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Superspeed 2 lähdössä Hirsthalsista kesällä
201 4. Kuva: Marko Stampehl
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TEKSTI : O LLI TUOMINEN

Risteiljöiden jätevedet nousivat jälleen puheenaiheeksi, kun Yle esitti
1 3.8. dokumentin Merenkulku uhkaa Itämerta. Siinä syntipukin maineen sai esimerkkialuksena ollut Costa Cruisesin Costa Luminosa, joka oli jälleen tänäkin kesänä tuttu vieras Helsingissä. Dokumentin esittämisen jälkeen toimittajille järjestetty esittely aluksen ollessa Helsingissä päättyi varustamon kannata kiusallisesti, kun aluksen kapteeni
keskeytti haastattelun kysymysten käännyttyä aluksen jätevesiin ja niiden käsittelyyn. Kapteeni kehotti toimittajia tutustumaan Costa Cruisesin verkkosivuihin, josta ei kuitenkaan löydy tietoa aiheesta. Tuorein
ympäristöraporttikin on vuodelta 201 2-201 3.
Entistä kummallisemmaksi risteilyvarustamojen suhtautumisen jätevesien käsittelyyn tekee se, että esimerkiksi Tukholman ja Helsingin satamat vastaanottavat ilmaiseksi alusten jätevedet kaikilta aluksilta risteilijät mukaan lukien. Ilmaisesta vastaanotosta onkin selvästi ollut apua,
sillä sataman tilastojen mukaan 80 prosenttia Helsingissä ja 70 prosenttia Tukholmassa käyneistä aluksista pumppaa jätevedet maihin. Jätevesimääriä arvioitaessa on toki otettava huomioon se, ettei alusten
ole välttämättä tarpeen tyhjentää tankkeja joka satamassa. Näin ollen
alusta, joka ei jätä jätevesiään Helsinkiin, ei automaattisesti pidä leimata ympäristön turmelijaksi.

"

Koska jätevesien pumppaaminen maihin on ilmaista, kyse ei ole enää
rahasta, vaan varustamoiden asenteesta. Esimerkiksi Pohjois-Itämeren lauttavarustamoille
jätevesien pumppaaminen maihin ja asetuksia
vähärikkisemmän polttoaineen käyttö on ollut arkipäivää jo vuosia, sillä niissä on jo vuosia
sitten ymmärretty ympäristöarvojen kasvava merkitys.

Lauttavarustamoille
jätevesien
pumppaaminen
maihin on ollut
arkipäivää jo
vuosia.

Nykypäivän maailmassa voisi luulla, että kaikki (ilmaiset) mahdollisuudet yrityksen ympäristöystävällisyyden korostamiseen otettaisiin
välittömästi käyttöön. Näin ei valitettavasti merenkulun osalta tunnu
aina olevan.
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Sisällys
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Kannessa: Crystal Cruises laajentaa joilla, merellä ja
ilmassa

Omistajaa vaihtanut Crystal Cruises moninkertaistaa laivastonsa hankkimalla neljä uutta risteilijää meriliikenteeseen, kaksi
jokiristeilijää sekä erikoisvarustellun lentokoneen. — Sivu 4

Kannessa: LauttaliikenneYhdysvalloista Kuubaan alkaa
Yhdysvaltojen ja Kuuban välisen lauttaliikenteen uudelleenalkaminen on houkuttanut lukuisia varustamoita anomaan liikennöintilupaa maiden välisille reiteille. — Sivu 8

23

Ei suomalaisia risteilylauttoja Karibialle

Kolumnistimme ruotii Pohjois-Euroopan varustamoiden poisjääntiä kisasta Kuuban lauttaliikenteestä. — Sivu 1 5

Risteilykesä 201 5

Helsingissä ja Maarianhaminassa risteilyvierailuiden määrä pysyi samana, kun taas Turku teki paluun suomalaisten risteilysatamien joukkoon. — Sivu 1 6

Unohdettu edelläkävijä Rospiggen

Ensimmäinen Suomen ja Ruotsin väliseen liikenteeseen rakennettu moderni autolautta seilaa edelleen Afrikassa. — Sivu 20

34

Kannessa: Color Linen värikkäät vuodet

Norjan suurimman lauttavarustamon 25 vuotisjuhlan kunniaksi
tutustumme sen historiaan. — Sivu 23

Laivabongarin Cuxhaven

Pohjois-Saksan Cuxhavenissa on poikkeuksellisen vilkas liikenne erityisesti rahtilaivojen osalta. — Sivu 34

Matkustajalaivoilla Norjasta Britanniaan

Pohjoismaiden ja Britannian välistä matkustajaliikennettä käsittelevässä juttusarjassa paneudumme tällä kertaa perinteisten
matkustaja-alusten aikaan Norjan ja Britannian välisillä linjoilla.
— Sivu 40

40

Lokikirja

Merenkulun tärkeimpiä tapahtumia heinä-elokuulta 201 5.
— Sivu 52
Tällä sivulla, ylhäältä:
Tietokonemallinnus Crystal Cruisesin jokilaivasta.
Kuva: Crystal Cruises
Superspeed 2. Kuva: Marko Stampehl
Frederik. Kuva: Juhani Mehto
Braemar. Kuva: Postikortti Ian Boylen kokoelmista
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Risteilijät

Crystal Cruises laajenta
merellä ja ilmassa

Yllä: Kolme Lloyd Werftillä rakennettavaa Crystal Exclusive
-luokan alusta tullaan jäävahvistamaan arktisen alueen
risteilyitä varten, mistä kertoo myös alusten havainnekuva.
Kuva: Crystal Cruises
Alla: Vuonna 201 7 Crystal Cruises laajentaa myös ilmaan,
kun erikoisvarustellut Boeing 787 Dreamliner -lentokoneet
aloittavat lentoristeilyt kilpaillen Hapag-Loyd Cruisesin Albert
Ballin -lentokoneen kanssa. Kuva: Crystal Cruises

Yksi maailman arvostetuimmista
luksusluokan risteilyvarustamoista,
Crystal Cruises, laajentaa laivastoaan uusvanhalla hankinnalla ja kolmella uudella aluksella. Merillä risteilevän laivaston koon kolminkertaistamisen lisäksi varustamo rakennuttaa kaksi jokiristeilijää sekä
risteilyitä varten erikoisvarusteltuja lentokoneita.
TEKSTI : LASSI LIIKANEN

C RYSTAL C RUISES yllätti risteilymarkkinat heinä-

kuussa, kun se ilmoitti laajentavansa toimintaansa
huomattavasti.Valjastaen yhden käytetyn risteilijän liikenteeseen jo tänä vuonna varustamo tilasi myös
kolme uutta risteilyalusta saksalaiselta telakalta. Lisäksi Crystal tekee uuden aluevaltauksen jokiristeilyihin
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a joilla,

Norwegian Cruise Line Holdings -yhtiöstä, joka puolestaan omistaa Norwegian Cruise Linen lisäksi myös
Oceania Cruisesin ja Regent Seven Seas Cruisesin.
Genting Hong Kongin taustalla taas vaikuttaa malesialainen matkailualan suuryritys Genting Group, joka
on tunnettu muun muassa kasinoistaan ja lomakeskuksistaan.
Jo kaupan julkistamisen yhteydessä todettiin uudella
omistajalla olevan haluja kehittää Crystal Cruisesia ja
lisätä pääomaa yhtiöön. Omistajanvaihdoksesta ei kulunut kauaa, kun laivaston uusimiseen päästiin käsiksi
toden teolla.

