteborgista Newcastleen kesän 1 978. Newcastlenliikenne oli tarkoitus palauttaa vuonna 1 979 yhteistyössä Fred. Olsenin kanssa. Tätä varten rahdattiin
Italiasta Trans Tirreno Expressiltä Espresso Olbia -laiva – eli Tor Linen oma vanha Tor Anglia – mutta
liikennettä ei koskaan toteutettu.
Vaikka Tor Linen laivat tuottivat voittoa kesäisin, ajoivat ne talvikaudet tappiolla. Tähän löytyi ratkaisu talvikausiksi 1 979 ja 1 980, kun Tor Scandinavia rahdattiin näyttelylaivaksi The Expo Shipille Lähi-Itään.Tämä
oli kuitenkin vain tekohengitystä vaikeuksissa painivalle varustamolle.

Pyrrhoksen voitto
Tor Linen uudet, suuremmat ja tasokkaammat laivat
olivat Svenska Lloydille vakava haaste.Vielä pahempaa
oli, että Tor Line aloitti liikenteen Felixstoween. Lontooseen suuntaavat matkustajat valitsivat nyt yhä
useammin Tor Linen laivat Sagan (4) sijaan. Svenska
Lloydin omistajilla ei ollut kiinnostusta lähteä kilpailemaan Tor Linen kanssa uusilla aluksilla. Varustamon
matkustajaliikenne ajettiin alas kesäkauden 1 977 jälkeen. Saga (4) ja Patricia (4) makuutettiin Göteborgissa ja laitettiin myyntiin.
Svenska Lloydin luovuttua leikistä keskitti Tor Line
Britannian-liikenteensä Felixstoween. Varustamo näki
kuitenkin tarpeen liikenteelle myös Pohjois-Englannin
satamiin. Tätä varten se neuvotteli Svenska Lloydin
kanssa Sagan (4) rahtaamisesta Göteborg-Newcastle
-linjaa varten, mutta sopimukseen ei päästy. Sen sijaan
Stena Line solmi sopimuksen DFDS Seawaysin Winston Churchill -lautan rahtaamisesta uutta GöteborgNewcastle -linjaa varten kesäkaudeksi 1 978. Winston
Churchill rakennettiin vuonna 1 968 Esbjerg-Harwich
-linjalle; kerromme siitä tarkemmin tämän juttusarjan
viimeisessä osassa. Tor Line ei halunnut Stenaa kilpailemaan Britannian-liikenteestä vaan aloitti neuvottelut Norjasta Britanniaan liikennöivän Fred. Olsenin
kanssa Göteborg-Kristiansand-Newcastle -yhteistyölinjan avaamisesta Fred. Olsenin laivoja käyttäen
(Fred. Olsenista tarkemmin tämän sarjan seuraavissa
osissa). Kilpailun uhka sai Stena Linen luopumaan

Yllä: Taiteilijan näkemys Tor Britanniasta. Ruotsalainen
mainostoimisto Arbmans ehdotti alkujaan laivoille nimiä
Happy Days ja Good Times; Arbmansin visiossa toinen laiva
oltaisiin maalattu mintunvihreäksi ja toinen fuksianpunaiseksi.
Kuva: Postikortti Ian Boylen kokoelmista
Alla: Vuonna 1 967 valmistuneen Winston Churchillin
autokansi oltiin suunniteltu vain henkilöautojen kuljettamista
ajatellen. Laiva kulki yhden kesän Göteborgin ja Newcastlen
välillä Tor Linelle rahdattuna, mutta ilmeisesti sitä ei koskaan
maalattu varustamon väreihin. Myöhemmin laiva kulki
samalla linjalla DFDS:n omassa liikenteessä.
Kuva: Bruce Peterin kokoelmat
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kenteen Amsterdamiin. Saman vuoden joulukuussa
DFDS osti myös Tor Scandinavian ja Göteborg-Felixstowe -linjan. Myöhemmin DFDS hankki myös Tor Linen rahtiliikenteen omistukseensa.

Tor Scandinavia kuvattuna ilmeisesti aivan Sessan Tor Line
-yhteistyön alussa vuonna 1 979, sillä laivan kyljessä on jo
uusi nimi, mutta korsteeniin ei ole vielä maalattu Sessanin
merenneitoa. Yhteistyöstä toisen ruotsalaisvarustamon
kanssa ei ollut Tor Linen pelastajaksi ja se purettiin jo kahden
vuoden jälkeen. Kuva: Postikortti Ian Boylen kokoelmista