Kolme uudisrakennetta ja uusvanha risteilijä

sekä lentokoneella tehtäviin ”risteilyihin”. Uudistuksillaan Crystal Cruises haastaa muut suuret luksusvarustamot eli Hapag-Lloyd Cruisesin, Silversea Cruisesin ja Regent Seven Seas Cruisesin, jotka ovat kaikki joko äskettäin rakentaneet tai parhaillaan rakentamassa uusia aluksia.

Valta siirtyy Japanista Hong Kongiin

20. heinäkuuta Crystal Cruises ilmoittikin tilaavansa
kolme uudisrakennetta Saksasta Lloyd Werftin telakalta Bremerhavenista. Telakan valinta oli yllätys, sillä
Lloyd Werftillä ei ole vastaavia referenssejä suurten
risteilyalusten rakentamisesta kuten esimerkiksi
Meyer Werftillä, STX Francella tai Fincantierilla. Lloyd
Werft on tosin rakentanut yhden maailman suurimmista arktisten alueiden jahdeista, Lunan. Lisäksi telakka viimeisteli 2000-luvun alkupuolella Yhdysvalloissa aloitetun NCL:n Pride of America -risteilijän.Tämä
projekti tosin ajautui kirjaimellisesti vastatuuleen
myrskyn iskettyä telakalle, josta syystä alus vahingoittui ja valmistuminen viivästyi useilla kuukausilla. Varmistaakseen telakan rahoituksen Genting Hong Kongin kerrottiin elokuussa olevan hankkimassa “vähintään 25% osuuden” Lloyd Werftin telakasta. Jos kauppa toteutuu, tullee Lloyd Werftistä Gentingin risteilybrändien hovihankkija.
Crystal Cruisesin 1 00 000 bruttotonnin alukset tulevat kuljettamaan maksimissaan tuhat matkustajaa ja
tuhat miehistön jäsentä. Toisin sanoen jokaista matkustajaa kohden laivalla on yksi miehistön jäsen, mikä
on enemmän kuin yhdelläkään muulla risteilyaluksella.
Kaikissa hyteissä on parveke, ja uudisrakenteet asettavat myös uuden, korkean standardin hyttien koolle:
kaikkein pienimmät hytit ovat 37 neliön – siis tyypillisen suomalaisen kerrostaloyksiön – kokoisia! Laivalla tulee olemaan myös lukuisia jahdeille tyypillisiä
ominaisuuksia, kuten helikoptereita ja sukellusveneitä,
ja alukset varustellaan siten, että niillä voidaan liikennöidä myös arktisilla alueilla.

Kaikki tämä on yllättävää, tai ehkä sittenkin odotettua
siinä valossa, että Crystal Cruises vaihtoi vasta äskettäin omistajaa. Maaliskuussa 201 5 varustamon aiempi
omistaja Nippon Yusen Kaisha (NYK) ilmoitti myyvänsä koko Crystal Cruisesin toiminnan kaksine aluksineen hongkongilaiselle Genting Hong Kongille. Käteiskauppasumma oli noin 550 miljoonaa Yhdysvaltain Näiden lisäksi alukselta voi myös hankkia oman kodollaria, ja myynti saatiin päätökseen tämän vuoden din. Nämä Crystal Residences -asunnot tulevat sijaitsemaan laivan ylimmissä kerroksissa, mikä takaa suutoukokuussa.
ren huonekorkeuden. Huoneistojen koko alkaa 55
Genting Hong Kong on erityisesti tunnettu Aasian neliöstä ja ulottuu aina yli 300 neliön kokoisiin asunsuurimman risteilyvarustamon, Star Cruisesin, omis- toihin – tämä tulee olemaan suurin saatavilla oleva
tajana. Lisäksi Genting omistaa merkittävän osuuden asunto merellä.
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jokilaivaliikenne alkaa vuonna 201 7 kahdella tätä liikennettä varten suunnitellulla aluksella.Varustamo lupaa jokiristeilyjen pitävän saman ylellisen tason kuin
muutkin Crystal Cruisesin risteilyt: Lloyd Werftillä
rakennettaviin jokiristeilijöihin tulee 70 sviittiä, joten
ne tarjoavat enemmän tilaa matkustajaa kohden kuin
muut Euroopan vesillä liikkuvat jokiristeilijät. Crystalin jokiristeilyillä tullaan panostamaan erityisesti pitkiin satama-aikoihin.

Havainnekuva uusista Crystal River Yacht -jokilaivoista ulkoa
(yllä) ja sisältä (alla). Crystal Exclusive Class -meriristeilijöiden tapaan jokiristeilijät rakennetaan Lloyd Werftillä.
Kuvat: Crystal Cruises

Uudisrakenteiden lisäksi Crystalin laivastoon liittyy jo
tämän vuoden aikana uusi tulokas. Crystal Esprit -nimeä kantava laiva tulee lisäämään palvelutarjontaan
myös risteilyt pienellä jahdilla, jotka kantavat nimeä
Crystal Yacht Cruises. Tämä 3 000 bruttotonnin risteilijä kuljettaa korkeintaan 62 matkustajaa ja tarjoaa
eksklusiivisia risteilyjä muun muassa Seychelleillä, Persianlahdella sekä Adrianmerellä. Ensimmäinen risteily
käynnistyy jo joulukuussa 201 5 mittavien uudistustöiden jälkeen. Crystal Espritiksi muutettava alus on
Singaporessa makuutettuna jo useita vuosia ollut MegaStar Taurus. Genting omistaa myös tulevan Crystal
Espiritin sisaraluksen, tällä hetkellä Star Cruisesin liikenteessä olevan The Taipanin. Jos Crystal Esprit
osoittautuu menestykseksi, voidaan veikata myös The
Taipanin siirtyvän Crystalin laivastoon.

Suureen laajentumisohjelmaan kuuluu myös siirtyminen meriliikenteestä lentoliikenteeseen. Crystal Luxury Air tulee tarjoamaan Boeing 787 Dreamliner
-koneilla matkustajille risteilymäisen konseptin, johon kuuluu valmiiksi määritelty reitti, jonka varrella
on useita eri kohteita ja yöpymisiä ylellisissä hotelleissa. Vaikka Dreamliner voikin kuljettaa lähemmäs
300 matkustajaa tavallisella istuinjärjestelyllä, Crystal
Luxury Airin koneet tullaan erikoisvarustelemaan 60
matkustajan maksimikapasiteetille.
Samaan aikaan Crystal Cruisesin uudistusten kanssa
myös Star Cruises uusii laivastoaan. Sille on valmistumassa kaksi uudisrakennetta Meyer Werftin telakalta Papenburgista, joista ensimmäinen, Genting World,
aloittaa liikenteen ensi vuoden syksyllä. Star Cruisesin
laivasto tullee pysymään Aasiassa, ja risteilyjen päämarkkinana ovat aasialaiset risteilyasiakkaat. Crystal
Cruises sen sijaan houkuttelee asiakkaita ympäri
maailmaa ja erityisesti varakkaita, ylellisyyttä tavoittelevia asiakkaita. USA Todaylle Crystal Cruisesin toimitusjohtaja Edie Rodriguez sanookin asiakaskunnan
olevan ”vaurain kaksi prosenttia maailman kuluttajista” ja toteaa sen olevan tarpeeksi laaja asiakaskunta
täyttämään myös uudisrakennusten tuoman kapasiteetin lisäyksen. Varustamon laajentuminen tulee lähivuosina jatkumaan: Rodriquezin mukaan Crystalin
laivasto tulee vuonna 2025 koostumaan kuudesta
isosta meriristeilijästä, viidestä risteilyjahdista, kymmenestä jokiristeilijästä ja neljästä lentokoneesta.

Lähteet

- Cruise Business Review (www.cruisebusiness.com)
- Cruisehive.com (www.cruisehive.com)
- CruiseMapper (www.cruisemapper.com)
- Crystal Cruises (www.crystalcruises.com)
- Lloyd Werft (www.lloydwerft.com)
- Star Cruises (www.starcruises.com)
- Travels with Anthony
Laajentuminen jokiristeilyihin ja
(travelswithathony.wordpress.com)
lentoliikenteeseen
- USA Today (www.usatoday.com)
Kaiken tämän lisäksi Crystal Cruises aikoo aloittaa - Wikipedia (en.wikipedia.org)
vahvassa kansainvälisessä kasvussa olevat jokiristeilyt
Euroopassa Crystal River Cruises -brändillä.Varmasti
ainakin Viking River Cruisesin kilpailijaksi suunniteltu
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Yllä: Tietokonemallinnus uudesta Crystal Espritistä. Vuonna
1 989 valmistunut alus tunnettiin alkujaan nimellä Lady Diana
ja sitten Aurora I:nä ennen myyntiä Star Cruisesille vuonna
1 994. Vielä toistaiseksi nimellä MegaStar Taurus tunnettu alus
on ollut useita vuosia makuutettuna Singaporessa.
Kuva: Crystal Cruises
Oikealla: Crystal Esprit tulee tarjoamaan matkustajilleen mm.
mahdollisuuden tutustua vedenalaiseen maailmaan
pienoissukellusveneellä. Kuva: Crystal Cruises
Oikealla alla: Sisältä alus tullaan uudistamaan täysin ennen
liikenteen aloittamista joulukuussa. Havainnekuvassa Yacht
Club -ravintola. Kuva: Crystal Cruises
Alla: Crystal Cruisesin muiden alusten tapaan myös Crystal
Espritin kaikki hytit ovat virallisesti sviittejä. Havainnekuvan
mukaan Yacht Suitet kuitenkin näyttävät tavallisilta, joskin
kookkailta, risteilyaluksen hyteiltä. Kuva: Crystal Cruises
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Autolautat, risteilijät

Autolauttaliikenne
Kuubaan alkaa

Yhdysvaltojen ja Kuuban suhteiden lämpiäminen mahdollistaa
lautta- ja risteilyliikenteen maiden
välillä ensi kertaa sitten 1 960-luvun alun. Kuuban avautuminen yhdysvaltalaisille matkustajille on
houkuttanut lukuisia varustamoita
kilvoittelemaan luvasta liikennöidä
maiden välillä.
Kuva: Brian Snelson, CC BY 2.0
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TEKSTI : KALLE I D

KUUBAN ja Yhdysvaltojen välisen autolauttaliikenteen

Toukokuussa Yhdysvaltojen hallinto ilmoitti sallivansa
sekä lauttaliikenteen että risteilyt Kuubaan. Esteistä
huolimatta jo muutamassa kuukaudessa peräti kahdeksan varustamoa on hakenut lupaa lauttaliikenteen
aloittamiseen maiden välillä. Innokkaimmat varustamot lupasivat liikenteen alkavan jo elokuun lopussa,
mutta aivan niin nopeasti asia ei ole edennyt. Useampi varustamo kuitenkin lupaa liikenteen alkavan vielä
tämän vuoden aikana. Lauttaliikenteen lisäksi risteilyt
Yhdysvalloista Kuubaan alkavat ensi vuonna.

alkua on ehditty odotella jo useamman vuoden ajan.
Aiheesta kirjoitettiin muunmuassa Ulkomatalan numerossa 2/201 1 , jolloin liikenteen ennustettiin alkavan jo seuraavana vuonna. Ihan niin nopeasti asia ei
ole edennyt, mutta Barack Obaman hallinnon aloittama liennytys suhteessa Kuubaan on viimein edennyt
siihen pisteeseen, että lukuisat risteily- ja lauttavarustamot ovat ilmoittaneet Yhdysvaltojen ja Kuuban välisen liikenteen uudelleen aloittamisesta ensi kertaa Ensimmäinen autolautta Kuubaan 54 vuoteen
sitten 1 960-luvun alkuvuosien.
Lauttalinjan avaaminen Yhdysvaltojen ja Kuuban välillä
Kuuban vallankumous ja kauppasaarto
ei ole aivan yksinkertaista: varustamo tarvitsee Yhdysvaltojen hallinnolta luvan lauttaliikenteen aloittaVerrattain lyhyen matkan päässä Floridan eteläkärjes- miseen ja erillisen luvan matkustajien kuljettamiseen,
tä sijaitseva Kuuba oli aikanaan suosittu matkakohde sekä Kuuban viranomaisten luvan liikenteen harjoittayhdysvaltalaisille. Kaikki kuitenkin muuttui, kun Fidel miseen. Ainakin osan vaadittavista luvista on saanut
Castron johtama vallankumous syöksi sotilasdiktaat- kahdeksan yrittäjää: Airline Brokers Company, Ametori Fulgencio Batistan vallasta vuonna 1 959. Seuraa- rica Cruise Ferries, Attica Enterprises, Baja Ferries,
vana vuonna Kuuban ja Yhdysvaltojen suhteet kiris- Baleària, CubaKat, Havana Ferry Lines, International
tyivät: Kuubassa sijainneet yhdysvaltalaisten öljy-yhtiöiden jalostamot kieltäytyivät käsittelemästä neuvostoliittolaista öljyä ja ne kansallistettiin. Tilanne eskaloitui, ja lopulta Yhdysvallat julisti Kuuban kauppasaartoon syksyllä 1 960. Saartoa on tiukennettu vuosien varrella, viimeksi vuonna 1 999.
Merenkulun kannalta kauppasaarto ei ole rajoittanut
ainoastaan suoraa liikennettä Yhdysvalloista Kuubaan.
Jokainen Kuubassa käynyt alus sai kuuden kuukauden
karanteenin, jonka aikana alus ei saanut vierailla yhdysvaltalaisessa satamassa. Tämä on luontaisesti rajoittanut sekä rahti- että matkustajaliikennettä Kuubaan. Yhdysvaltalaiset varustamot sekä näiden ulkomaiset tytäryhtiöt eivät ole saaneet vierailla kuubalaisissa sa-tamissa ollenkaan. Näin aiemmin vilkas
lauttaliikenne Floridan satamista Kuubaan päättyi.
Barack Obaman hallinto höllensi Kuubaan suuntautuvat matkustamisen rajoituksia tammikuussa 201 5.
Matkailu ei kuitenkaan ole edelleenkään täysin vapaata, sillä vain Yhdysvaltain kongressi voi päättää kauppasaarron lopettamisesta – eikä republikaanienemmistöinen kongressi ole halukas päättämään saartoa.
Sen sijaan presidentti Obaman hallinto on määrittänyt 1 2 varsin laajaa kategoriaa, joiden piirissä matkailu Kuubaan on sallittua. Oman ongelmansa aiheuttaa
myös Kuuban lainsäädäntö: Kuubassa syntyneet eivät
nykyisten lakien mukaa saa saapua eivätkä lähteä
maasta meritse, ja juuri Yhdysvalloissa asuvien kuubalaisten vierailuita kotona pidetään yhtenä merkittävimmistä asiakasryhmistä Kuubaan suuntautuvalle
lauttaliikenteelle. Kuuba onkin ilmeisesti muuttamassa
lakia.