Omistajanvaihdoksen jälkeen Tor Scandinavia jatkoi
normaalisti Göteborg-Felixstowe -linjalla mutta siirrettiin halvempaan Tanskan rekisteriin ja maalattiin
DFDS:n väreihin. Laivan kylkeen maalattiin DFDS Tor
Line -tekstit. Scandinavian Starista ei koskaan tehty
risteilylaivaa Karibialle, vaan keväällä 1 982 se sai takaisin nimen Tor Britannia ja asetettiin sisarensa pariksi linjoille Göteborgista Felixstoween ja Amsterdamiin. Talveksi 1 982-83 Tor Scandinavia rahdattiin vielä
kerran näyttelylaivaksi, tällä kertaa Kaukoitään nimellä World Wide Expo.
Vuonna 1 983 DFDS rationalisoi Pohjanmeren-liikennettään. Matkustajalaivat keskitettiin Britanniassa
Harwichin satamaan, josta varustamon Tanskan-laivat
jo liikennöivät. Tämä mahdollisti Tor-laivojen kierrättämisen Esbjergin ja Göteborgin linjojen välillä. Sen
sijaan DFDS:n olemassaolevat Esbjerg-Harwich -lautat eivät kulkeneet Göteborgin-linjalla hitautensa
vuoksi. Muutoksen myötä Göteborg-Amsterdam -linja suljettiin.Vuonna 1 984 avattiin Göteborgista kesälinja Newcastleen. Tällä linjalla liikennöivät vuosikymmenen aikana Dana Gloria (Silja-lautta Wellamo vuodelta 1 975), Winston Churchill, Prinz Hamlet sekä
Fred. Olsenilta ja Det Bergenske Dampskibsselskabilta rahdattu Venus (kahden varustamon yhteisesti
omistamasta aluksesta kerrotaan tarkemmin tämän
juttusarjan myöhemmissä osissa). 1 980-luvun puolivälissä DFDS Seaways otti käyttöön uuden sinivalkoisen väritykseen, jonka myötä DFDS Tor Line -nimi
poistui käytöstä.

Vaikka Tor Line oli saanut monopolin Ruotsin ja Britannian välisessä matkustajaliikenteessä, olivat sekä
varustamo itse että sen emoyhtiö Salén taloudellisissa vaikeuksissa. Tor Line omisti osan Göteborgista
Frederikshavniin ja Travemündeen liikennöineestä
Sessanlinjenistä, ja vuonna 1 979 varustamot muodostivat yhteisen markkinointiyhtiö Sessan Tor Linen, tavoiteenaan rationalisoida toimintaansa. Samaan aikaan
rahtimarkkinoilla Tor Line kohtasi takaiskun, kun
Ruotsin valtio järjesti Volvon autojen kuljetukset Pohjanmeren yli siirrettäväksi uudelle Oden Line -varustamolle. Järjestelyn takana oli halu tukea maan kriisissä painivaa telakkateollisuutta. Volvon kuljetusten
menettämisen jälkeen muodostettiin EWL:n ja Svenska Lloydin kanssa yhteinen rahtivarustamo Tor Lloyd. Vuonna 1 989 Göteborgin-liikenne organisoitiin uudelleen. Tor Britannia ja Tor Scandinavia lopettivat liiDFDS ottaa liikenteen haltuunsa
kennöinin Harwichista Esbjergiin. Göteborg-Amsterdam -linja palautettiin, minkä lisäksi laivat liikennöivät
Vuoden 1 981 alussa vaikeuksissa painiva Tor Line ha- kesäisin Newcastleen ja talvisin Kööpenhaminaan.
lusi radikaalisti rationalisoida sekä omaansa että Ses- Samaan aikaan varustamo otti käyttöön Scandinavian
sanlinjenin liikennettä. Keskeisenä ajatuksena oli Tor Seaways -markkinointinimen. Talvella 1 991 -92 Tor-laiBritannian myynti ja Sessanin Prinsessan Birgittan ve- vat telakoitiin ja samalla nimettiin uudelleen DFDS:n
täminen Göteborg-Travemünde -linjalta. Sessanin toi- uuden nimeämiskäytännön mukaan: Tor Britanniasta
mitusjohtaja UlfTrapp ei halunnut nähdä näin monta tuli Prince of Scandinavia ja Tor Scandinaviasta Printyöpaikkaa menetettävän ja neuvotteli sopimuksen cess of Scandinavia. Uudistuksessa laivojen ylemmälle
Sessanlinjenin ja Stena Linen fuusiosta. Tämä jätti Tor autokannelle rakennettiin lisää hyttejä, ja autokannen
Linen yksin kestämättömään tilanteeseen.
alla oleva couchette-osasto muutettiin myös hyteiksi.
Näin hyttikapasiteetti kasvoi 1 543:een. Julkisten tiloLokakuussa 1 981 Tor Britannia myytin DFDS:n tytär- jen uudistamisen mallina olivat Ruotsin ja Suomen
yhtiö Scandinavian World Cruisesille. Alus sai uuden välisen liikenteen risteilylautat; uuden sisustuksen
nimen Scandinavian Star, ja se oli tarkoitus muuttaa suunnitteli erityisesti Viking Linen suosima sisustusristeilyalukseksi Floridan ja Bahamasaarten välistä lii- arkkitehti Robert Tillberg.
kennettä varten. Myynnin myötä Tor Line lopetti lii44