Fakta: Rajoitukset
Kuubaan
matkustamisessa

Yhdysvaltojen hallitus on määrittänyt 1 2 kategoriaa,
joiden puitteissa matkustaminen Kuubaan on sallittua
Yhdysvaltojen kansalaisille:
1 .Vierailut sukulaisten luo
2.VierailutYhdysvaltojen tai jonkin muun maan hallinnon mandaatilla
3. Lehtimiestyö
4.Ammatillinen tutkimustyö ja -tapaamiset
5. Koulutus
6. Uskonnollinen toiminta
7. Julkiset esiintymiset, työpajat, urheilu- ja muut kilpailut sekä näyttelyt
8. Kuuban kansan tukeminen
9. Humanitaarinen toiminta
1 0.Yksityisten säätiöiden, tutkimus- tai koulutuslaitosten toiminta
1 1 .Tiedon siirtäminen tai tiedotusmateriaalien kuljettaminen
1 2. Olemassa olevien rajoitusten piirissä sallittu vientitoiminta
Nämä rajoitukset eivät luontaisesti koske muiden
maiden kansalaisia. Suomesta Kuubaan matkustaminen vaatii passin ja Kuuban suurlähetystöstä hankittavan turistikortin.
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ole kerrottu, mutta varustamon edustajan mukaan
yksisuuntainen matka tulisi kestämään 1 8-20 tuntia ja
sisältämään välipysähdyksiä muiden maiden satamissa.
Jos varustamon tavoitteena on suurten kaupunkien
välinen liikenne, olisi luontainen reitti San Juan-Santiago de Cuba pysähdyksillä Dominikaanisessa Tasavallassa ja Haitilla. Kuitenkin jo pelkkä Miami-Havanna
-linja olisi suuri ponnistus yhdellä aluksella liikennöivälle varustamolle. Kun vielä yksi America Cruise Ferriesin omistajista on United Americas Shipping Services, joka omistaa myös toisen Kuuban-liikennettä
suunnittelevan varustamon Baja Ferriesin, on mahdollista, että joko America Cruise Ferriesin tai Baja Ferriesin suunnitelmat Kuuban-liikenteestä jäävät toteutumatta.

Kartta suunnitelluista Yhdysvaltojen ja Kuuban välisistä
lauttalinjoista. Kuva: NASA, reittipiirros: Kalle Id

International Port Corporation ja United Caribbean
Lines. Ilmeisesti kaikki listatut varustamot ovat saaneet vain Yhdysvaltojen luvat liikenteen aloittamiseen;
on epäselvää, onko yksikään varustamo onnistunut
vielä pääsemään yhteisymmärrykseen Kuuban hallinnon kanssa liikenteen aloittamisesta. Julkisuuteen ei
ole vielä tihkunut mitään tietoja siitä, millä ehdoilla
Kuuba on valmis liikennöintilupia myöntämään.
Puhtaasti logistiselta kannalta Kuuban sijainti on Yhdysvaltoihin suuntautuvan liikenteen kannalta loistava.
Matka-aika Havannasta Yhdysvaltain eteläkärkeen Key
Westiin on kolme tuntia pika-aluksella, ja lähimpään
suureen satamakaupunkiin Miamiin matka taittuu
noin kymmenessä tunnissa perinteisellä matkustajaautolautalla.

Uusi aluevaltaus olemassaoleville
varustamoille
America Cruise Ferries on Puerto Ricossa majaansa
pitävä lauttavarustamo, joka liikennöi Puerto Ricon
San Juanin ja Dominikaanisen Tasavallan Santo Domingon välillä Caribbean Fantasy -aluksella. Varustamon suunnitelmissa on kuitenkin avata peräti kaksi
linjaa Kuubaan: ensimmäisenä linja Miamista Havannaan ja myöhemmin linja Puerto Ricosta Kuubaan.
Miami-Havanna -linja on tarkoitus avata vuoden loppuun mennessä tuhat matkustajaa kuljettavalla aluksella, joka tarjoaisi kolme lähtöä viikossa. Aluksen kokoluokka sopisi Caribbean Fantasyyn, mutta tämä tarkoittaisi varustamon nykyisestä liikenteestä luopumista. Puerto Rico-Kuuba -linjan tarkempaa reittiä ei
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Attica Enterprises tulee liikennöimään Kuubaan Superfast Ferries -nimen alla. Varsinaisen liikennöinnin
hoitaa varustamon uusi yhdysvaltalainen tytäryhtiö.
Suunnitelmana on siirtää kaksi Attican nykyisestä 1 3
aluksesta Miamin ja Havannan väliselle linjalle, jolla
tarjottaisiin päivittäiset lähdöt. Attican tiedotteen
mukaan reitille suunniteltujen alusten kapasiteetti on
1 700 matkustajaa, 700 vuodepaikkaa, 2 000 kaistametriä sekä 570 henkilöautoa. Nämä tiedot eivät
suoraan sovi yhteenkään nykyiseen Attican alukseen,
joten varustamo suunnitellee tekevänsä muutostöitä
joko Superfast Ferriesin kaksikkoon Superfast XI ja
Superfast XII tai Blue Star Ferriesin kaksikkoon Blue
Star 1 ja Blue Star 2. Kuuban-liikenteen aloittaminen
merkitsee joka tapauksessa joko Attican Adrianmeren (Superfast Ferries) tai Egeanmeren (Blue Star
Ferries) liikenteen merkittävää supistamista.
Baja Ferries on yhdysvaltalaisen United Americas
Shipping Servicesin tytäryhtiö, joka harjoittaa Meksikon sisäistä lauttaliikennettä Kalifornian niemimaan ja
manner-Meksikon välillä La Pazista Topolobamboon ja
Mazatlániin. Baja Ferriesin ja United Americasin suhde Kuuban-liikenteen osalta on epäselvä, sillä monet
lähteet ilmoittavat sekä Baja Ferriesin että United
Americasin saaneen luvat lauttaliikenteen aloittamiseen. United Americas tuskin haluaa kilpailla linjalla
oman tytäryhtiönsä kanssa. Baja Ferries ilmoitti jo
toukokuussa suunnittelevansa liikennettä Floridasta
Kuubaan kolme-neljä kertaa viikossa ja neuvottelevansa muun muassa Miamin ja Port Manateen (Tampan eteläpuolella) satamien kanssa.Tämän jälkeen varustamon suunnitelmista ei kuitenkaan ole kuulunut
mitään julkisuuteen. United Americas on myös yksi
käytännössä konkurssiin ajautuneesta ranskalaisvarustamo SNCM:stä tarjouksen jättäneistä tahoista ja
monien arvioiden mukaan se toimija, jolle SNCM
tullaan myymään. Mikäli näin käy, saattaa Baja Ferries
tai sen omistaja aloittaa liikenteen Kuubaan jollain
nykyisistä SNCM:n aluksista.

Yllä: America Cruise Ferriesin ainoa alus, vuonna 1 989
Japanissa valmistunut Caribbean Fantasy (ex-Victory,
Chihuahua Star) Santo Domingon edustalla.
Kuva: Johan Trommel
Yllä oikealla: Superfast Ferriesin Kuuban-liikenteeseen
suunnittelema kaksikko lienee joko Superfast XI ja XII
(kuvassa)... Kuva: Marko Stampehl
Oikealla: ...tai sisaryhtiö Blue Star Ferriesin laivastossa kulkeva
kaksikko Blue Star 1 ja 2 (kuvassa). Kuva: Wil Weijsters
Alla: Baleàrian Piñar del Rio on parhaillaan Miamissa
odottamassa Kuuban-liikenteen alkamista. Varustamo
liikennöi jo nykyisellään Miamin ja Bahamasaarten välillä
Bahama Mama (ex-SF Alhucemas) -lautalla. Kuva: Balearia
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Espanjalainen lauttavarustamo Baleària ei ole uusi tulokas Yhdysvaltojen vesillä, sillä varustamo on jo vuodesta 201 1 lähtien liikennöinyt Miamin ja Bahamasaarten Freeportin välillä. Alkujaan Bahaman-linjalla
liikennöi katamaraani Piñar del Rio, mutta tänä vuonna sen korvasi aiemmin Välimerellä liikennöinyt SF
Alhucemas, joka sai samalla uuden nimen Bahama
Mama. Baleària suunnittelee peräti kahden linjan
avaamista Floridan ja Kuuban välillä: pika-aluksella Key
Westistä Havannaan ja perinteisellä autolautalla Miamista Havannaan. Key West-Havanna -linjaa tullee liikennöimään Miamissa makuutettuna oleva Piñar del
Rio. Miami-Havanna -linjasta sen sijaan ei ole varmuutta: mahdollisesti Bahama Mama tulee liikennöimään Miamista sekä Freeportiin että Havannaan, mikä rajoittaa viikoittaisten lähtöjen määrää molemmilla
linjoilla, tai sitten jokin Baleàrian olemassaolevista Välimeren-laivoista tulee siirtymään varustamon kolmanneksi Karibian-laivaksi. Baleàrian etuna muihin
kilpailijoihin nähden on se, että Piñar del Rio ja Bahama Mama ovat jo molemmat Yhdysvaltojen rannikkovartioston kansainväliseen liikenteeseen hyväksymiä.
Kuuban lisäksi Baleària suunnittelee laajentavansa Karibian alueen liikennettään myös Miamin ja Nassaun
(Bahamasaaret) sekä Puerto Ricon ja Dominikaanisen Tasavallan välisille linjoille.

Ponnahduslauta uusille yrittäjille
Airline Brokers Company on vuonna 1 982 perustettu yhdysvaltalainen yritys, jonka liikeideana on järjestää matkoja Kuubaan (kauppasaarron ollessa tiukimmillaankin yhdysvaltalaiset saivat vierailla kuubalaisten
sukulaistensa luona). Nimestään huolimatta yhtiö on
ollut jo pitkään kiinnostunut laivaliikenteestä Kuubaan: Airline Brokers jätti ensimmäisen kerran hake-

Baja Ferriesin emoyhtiö neuvottelee myös ranskalaisen
SNCM:n ostosta. Jos kauppa toteutuu, voi Baja Ferriesin
Kuuban-liikenne alkaa vanhoilla SNCM:n lautoilla, kuten
kuvassa olevalle Corsella. Kuva: SNCM
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muksen Kuubaan suuntautuneesta lauttaliikenteestä
vuonna 1 991 , kun yhtiö halusi kuljettaa ihmisiä Kuubassa järjestettyyn Pan Caribbean Games -urheilutapahtumaan. Myös Airline Brokers suunnittelee liikennettä Miamin ja Havannan välillä. Yhtiön tavoitteena on matkustaja-konttilaiva, ja ilmeisesti tarkka
alus on jo valittuna: Airline Brokersin johtajan mukaan varustamo ei voi kommentoida enempää, sillä
“sekä oman yhtiöni että laivan omistajan tarpeet eivät ole vielä selvillä”.
Balearian lisäksi kaksi muuta yrittäjää suunnittelee
pika-alusliikennettä Key Westin ja Havannan välillä:
CubaKat ja Havana Ferry Partners. Molemmat varustamot kertovat hankkivansa liikennettä varten wave
piercing -katamaraanin: CubaKatin tähtäimessä on
200 ja Havana Ferry Partnersin 300 matkustajaa kuljettava alus. Molemmat lupaavat katamaraaninsa kuljettavan myös rahtia. Havana Ferry Partnersin verkkosivut lupaavat alukselta löytyvän ravintolan, baarin,
viihdettä sekä mahdollisesti kasinon. Key West-Havanna -linjan lisäksi Havana Ferry Partners tutkii
mahdollisuutta aloittaa pidempi linja Miamista tai
Port Manateesta Havannaan 300-500 matkustajan
aluksella.
United Caribbean Lines on suunnitellut liikenteen
aloittamista Kuubaan jo vuodesta 201 1 lähtien.Varustamon johtaja Bruce Nierenberg on aiemmin toiminut
muun muassa Norwegian Cruise Linen ja Costa
Cruisesin johdossa. Nierenbergin yhteistyökumppanina yrityksessä on kreikkalainen bulkkerivarustamo
Arista Shipping. United Caribbean Lines ilmoitti
suunnittelevansa linjoja Kuubaan useista Floridan satamista: tähtäimessä oli liikenne Miamista, Tampan
alueelta ja Port Canaveralista Havannaan sekä liikenne Floridan ja Meksikon välillä.Varustamon verkkosivut mainostavat lauttaliikenteen Kuubaan alkavan tämän vuoden lopulla kahdella modernilla yli 2000 matkustajan autolautalla. Varustamon Facebook-sivujen
käyttäjäkuva on muokattu kuva kreikkalaisen ANEKvarustamon El.Venizelos -lautasta, mutta varustamon
tavoittelemien alusten tarkkaa identiteettiä ei tiedetä.
Varsinaisen lauttaliikenteen tavoittelun ohella UCL
toimii yhteistyössä ensi vuonna risteilyt Havannasta
Kuubaan aloittavan Haimark Linen kanssa.
Eniten hämmennystä herättävä yrittäjä on floridalainen logistiikkayritys International Port Corporation.
Toisin kuin muista yrittäjistä, IPC:n Kuuban-liikenteestä ei löydy muuta tietoa kuin se, että yhtiö on
saanutYhdysvaltojen hallinnolta luvan liikenteen aloittamiseen. Mahdollisesti IPC suunnittelee vain rahdin
kuljettamista Kuuban ja Yhdysvaltojen välillä – tai sitten yhtiö on hankkinut liikenneluvan vain myydäkseen sen eteenpäin.