Tor-laivojen monet kasvot DFDS:n omistuksessa:
Yllä: Tor Scandinavia DFDS Tor Linen värityksessä 80-luvun
alkupuoliskolla. Kuva: Postikortti Ian Boylen kokoelmista
Yllä oikealla: Sama alus talvella 1 982-83 World Wide Expo
-nimellä. Kuva: Postikortti Ian Boylen kokoelmista
Oikealla: Tor Britannia ehti kulkea myös DFDS:n normaaleihin
kylkiteksteihin maalattuna.
Kuva: Postikortti Ian Boylen kokoelmista
Alla: Tor Britannia kuvattuna Hampurissa Prince of
Scandinavia -nimellä; kesällä 1 998 laiva liikennöi Hampurin
ja Newcastlen välisellä linjalla. Kuvan värityksestä ehti olla
käytössä kolme eri variaatiota, ja kaksikko ehti liikennöidä
näissä väreissä sekä alkuperäisillä nimillään että Prince ja
Princess of Scandinaviana. Kuva: Marko Stampehl
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Väistymisen aika
Amsterdamin-liikenne osoittautui murheenkryyniksi
ja vuonna 1 994 reitti lyhennettiin IJmuideniin Amsterdamin sijasta. Tämäkään ratkaisu ei toiminut ja
vuotta myöhemmin liikenne lopetettiin. Samalla Prince of Scandinavia lopetti vakituisen liikenteen Göteborgista.Tämän jälkeen laiva oli lähinnä DFDS:n varalaivana, kiertäen linjalta toiselle ja ollen rahdattuna
muille operaattoreille vuoteen 2003 asti, jolloin se
myytiin. Princess of Scandinavia sen sijaan jatkoi liikennettä Göteborgista Harwichiin, Newcastleen ja
Kööpenhaminaan. Keväällä 1 998 alukseen asennettiin
suuret sponsonit kylkeen vakauden parantamiseksi.
Pian tämän jälkeen varustamo luopui Scandinavian
Seaways -markkinointinimestä.
Vuonna 1 999 verovapaan myynnin loppuminen Euroopan unionin sisäisillä linjoilla johti muutoksiin
Princess of Scandinavian liikenteessä. Linjat Göteborgista Harwichiin ja Kööpenhaminaan lopetettiin. Sen
sijaan DFDS siirsi laivan ympärivuotisesti linjalle Göteborgista Newcastleen Norjan Kristiansandin kautta.
Norjan ollessa EU:n ulkopuolella mahdollisti pysähdys Kristiansandissa verovapaan myynnin jatkumisen.
Talvikaudella laiva teki myös 24 tunnin risteilyitä Göteborgista Kristiansandiin.
Nousevat polttoainekustannukset ja laskevat matkustajamäärät saivat DFDS:n tekemään päätöksen Göteborg-Kristiansand-Newcastle -linjan sulkemisesta
syksyllä 2006. Vaikka selvitys linjan liikennöimisestä
Linjan loppu: Princess of Scandinavia Göteborgissa syksyllä
2006, muutamaa viikkoa ennen Göteborg-Newcastle -linjan
sulkemista. Kuva: Kalle Id
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ropax-tonnistolla lupasi liikenteen tuottoisaksi, ei
DFDS:n rahtidivisioona halunnut ottaa matkustajaalusta sekoittamaan rahdin mukaan suunniteltuja aikatauluja, eikä ropax-alusta ei koskaan tuotu linjalle.
Sen sijaan DFDS Seaways osti Fjord Linelta perinteikkään Bergen-Newcastle -linjan ja Fjord Norway -laivan. Tämän juttusarjan seuraavissa osissa käsittelemmekin juuri Norjan ja Britannian välisen matkustajalinjaliikenteen historiaa.
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Lokikirja
touko-kesäkuu 201 5

Merenkulun tärkeimpiä tapahtumia niin kotivesiltä kuin maailman
meriltä touko-kesäkuulta 201 5.
TEKSTI : KALLE I D JA J USSI LITTUNEN

Kotivesiltä

Mein Schiff 4 luovutettiin. Lue lisää sivuilta 6-8.
Mein Schiff 5:n kölinlaskua ja Mein Schiff 6:n
tuotannonaloitusta juhlittiin Turussa. Meyer Tur-

ku Oy:n telakalla juhlistettiin 23. kesäkuuta kahta
merkkipaalua, kun TUI Cruisesin tilaaman Mein Schiff
6:n tuotanto aloitettiin ja Mein Schiff 5:n köli laskettiin.Tilaisuudessa oli läsnä TUI Cruisesin sekä emoyhtiö Royal Caribbean Cruisesin, Meyer Turun, luokituslaitos Det Norske Veritasin ja tiedotusvälineiden
edustajia sekä kutsuvieraita. TUI Cruisesin toimitusjohtaja Wybcke Meier kertoi kuusi viikkoa sitten luovutetun Mein Schiff 4:n saaneen positiivisen vastaanoton ja sa-noi TUI Cruisesin tavoittelevan kasvavalla
laivastollaan yli 25 prosentin markkinaosuutta. Meyer
Turku Oy:n toimitusjohtaja Jan Meyer puolestaan
muistutti tuotannonaloituksen olevan merkittävä
etappi laivan rakennusprosessissa: pitkän suunnitteluurakan tulos alkaa konkretisoitua ensimmäisen
teräspalan leikkaa-misen myötä. JL

Muuttuessaan Mega Andreaksi nykyinen Silja Festival saanee
saman värityksen kuin jo Corsica Ferriesin omistuksessa
oleva sisarensa Mega Smeralda. Kuva: Louis Moutard-Martin