Paljon riippuu Kuubasta
Kuten todettua, yksikään varustamo ei ollut kirjoitushetkeen mennessä ilmoittanut saaneensa Kuuban viranomaisten lupaa liikenteen aloittamiseen. Kuubasta
ei myöskään ole tihkunut tietoa, millä ehdoilla maan
viranomaiset ovat liikennöintiä sallimassa – eikä edes
sitä, onko kaikkien liikennöitsijöiden tavoittelema Havanna todella se satama, johon Kuuba lautat päästää.
UCL:n Bruce Nierenbergin mukaan on todennäköistä, että Kuuba rajoittaa maahan liikennöivien varustamoiden määrää. Kaikki kahdeksan yrittäjää eivät siis
välttämättä saa liikennöintilupaa. Jos lupien määrää
rajoitetaan, mitkä sitten ovat todennäköisimmät liikennöitsijät? Puhtaasti toimittajan omana mielipiteenä
kolme yrittäjää on ylitse muiden: Airline Brokersilla
on jo vuosikymmenien kokemus yhteistyöstä Kuuban
viranomaisten kanssa, joten lupien saaminen voi olla
sille helpompaa kuin muille. Superfast Ferries puolestaan on ainoana yrittäjänä vahvistanut tarjoavansa
päivittäiset lähdöt Miamin ja Havannan välillä ja myös
kertonut linjan alusten tarkat kapasiteetit. Kolmantena vahvoilla on Baleària, joka tarjoaa liikenteen sekä
Miamiin että Key Westiin ja jolla on jo Miamissa alus
valmiina liikennettä varten. Nämä ovat kuitenkin vain
sivistyneitä arvauksia: julkisuuteen ei ole saatu mitään
tietoa siitä, millä ehdoilla Kuuba liikennöintilupia
myöntää.

RisteilylaivoillaYhdysvalloista Kuubaan
Autolauttojen sijaan varsinaiset risteilyt Kuubaan eivät ole mikään erikoisuus; saarelle on risteillyt muun
muassa kanadalainen Cuba Cruises, jonka Kuubanristeilyltä oli matkakertomus Ulkomatalan numerossa
2/201 4. Ensimmäiset yhdysvaltalaisvarustamot ilmoittivat kesällä 201 5 Kuuban-risteilyiden aloittamisesta –
siitä huolimatta, että Kuubaan suuntaavia risteilyjä
koskevat samat rajoitukset kuin muuta matkustamista
Yhdysvalloista Kuubaan.

Ylinnä: Ensimmäisen kauppasaarron jälkeisen risteilyn
Yhdysvalloista Kuubaan tulee tekemään Haimark Linen
vuonna 2001 valmistunut Saint Laurent (ex-Cape May Light,
Sea Voyager). Kuva: Haimark Line
Yllä: Vasta viime vuonna liikenteen aloittanut Pearl Mist
valmistui jo vuonna 2009, mutta liikenteenaloitus viivästyi
telakan ja tilaajan erimielisyyksien vuoksi.
Kuva: Pearl Seas Cruises/Robert Millar
Alla: Carnival Corporationin Fathom-brändi tuon keväällä
201 6 Kuuban-risteilyille vielä toistaiseksi P&O Cruisesin
laivastossa kulkevan Adonian (ex-R Eight, Minerva II, Royal
Princess). Kuva: P&O Cruises

Ensimmäisenä risteilyt Yhdysvalloista Kuubaan tulee
aloittamaan Haimark Line. Yhdysvaltalaisen varustamon ainoa alus Saint Laurent tulee tekemään historiaa helmi-toukokuussa 201 6, kun se tekee viiden
Kuubanympäriristeilyn sarjan Miamista käsin. Kymmenen päivää kestävät risteilyt vierailevat peräti seitsemässä eri satamassa Kuubassa. Haimark aikoo risteillä
Kuubaan aiemmin yhteistyökumppanilleen United
Caribbean Linesille myönnetyn liikennöintiluvan alla –
UCL:n lisenssi on kuitenkin vain reittiliikenteelle. Ilmeisesti Haimark on kuitenkin saanut tarvittavat lisenssit, sillä varustamo mainostaa verkkosivuillaan ensi kevään Kuuban-risteilyiden lisäksi myös vastaavia
risteilyjä ensi syksynä.
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Lähteet

Päätöksen lautta- ja risteilyliikenteen alkamisesta Kuubaan
on jo tehty Valkoisessa talossa – tosin Yhdysvaltojen kanta
liikenteen jatkumiseen voi muuttua seuraavien presidentinvaalien jälkeen. Kuva: Matt H. Wade (CC-BY-SA-3.0)

Jos Haimark Line ja Pearl Seas Cruises ovat risteilybisneksen pienimpiä varustamoita, seuraavana Kuuban-liikenteen aloittavan varustamon taustalla on risteilyjätti Carnival Corporation & PLC. Viime kesäkuussa Carnival kertoi perustavansa uuden, sosiaalista ja ekologista vastuunkantoa korostavan Fathomvarustamon (kts. Lokikirja, UM 3/201 5). Tällä hetkellä
P&O Cruisesin laivastossa kulkeva Adonia tulee siirtymään huhtikuussa 201 6 risteilyille Miamista Dominikaanisen Tasavallan Amber Coveen. Toukokuussa
alus aloittaa vastaavat matkat Havannaan. Fathomin
risteilyt kestävät viikon ja niillä on vain yksi käyntisatama. Satamissa Fathom-matkustajat muun muassa
avustavat paikallisissa kouluissa, rakentavat vedenpuhdistuslaitteita ja auttavat maanviljelyssä. Kriitikot ovat
ehtineet leimata Fathomin "huijaukseksi" muun muassa siksi, että Carnival Corporationilla on pitkä historia ympäristö- ja työaikalainsäädännön kiertämisessä.
Elokuun lopussa myös Norwegian Cruise Line Holdings, Norwegian Cruise Linen, Oceania Cruisesin ja
Regent Seven Seas Cruisesin emoyhtiö, ilmoitti hakeneensa lupaa Yhdysvalloista Kuubaan suuntautuvien
risteilyiden aloittamiseksi. Aivan varmasti voidaan sanoa, että Kuubaan suuntautuvasta lautta- ja risteilyliikenteestä tullaan kuulemaan vielä lisää. Paljon riippuu
Yhdysvaltojen seuraavien presidentinvaalien tuloksesta: seuraavan presidentin puoluekannasta riippuen Yhdysvaltojen ja Kuuban välien lämpeneminen voi hidastua tai jopa päättyä. Elämme siis mielenkiintoisia aikoja.
14

- Albatross (www.albatross-travel.fi)
- Arista Shipping (www.aristashipping.com)
- Attica Group (www.attica-group.com)
- Balearia (www.balearia.com)
- Caribbean Journal (caribjournal.com)
- Condé Nast Traveller (www.cntraveller.com)
- Cruise Business Review (www.cruisebusiness.com)
- Daily Witness (dailywitness.com)
- Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)
- Fathom Impact+Travel (www.fathom.org)
- GreekTravel Industry & Tourism News
(news.gtp.gr)
- Haimark Line (www.haimarkline.com)
- Havana Ferry Partners (havanaferrypartners.com)
- Jim Walker’s Cruise Law News
(www.cruiselawnews.com)
- MarineLog (www.marinelog.com)
- Miami Herald (www.miamiherald.com)
- NewYorkTimes (www.nytimes.com)
- Pearl Seas Cruises (www.pearlseascruises.com)
- Slate (www.slate.com)
- South Florida Business Journal
(www.bizjournal.com)
- Sun Sentinel (www.sun-sentinel.com)
- Travel Pulse (www.travelpulse.com)
- Travels with Anthony
(travelswithanthony.wordpress.com)
- United Caribbean Lines
(www.unitedcaribbeanlines.com)
- Wall Street Journal (www.wsj.com)