Carnival Corporation tilasi Meyerilta neljä
maakaasukäyttöistä risteilyalusta. Aluksista kak-

si rakennetaan Turun telakalla ja kaksi Meyer Werftillä
Papenburgissa. Risteilijöiden bruttovetoisuus on 1 80
000 ja kapasiteetti 5 000 alavuodepaikkaa sekä 1 600
ylävuodepaikkaa, mikä tekee niistä maailman suurimmat risteilyalukset matkustajapaikoissa mitattuna.
Aluksista kaksi tullaan liittämään Aida Cruisesin laivastoon, mutta Turussa rakennettavien laivojen tuotemerkkiä ei vielä ole kerrottu. Carnival Corporation
on maailman suurin risteilyvarustamo, jonka 1 0 tytäryhtiötä liikennöivät tällä hetkellä 1 00 risteilyaluksella,
ja vuoteen 201 8 mennessä aluksia valmistuu kahdeksan lisää. Yhtiö kertoi maaliskuussa suunnitelmistaan
tilata yhdeksän uutta alusta vuosiksi 201 9-2022, jotka
nyt tilattua neljää alusta lukuunottamatta rakennettaneen Fincantierillä Italiassa. JL

Silja Festival sittenkin Corsica Ferriesille. Ulko-

matalan numeroiden 1 /201 5 ja 2/201 5 Lokikirjoissa
raportoitu Silja Festivalin myynti alusta rahdanneelle
Bridgemans Servicesille peruuntui toukokuun alussa.
Sen sijaan aluksen omistaja Tallink myi aluksen Corsica Ferriesille (jolle aluksen huhuttiin myydyn jo huhti-

kuussa). Silja Festival luovutettiin uudelle omistajalleen kesäkuussa ja sai uuden nimen Mega Andrea.
Laiva tulee aloittamaan liikenteen Corsica Ferriesin
laivastossa Italian lipulla 1 6. heinäkuuta, korvaten Sardinia Veran linjoilla Livornosta Golfo Aranciin ja Bastiaan. KI

Uusi Ahvenanmaan-lautta Odin. Ahvenanmaan

Yllä: Mein Schiff 5:n köli Meyer Turku Oy:n rakennusaltaassa
23.6.201 5. Kuva: Jussi Littunen
Alla: Odin Sydfyen kuvattuna Langelandissa keväällä 201 2
vielä aiemman operaattorinsa Langelandstrafikenin väreissä.
Kesäkuussa alus muuttui Ahvenanmaan sisäisessä
liikenteessä kulkevaksi Odiniksi. Kuva: Jani Nousiainen
Alinna: Amiraali ei ilmeisesti järin pahasti karilleajossa
vaurioitunut, sillä se oli taas ajossa muutamaa päivää
myöhemmin. Kuva: Kalle Id

saariston sisäisessä liikenteessä aloitti uusi lautta kesäkuussa, kun uuden J&L Rederin Odin aloitti liikenteen reitillä Långnäs-Öckerö-Snäckö. Aiemmin nimellä Odin Sydfyen tunnettu lautta valmistui vuonna
1 982 Sydfynske Dampskibsselskabille Tanskan sisäiseen liikenteeseen, jossa se liikennöi vuoden 201 5 alkuun saakka, lopuksi varalauttana. Laivan viimeinen
omistaja oli Tanskan sisäisen lauttaliikenteen varustamoista muodostettu Dansk Færgen. Odinin kapasiteetti on merkittävä parannus Långnäs-Öckerö-Snäckö -reitillä nykyisin liikennöivään Ejderniin; Odin kuljettaa 340 matkustajaa ja 50 autoa, kun Ejdernin kapasiteetit olivat 200 matkustajaa ja 23 autoa. KI

Ahvenanmaan maakuntahallitus tilaa uuden
lautan. Ahvenanmaan maakuntahallitus päätti 25.6.
uuden lautan tilaamisesta. 65 metriä pitkä alus tulee
kuljettamaan 200 matkustajaa ja 60 henkilöautoa. Ensimmäisenä Ahvenanmaan saaristolauttana se tulee
käyttämään polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua
(LNG). Alusta ei ilmeisesti ole vielä tilattu, mutta sen
suunnitellaan valmistuvan syksyllä 201 7. KI

JT Linen Amiraali kävi karilla. JT Linen vesibussi

Amiraali jäi kiinni matalikkoon Helsingin edustalla sijaitsevan Lonnan saaren kohdalla 4. kesäkuuta. Aluksessa oli onnettomuushetkellä yhteensä 40 henkilöä,
jotka evakuoitiin Suomenlinnaan. Varustamon toinen
alus veti Amiraalin pois karilta, ja vesibussi saatiin
ajettua omin konein kotilaituriin. JL

Jäätalvi päättyi ennätyksellisen aikaisin. Ilma-

tieteen laitos lopetti Jääpalvelunsa toiminnan talven
201 4-201 5 osalta 7. toukokuuta. Jäätalvi alkoi tavalliseen tapaan itsenäisyyspäivän tienoilla, mutta näin aikaisin ei Jääpalvelua ole koskaan suljettu. Mennyt talvi
oli Suomen vesialueiden jäätilanteen osalta historian
toisiksi leudoin, ja esimerkiksi Perämeri ei jäätynyt
kertaakaan kauttaaltaan – ensimmäistä kertaa sitten
vuoden 1 930. Historian leudoin jäätalvi oli talvi 2008,
mutta se katsottiin päättyneeksi viisi päivää myöhemmin kuin talvi 201 4-201 5. JL

Föri sähkökäyttöiseksi? Turkulaisen kaupunkilaut-
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ta Förin koneistoa ollaan uusimassa. Liikennöinnistä
huolehtiva Turun Kiinteistöliikelaitos haluaa löytää
lautan nykyiselle diesel-koneistolle ekologisesti kestävän sähköisen ratkaisun, mutta “äänitunnelmaa luo-

vasta” kettinkivedosta ei kuitenkaan haluta luopua.
Vuonna 1 903 valmistunut Föri on liikennöinyt Aurajoen ylitse vuodesta 1 904. Kerrallaan enintään 75
matkustajaa kuljettavan aluksen alkuperäinen höyrymoottori korvattiin dieselilla vuonna 1 953. JL

Karilleajo lähellä Suomenlahdella. 230-metrinen

rahtialus oli vaarassa joutua matalikolle Porvoon eteläpuolella 1 0. kesäkuuta matkallaan Pietarista Amsterdamiin. Meriliikennekeskus otti yhteyden alukseen,
joka oli ilmeisesti ohittamassa toista rahtilaivaa läheltä piti -tilanteen sattuessa. Alus pääsi kuitenkin turvallisille vesille Meriliikennekeskuksen ohjeiden avustuksella. Marshall-saarille rekisteröidyn rahtialuksen nimeä ei kerrottu julkisuuteen, mutta internetissä liikkuneiden huhujen mukaan kyseessä olisi kreikkalaisen
Diana Shippingin omistama irtolastialus Myrto. JL

Ruotsalainen Donsötank ostaa Nesteen Purhan ja Jurmon. Rederi AB Donsötank ostaa Nes-

teeltä kaksi tuotetankkeria, jotka aloittavat liikenteen
Donsötankin laivastossa syyskuussa 201 5 nimillä Baltico ja Bonito. Alukset tulevat liikennöimään LänsiEuroopassa, mutta toistaiseksi ei ole selvillä, minkälaista lastia alukset tulevat jatkossa kuljettamaan. Purha ja Jurmo valmistuivat Kiinassa vuosina 2003 ja
2004. Niiden kapasiteetti on 28 000 kuutiometriä ja
kuollut paino 25 000 tonnia. Neste ilmoitti syksyllä
201 3 luopuvansa omasta varustamotoiminnastaan, ja
Purhan ja Jurmon myynniin myötä öljy-yhtiö omistaa
enää Neste- ja Futura -tankkerit, nämäkin tosin yhdessä Suomen Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. JL

Maailman meriltä

Viking Star kastettiin Bergenissä. Lue lisää sivuilta 1 4-20.

My Ferry Linkin alukset DFDS:lle. Lue lisää sivuilta 22-25.

Ylinnä: Kaupunkilautta Föri on kulkenut Aurajoen ylitse 1 1 1
vuoden ajan – aluksi höyryvoimalla, nykyään diesel-koneilla
ja tulevaisuudessa ehkä sähköllä. Kuva: Jussi Littunen
Yllä: Aiemmin julkaistut luonnokset Virgen Cruisesin tulevista
aluksista ovat vähintäänkin futuristisia. Jää nähtäväksi,
kuinka paljon Virginin alukset toteutuessaan muistuttavat tätä
visiota. Kuva: Virgin Cruises
Alla: Adonia nykyisessä asussaan, P&O Cruisesin poistuvassa
keltakorsteenisessa värityksessä. Alus tulee ilmeisesti
säilyttämään nimensä myös Fathomin liikenteessä. Fathom
on vanha veden syvyyden mittayksikkö (noin 1 ,8 metriä) ja
merkitsee englanniksi myös “ymmärtämistä”.
Kuva: P&O Cruises

Virgin Cruises ja Fincantieri esisopimukseen
kolmen risteilijän rakentamisesta. Uusi risteily-

varustamo Virgin Cruises solmi 22.6. esisopimuksen
Fincantierin kanssa kolmen 1 1 0 000 bruttotonnin ja 2
800 matkustajan risteilyaluksen rakentamisesta.
Toteutuessaan ensimmäinen alus aloittaa viikon risteilyt Miamista Karibialle vuonna 2020. Sisaralukset
valmistuisivat 2021 ja 2022. KI

Carnival Corporation perusti sosiaalista vastuunkantoa korostavan Fathom-varustamon.
Keväällä 201 6 aloittaa toimintansa Carnival Corporation & PLC:n uusin risteilyvarustamo Fathom (joka
virallisesti pitäisi kirjoittaa pienellä alkukirjaimella)
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tällä hetkellä P&O Cruisesin laivastoon kuuluvalla
Adonialla. Uuden brändin ideana on sosiaalinen vastuunkanto; käyntikohteissa Fathomin matkustajat mm.
avustavat maanviljelyssä ja paikallisten koulujen opetuksessa perinteisten retkien sijaan. Uutta varustamoa on ehditty jo arvostella runsaasti mm. siitä, että
ainakin ensimmäisen risteilykauden aikana sosiaalisen
vastuunkannon risteilyt suuntaavat Carnival Corporationin itse omistamaan Amber Coven satamaan
Dominikaanisessa Tasavallassa. KI