Nyt aloite Kuuban lauttaliikenteen tulevaisuudesta on
Kuuban hallinnon käsissä. Yhdysvaltojen Capitoliumia
muistuttava Havannan el Capitolio (kuvassa) toimii Kuuban
kansalliskokouksen kokoontumispaikkana; kuitenkin
Yhdysvaltojen tapaan todellista valtaa lauttaliikenteen
tulevaisuudesta käyttää maan presidentti.
Kuva: Yerandy1 990

Kolumni

Ei suomalaisia risteilylauttoja Karibialle
TEKSTI : KALLE I D

KIRJOITIN Kuuban ja Yhdysvaltojen välisen lauttalii-

On selvää, että Kuuban-liikenteeseen sisältyy riskejä.
Ylikapasiteetin riski on olemassa, minkä lisäksi liikenteen tulevaisuus riippuu Yhdysvaltojen seuraavien
presidentinvaalien voittajasta ja siitä, miten hän suhtautuu Kuuban-suhteiden lämmittämiseen. Toisaalta
Kuuban-liikenteessä on myös valtava potentiaali: ennen kauppasaartoa Kuuba oli yhdysvaltalaisten matkailijoiden suosituin lomakohde, ja saarron päätyttyä
se voi jälleen nousta poikkeuksellisen suosituksi.

kenteen mahdollisesta alkamisesta ensimmäisen kerran Ulkomatalaan jo keväällä 201 1 , jolloin useampi
toimija oli ilmaissut kiinnostuksensa Kuuban-liikennettä kohtaan. Otsikolla “Suomalaisia risteilylauttoja
Karibialle” julkaistussa artikkelissa käsittelin Kuubanliikennettä tavoittelevien varustamoiden lisäksi myös
Kuuban-liikenteen alkamisen tarjoamia hyötyjä lähivesiemme lauttaliikenteen toimijoille:
Tätä taustaa vasten katsottuna onkin yllättävää, ettei
yksikään pohjoiseurooppalainen toimija ole osoittanut – ainakaan julkisuudessa – mitään kiinnostusta
Kuuban-liikennettä kohtaan. Sopivaa tai sellaiseksi
helposti muutettavaa kalustoa ei toki ole ihan jokaisella varustamolla varastossa, mutta sellaisen rahtaaminen tai ostaminen tuskin olisi ongelma. Suurille
pohjoiseurooppalaisille lauttavarustamoille kuten
Stenalle tai DFDS:lle sopivien alusten löytämisen
omastakaan laivastosta ei luulisi olevan mikään suuri
ongelma, eikä P&O Ferrieskään pitänyt sopivan aluksen löytämistä ongelmana osallistuessaan vuonna
201 3 Yarmouthin (Kanada) ja Portlandin (Yhdysvallat)
“Suomalaisilla ja myös muilla pohjoismaisilla lauttava- välisen lauttalinjan kilpailutukseen. Linjaa ajetaan sarustamoilla on rautaista ammattitaitoa risteilylautta- manlaisella aikataululla kuin suunniteltua Miami-Haliikenteestä, jota yhdysvaltalaisilla uusilla yrittäjillä ei vanna -linjaa. Kotivesiemme varustamoista sekä Talole. Yhteistyöstä olisi hyötyä molemmille osapuolille linkilla että Finnlinesillä olisi mahdollisuus löytää sopi--. Kun lisäksi Karibialla sesonki sijoittuu osittain tal- vat laivat olemassaolevista laivastoistaan. Tallinkin
viaikaan, olisi tässä loistava mahdollisuus pohjoisen osalta Marine Atlanticille rahdattu Atlantic Vision (exvarustamoille, joiden alukset liikennöivät talvisin pak- Superfast IX) voitaisiin irrottaa Kuuban-liikenteeseen
kasen puolella (useammassakin merkityksessä). Talvi- hyvinkin nopeasti. Tukholman ja Riian välisen liikensin osa Pohjois-Euroopan puolityhjinä seilaavista lau- teen tulevaisuudesta riippuen myös Isabelle voisi olla
toista voisi purjehtia Atlantin yli Karibialle keräämään mahdollinen Karibialle siirrettävä alus. Finnlinesilledollareita palatakseen taas pohjoiseen kesäkuukau- kaan sopivan laivan löytämisen ei pitäisi olla mahdosiksi, jolloin täkäläiset varustamot tahkoavat voitton- tonta, varsinkaan kun varustamo voi tarvittaessa tursa.”
vautua emoyhtiö Grimaldin aluksiin.

"

Ilmeisesti
rohkeutta ei
suomalaisilla
varustamoilla
riittänyt

Tuolloinen tekstini päättyi sanoihin “nyt jos koskaan
olisi mahdollisuus hyödyntää suomalaista osaamista
maailmalla – jos vain rohkeutta riittää.” No, ilmeisesti
rohkeutta ei suomalaisilla eikä sen puoleen muillakaan pohjoisen Euroopan varustamoilla riittänyt: Kuubaan pyrkivien varustamoiden joukossa on amerikkalaisten yrittäjien lisäksi vain Välimerellä liikennöiviä
varustamoja.

Viimeistä sanaa Kuuban-liikenteestä ei ole vielä sanottu. Mikään ei myöskään estä uusia yrittäjiä lähtemästä mukaan leikkiin. Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei
ainakaan suomalaisia toimijoita tulla näkemään Kuuban-liikennettä yrittämässä.
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Risteilijät

Risteilykesä 201 5: En
vanhoja tuttuja
Yllä: P&O Cruisesin keväällä valmistunut lippulaiva Britannia
(ks. UM 2/201 5) teki yhden vierailun Helsinkiin kesäkuun
alussa. Muuten yhtiön edustuksesta vastasivat vielä
vanhassa värityksessä oleva Arcadia ja Britannian kaltaisen
värityksen saanut Azura. Kuva: Olli Tuominen
Vasemmalla: Portuscale Cruisesin talousvaikeuksista
huolimatta Azores on edelleen liikenteessä, tänä vuonna
Cruise & Maritime Voyages -varustamolle rahdattuna. Viime
kesänä Azores vieraili Helsingissä Ambiente Kreuzfahrtenille
rahdattuna. Ensi kesäksi CMV rahtaa aluksen edelleen
ranskalaiselle Rivages du Monde -matkatoimistolle, ja
samalla laiva saa nimekseen Astoria. Kuva: Olli Tuominen
Oikealla: Fred. Olsen Cruise Linesin Balmoral vieraili Turussa
harmaassa säässä 1 5.7. Kuva: Krzysztof Brzoza
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nsikertalaisia ja
Risteilykesä oli pitkästä aikaa vilkas Helsingin lisäksi myös Turussa,
joka on pari vuotta kärsinyt vierailijoiden puutteesta. Maarianhaminassa vierailujen määrä tippui,
mutta siitä huolimatta se säilytti
asemansa Suomen toiseksi vilkkaimpana risteilysatamana.
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TEKSTI : O LLI TUOMINEN

KULUVA kesä on muodostumassa alusvierailujen

osalta Helsingissä tavanomaiseksi. Alkukesän ennakkotietojen mukaan vierailuja on merkitty 259, kun
vastaava luku viime vuonna oli 261 . Helsingin Satama
arvioi, että risteilymatkustajien määrä nousee viime
vuotiseen tapaan yli 420 000:een.