SNCM Baja Ferriesille? Ranskan ja Korsikan välillä
liikennöivän SNCM:n tulevaisuus on selviämässä. Varustamosta tehdyistä kolmesta tarjouksesta vain
Meksikossa operoivan Baja Ferriesin omistajan Daniel
Berrebin ehdotus on alustavien tietojen mukaan hyväksyttävä. Berrebin ehdotuksessa nykyinen SNCM
jaettaisiin kahtia: liikennettä Korsikaan jatkettaisiin
ny-kyisestä huomattavasti supistetulla laivastolla (joko
SNCM:n nykyisen yhteistyökumppanin La Méridionalen kanssa tai ilman sitä), kun taas osaa nykyisistä
SNCM:n laivoista käytettäisiin avaamaan uusia linjoja
Ranskasta Algeriaan,Tunisiaan ja Marokkoon. KI

DFDS rahtasi ulos ja sisään. DFDS Seawaysin

Ylinnä: SNCM:n nykyalusten yllä leijuu tummia pilviä, sillä
yksikään omistajaehdokkaista ei suunnittele niiden kaikkien
säilyttämistä ainakaan Korsikan liikenteessä.
Kuva: Eerik Laine
Yllä: DFDS:n omistama entinen Sirena Seaways ja Dana
Sirena on nyt Brittany Ferriesin Baie de Seine. Laiva sai uuden
operaattorinsa laivastossa muodikkaan kaariin pohjautuvan
värityksen. Kuva: Marko Stampehl
Alla: Kesäkuussa liikenteen aloitti Polferriesin uusin hankinta
Mazovia, aiemmin Finnlinesin Finnarrow. Huomaa aluksen
keulan erikoinen maalaus. Kuva: Micke Asklander
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Dover-Calais -linjalla aloitti jo huhtikuun puolella uusi
alus, kun Stena Linelta rahdattu Stena Nordica (exEuropean Ambassador) aloitti reitillä nimellä Malo
Seaways. Alus vapautui rahdattavaksi, kun sen korvasi
Iralnninmeren linjoilla aiemmin DFDS:n liikenteessä
kulkenut Dieppe Seaways (ex-Superfast X, etc). Samaan aikaan DFDS rahtasi Sirena Seawaysin (ex-Dana
Sirena) Brittany Ferriesille; laiva sai uuden nimen Baie
de Seine ja se asetettiin toukokuussa Brittany Ferries
Economie -alabrändin linjoille Portsmouthista Le
Havreen ja Bilbaoon. KI

Polferries yhteen Unity Linen kanssa. Polferrie-

sin yksityistäminen on peruuntunut. Sen sijaan Polferries ja toinen Puolan valtion osittain omistama varustamo Unity Line yhdistyvät. Vuoden 201 4 puolella
Puolan valtio ilmoitti Polferriesin myyntiaikeista. Alkujaan seitsemästä ostajaehdokkaasta neuvottelut jatkuivat kolmen – Finnlinesin, DFDS:n ja TT-Linen –
kanssa. Touko-kesäkuussa neuvottelut kuitenkin lopetettiin, ja 23.6. Puolan valtionvarainministeriö ilmoitti
yksityistämisen sijaan yhdistävänsä Polferriesin ja Unity Linen Polska Grupa Promowaksi (PGP). PGP:n laivastossa tulee olemaan yhteensä kymmenen alusta;
yhdistymisuutisen yhteydessä Puolan valtionvarainministeriö ilmoitti uudistavansa varustamon laivastoa
joko ostamalla käytettyjä aluksia tai uudisrakennuksilla. KI

Junalauttaliikenne Ruotsin ja Tanskan välillä
päättyy. Stena Line luopuu junalauttaliikenteestä

Göteborgin ja Frederikshavnin välillä syyskuussa. Syynä on Göteborgin kaupungin päätös muuttaa Frihamnenin satama asuinalueeksi; kaupungilla ei ole tarjota
Stenalle junalauttapaikkaa muissa satamissaan. Junalauttaliikenteen päättyessä Stena Scanrail vedetään
liikenteestä; sen korvaa ropax-lautta Ask. KI

Lauttaliikenne Yhdysvalloista Kuubaan alkaa
ensi syksynä? Jo vuosia huhuttu lauttaliikenteen
aloittaminen Yhdysvaltojen ja Kuuban välillä toteutuu
ilmeisesti jo tänä kesänä. Useat eri tahot ovat kiinnostuneita liikenteestä ja ainakin America Cruise Ferries, United Caribbean Lines ja Baleària ovat hakeneet lisenssiä liikenteen aloittamiseksi. Uusi yrittäjä
United Caribbean Lines on lisenssin myös saanut ja
tulee aloittamaan liikenteen “modernilla tonnistolla”
vielä tänä syksynä. Myös nykyisellään Puerto Ricon ja
Dominikaanisen Tasavallan välillä liikennöivä America
Cruise Ferries suunnittelee huhujen mukaan liikenteen aloittamista tänä vuonna. Espanjalainen Baleària
liikennöi jo nykyisellään Floridasta Bahamalle ja suunnittelee ilmeisesti aiemmin tällä välillä kulkeneen Pinar del Rio -pikalautan asettamista Kuuban liikenteeseen. KI

Yllä: Stenalta rahdatut Blue Puttees (kuvassa) ja Highlanders
siirtyvät Marine Atlanticin omistukseen. Kuva: Jarrod David
Alla: Caledonian MacBraynen uusin alus, Loch Seaforth,
valmistui vuonna 201 4. Huhujen mukaan varustamon
seuraavat uudet alukset valmistuisivat vuosina 201 7-1 8.
Kuva: Marko Stampehl
Alinna: Järjestyksessä toinen Quantum-luokan alus Anthem
of the Seas ohittaa Calshotia kesäkuun alussa. Tällä hetkellä
Anthem on ainoa luokan aluksista, joka tulee liikennöimään
länsimaiden markkinoilla; tilanne voi muuttua tilatun
neljännen sisaren valmistuessa. Kuva: Marko Stampehl

Marine Atlantic ostaa Stenalta rahtaamansa
alukset. Kanadan valtion omistama Marine Atlantic

-varustamo ilmoitti ostavansa Stena Linelta rahtaamaansa autolautat Blue Putteesin ja Highlandersin.
Kaupan arvo on 375 miljoonaa Kanadan dollaria (284
miljoonaa euroa) ja rahoitus sisältyy Kanadan valtion
budjettiin. Alukset liikennöivät Kaakkois-Kanadassa St
Lawrence -lahdella Channel-Port aux Basques-North
Sydney -reitillä. Aiemmin tänä vuonna Marine Atlantic
ja Tallink jatkoivat Atlantic Visionin (ex. Superfast XI)
vuokrasopimusta marraskuuhun 201 7. JL

Caledonian MacBraynelle uudet alukset 201 7
ja 201 8? Ferryvolution-verkkosivuston tietojen mu-

kaan skotlantilainen Caledonian MacBrayne -varustamo (CalMac) suunnittelisi kahden uuden aluksen
tilaamista.Varustamon on määrä valita rakentajatelakka syyskuussa, jolloin uudet alukset valmistuisivat
vuosina 201 7 ja 201 8. Ferryvolutionin mukaan ainakin
Puolan Gdanskissa sijaitseva Remontowan telakka
olisi kiinnostunut rakentamaan CalMacille kaksi 1 00metristä LNG-käyttöistä autolauttaa, joiden kapasiteetti on 1 000 matkustajaa, 1 30 henkilöautoa ja 1 5
rekkaa. Caledonian MacBrayne liikennöi 31 pienehköllä autolautalla Skotlannin ja sen länsipuolella sijaitsevien saarten välillä. JL

Royal Caribbean tilaa neljännen Quantumluokan laivan. Royal Caribbean Cruises Ltd. ja
Meyer Werft ovat päässeet sopimukseen neljännen
Quantum-luokan aluksen rakentamisesta. Mikäli sopi-
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mus vahvistetaan, tulee alus valmistumaan vuonna
201 9. Alussarjan kaksi ensimmäistä alusta, Quantum
of the Seas ja Allure of the Seas, aloittivat liikenteen
lokakuussa 201 4 ja huhtikuussa 201 5 ja ovat saaneet
hyvän vastaanoton. Sarjan kolmas laiva, Ovation of
the Seas valmistunee kesällä 201 6 ja on suunnattu
Aasian kasvaville risteilymarkkinoille. Alusten kapasiteetti on 4 1 80-4 905 matkustajaa ja bruttovetoisuus
1 68 666. JL

STX:n Ranskan-telakka Daewoolle? Korealainen

Yllä: Crystal Cruisesin uusin alus Crystal Serenity lähdössä
Helsingistä kesällä 201 3. Crystalin uuden omistajan oletetaan
panostavan uusiin aluksiin. Kuva: Kalle Id
Alla: Star Clippersin uuden aluksen esikuva France II.
Alkuperäinen alus kuljetti nikkelimalmia Ranskan, Australian
ja Yhdysvaltojen välillä; uusi laiva tulee luontaisesti
kuljettamaan yksinomaan matkustajia.
Kuva: State Library of Victoria, Malcolm Brodie collection
Alinna: Hurtigrutenin Midnatsol suunniteltiin alkujaan myös
risteilyliikenteeseen sopivaksi. Nyt laiva pääsee näyttämään
kyntensä Etelämantereelle tehtävillä risteilyillä.
Kuva: Sverre Andreas Ruud

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME)
ilmoitti olevansa kiinnostunut STX Francen Saint-Nazairen telakasta.Tällä hetkellä STX Francen omistavat
yhdessä Ranskan valtio (33,34 prosenttia) ja STX
(66,66 prosenttia), josta Korean Development Bank
(KDB) puolestaan omistaa lähes puolet. Ranskan valtio on painostanut KDB:tä etsimään STX Francelle
uutta omistajaa, ja KDB kääntyi Daewoon puoleen,
koska telakka on ollut kiinnostunut risteilyalusten rakentamisesta ja koska pankki omistaa siitäkin lähes
kolmanneksen. JL

Crystal Cruisesin myynti Gentingille vietiin
loppuun. Risteilyvarustamo Crystal Cruises on siir-

tynyt kiinalaisen holding-yhtiö Genting Hong Kongin
omistukseen.Varustamon aikaisempi omistaja oli rahtivarustamo Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK
Line). Kerroimme aiheesta tarkemmin Ulkomatalan
viime numerossa. JL & KI

Star Clippersille uusi viisimastoinen purjelaiva
Brodosplitiltä. Purjealuksilla tehtäviin risteilyihin
erikoistunut Star Clippers on tilannut uuden aluksen
Brodosplitin telakalta Kroatiasta. Uuden aluksen esikuvana toimii kaikkien aikojen toiseksi suurin purjevoimalla kulkenut kauppalaiva, 1 91 3 valmistunut ranskalainen parkki France II. Star Clippersillä on nykyisin
kolme purjelaivaa, Star Clipper, Star Flyer ja Royal
Clipper. KI

Hurtigruten lähettää toisenkin aluksen Etelämantereelle talveksi 201 6-1 7. Hurtigrutenin ka-

pasiteetti Etelämantereen risteilyillä yli kolminkertaistuu, kun risteilylautta Midnatsol aloittaa matkat Punta
Arenaksesta (Chile) käsin syyskuussa 201 6. 1 5-1 8
päivän mittaisilla risteilyillä alus vierailee mm. Chilen
vuonoissa, Falklandinsaarilla, Kap Hornissa, Magalhãesinsalmella ja Patagoniassa. Alueella nykyään risteilevä
Fram puolestaan siirtyy risteilemään Ushuaiasta käsin
alueille, joissa suuret matkustajaryhmät eivät voi vierailla. Huhujen mukaan Hurtigruten olisi myös kiinnostunut ostamaan joko telakalla Portugalissa valmistumisestaan asti maanneen Atlantida-autolautan tai
kesken jääneen Viking ADCC:n rungon Espanjasta uudeksi aluksekseen. JL
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Deutschlandista yliopistolaiva World Odyssey.
Viime vuoden lopulta lähtien makuutettuna ollut saksalainen risteilyalus Deutschland saa uuden elämän
Semester at Sean kelluvana yliopistona. Nimen World
Odyssey saava alus korvaa aiemman yliopistolaivan,
Celestyal Cruisesille myydyn Explorerin. Aiemmin
huhuttiin ensin aluksen myynnistä Crystal Cruisesille
ja ja sitten uutisoitiin sen uusien omistajien aikovan
uudistaa laivan mutta säilyttävän sen Saksan risteilymarkkinoilla. KI

Maersk Line tilasi 1 1 Triple-E -luokan konttilaivaa lisää. Daewoo Shipbuilding & Marine Engi-

neering (DSME) -telakan kanssa tehty sopimus käsittää 1 1 konttilaivan lisäksi option kuuden samanlaisen
laivan rakentamiseen. Uudisrakenteiden päämitat ovat
400 x 58,60 metriä ja kapasiteetti 1 9 630 20-jalan
merikonttia (1 9 630 TEU). Sopimuksen arvo on 1 ,8
miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja uudisrakenteet
valmistuvat vuosina 201 7-201 8 Aasian ja Euroopan
väliseen liikenteeseen. Aiemmin tänä vuonna Maersk
ilmoitti tilaavansa 7 pienempää 3600 TEU:n konttilaivaa Pohjanmeren ja Itämeren syöttöliikenteeseen.
JL

Bridgemans osti ex-Meloodian. Majoituslaivava-

rustamo Bridgemans Services ilmoitti kesäkuussa ostaneensa majoituslaiva Bluefortin (ex-Diana II, Meloodia etc). Aluksen kaikki hytit uudistetaan kesän aikana,
ja syksyllä laiva aloittaa uransa Bridgemansin palveluksessa 225 hengen majoituslaivana nimellä Bridgemans
Bluefort. KI

Ylinnä: Ennen muuntautumistaan kelluvaksi yliopistoksi
Deutschland sai palata vielä hetkeksi Saksan
risteilymarkkinoille, kun Plantours rahtasi sen korvaamaan
koneongelmista kärsivää Hamburgia. Kuva: Marko Stampehl
Yllä: Ensimmäinen Triple-E -luokan konttilaiva Mærsk McKinney Møller saapumassa Aarhusiin 26.8.201 3.
Kuva: Bruce Peter
Alla: Nykyinen Bluefort Gibraltarilla loppuvuodesta 201 2 vielä
vanhalla nimellään ARV 1 . Ilmeisesti pienempi Bluefort oli
Bridgemansin tarpeisiin soveliaampi kuin Silja Festival, jonka
myynti varustamolle peruuntui toukokuussa.
Kuva: Gerge Gerkin
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Ensi numerossa:

Risteilykesä 201 5

Color Linen Superspeed 1 muutostöissä Helsingin telakalla
tammikuussa 201 1 . Kuva: Kalle Id

Luomme jo perinteeksi muodostuneen katsauksen
kuluvan kesän aikana Suomen satamissa vierailleisiin Cuxhaven laivakuvaajan silmin
risteilyaluksiin ja Suomeen suuntautuvan risteilyliikenteen kehitykseen.
Cuxhaven on merkittävä satamakaupunki, jossa riittää
laivakuvaajalle mielenkiintoista nähtävää.

Color Line 25 vuotta

Linjalaivoilla Norjasta Britanniaan

Tällä kertaa juhlavuottaan viettää Norjan autolauttaliikenteen ylpeys, syksyllä 1 990 Kosmos-konsernin Norjan ja Britannian välistä matkustajaliikennettä leiraunioille perustettu Color Line.
masi sekä useiden varustamoiden välinen kilpailu että
niiden yhteistyö.

Ulkomatala 4/201 5 ilmestyy

maanantaina 31 . elokuuta