Yllä: Jo useampana vuonna Helsingissä vieraillut Celebrity
Eclipse sai täksi kesäksi aisaparikseen nuoremman sisarensa
Celebrity Silhouetten (kuvassa), kun aiemmin Eclipsen parina
ollut Celebrity Constellation vaihdettiin uudempaan ja
suurempaan. Kuva: Olli Tuominen
Alla: Parin vuoden jälkeen Disney Cruises ja Disney Magic
tekivät paluun Helsinkiin. Kuva: Olli Tuominen
Alinna: Le Soléalin erottaa helposti kahdesta vanhemmasta
sisarestaan, sillä sen runkoväri on huomattavasti vaaleampi.
Tänä keväänä valmistuneen neljännen sisaren Le Lyrialin
runko on maalattu Le Soléalin tavoin vaaleanharmaaksi.
Kuva: Kalle Id

Ensi kertaa Helsingissä vierailevia aluksia on hieman
tavallista enemmän, mutta kuten viime vuoden vastaavassa artikkelissa (UM 4/201 4) todettiin, on tänäkin vuonna suurin osa ensikertalaisista tuttujen alussarjojen uusia edustajia. Näistä esimerkkeinä kesän
suurimmat vieraat Regal Princess ja Celebrity Silhouette, joiden sisarista viime vuonna Helsingissä
vierailivat Royal Princess ja Celebrity Eclipse. Onneksi mukaan mahtui myös muutama todellinen uutuus,
kuten Cruise & Maritime Voyagesin Magellan ja TUI
Cruisesin Mein Schiff 4.

Kiinnostavia ensikertalaisia
Ensi kertaa Helsingissä vierailevia aluksia oli tänä
vuonna 1 1 kappaletta. Ehkä merkittävin uusista kävijöistä oli Viking Ocean Cruisesin ensimmäinen alus,
uunituore Viking Star, josta kerroimme tarkemmin
edellisessä numerossamme (UM 3/201 5).
Toinen kiinnostava tulokas oli keväällä Turun telakalta
valmistunut TUI Cruisesin Mein Schiff 4.Vuotta aikaisemmin valmistunut Mein Schiff 3 ei Helsingissä ole
vieraillut, joten Mein Schiff 4 sai kunnian toimia alussarjan ensimmäisenä Helsingin-kävijänä.
Kolmas kiinnostava ensikertalainen oli brittiläisen
Cruise & Maritime Voyages -varustamon uusi lippulaiva Magellan, joka tunnettiin aiemmin Iberocrucerosin Grand Holidayna. Alkujaan nimellä Holiday tunnettu alus oli Carnival Cruise Linesin järjestyksessä
toinen uudisrakenne. CMV osti aluksen Costa Cruisesilta loppuvuodesta 201 4, ja yhtiön liikenteessä alus
aloitti maaliskuussa laajan telakoinnin jälkeen.

Turussa pitkästä aikaa vilkasta
Viime vuoden risteilijättömän kesän jälkeen Turussa
vieraili tänä vuonna peräti kahdeksan alusta. Edellisen
kerran yhtä lähelle päästiin kesällä 201 1 , jolloin Turku
vastaanotti kuusi risteilijää. Tämän vuoden käynneistä
suurimman osan teki Aida Cruisesin pienin alus,
Aidacara, joka valmistui Turun telakalta 1 996. Muut
vieraat olivat Saga Cruisesin Saga Sapphire, Fred.
Olsen Cruise Linesin Balmoral ja Noble Caledonian
Serenissima.
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Yllä: Cruise & Maritime Voyagesin (CMV) liikenteessä
keväällä aloittanut 46 000 bruttotonnin Magellan on selkeästi
CMV:n muita aluksia suurempi ja tarjoaa peräti 1 250
alavuodepaikkaa, kun esimerkiksi Azoresissa paikkoja on
550. Pieniä käytettyjä risteilijöitä on markkinoilla tarjolla
kuitenkin vähän, joten laivaston uudistaminen ja
kasvattaminen merkitsee lähes väistämättä myös aluskoon
kasvua. Kuva: Olli Tuominen
Oikealla: Kesän pienin risteilijä niin Turussa kuin Helsingissä oli
Noble Caledonian venäläistaustaiselta Serenissima
Cruisesilta rahtaama Serenissima, joka teki ainoan
vierailunsa Turkuun 2.6.201 5. Kuva: Jukka Koskimies
Oikealla alla: Kesän suurimman aluksen tittelin jakavat kuvan
Regal Princess yhdessä sisaraluksensa Britannian kanssa.
Molempien pituus on 330 metriä, mutta bruttotonneissa
Britannia on niukasti suurempi. Regal Princess puolestaan
ottaa matkustajia hieman Britanniaa enemmän.
Kuva: Olli Tuominen

Laajempi kattaus kuvia kesän risteilijöistä löytyy toimittajan omilta sivuilta osoitteesta http://ollituominen.1 g.fi/
kuvat/Laivakuvia/Risteilij%C3%A4katalogi+201 5/
Kuvia kesän risteilijöistä löytyy myös Kalle Idn blogista
osoitteesta http://kships.blogspot.fi/
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Autolautat

Unohdettu edelläk

Vuonna 1 960 valmistunut Rospiggen oli ensimmäinen Suomen ja
Ruotsin väliseen liikenteeseen rakennettu autolautta, jonka autokansi lastattiin peräportin kautta.
Laiva liikennöi Suomesta vain kaksi vuotta mutta teki pitkän uran
Italian sisäisessä liikenteessä ennen päätymistä Afrikkaan.

Rederi AB Grisslehamn-Ålandin Rospiggen. Laiva on
myös toistaiseksi ainoa Ahvenanmaan ja Ruotsin välistä lauttaliikennettä varten rakennettu alus.

Lyhin meritie Ruotsiin

Autolauttaliikenne Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä
alkoi vuonna 1 959, kun Rederi Ab Vikinglinjen alkoi
liikennöidä Maarianhaminasta Gräddöhön ja Rederi
AB Slite Maarianhaminasta Simpnäsiin. Samana vuonna valmistui uusi Marsundin ylittävä silta Maarianhaminan ja Eckerön välisellä tiellä. Sillan valmistuminen
herätti mielenkiinnon lauttaliikenteen aloittamiseen
Eckerön ja Grisslehamnin välillä – satamien välinen
TEKSTI : KALLE I D
linja kun tarjoaa lyhimmän meritien Ruotsin ja AhveE NSIMMÄISIKSI Suomen ja Ruotsin välillä liikennöi- nanmaan välillä.
neiksi autolautoiksi mainitaan yleensä jotkin nelikosta
Korsholm III,Viking, Bore ja Skandia riippuen siitä, las- Aloite liikenteen aloittamisesta tuli Ruotsista: Grissleketaanko sivuportista lastaavat alukset varsinaisiksi hamnin telakan johtaja Torsten Jansson perusti Redeautolautoiksi vai ei. Nelikon joukosta unohdetaan ri AB Grisslehamn-Ålandin, tuttavallisemmin GÅ-linlähes poikkeuksetta ensimmäinen Suomen ja Ruotsin jenin, yhdessä poliitikko Nils Petterssonin sekä Bror
väliseen liikenteeseen rakennettu peräportista lastat- Wahlbergin ja John Mattssonin kanssa. Ahvenanmaalla
tava autolautta, vuotta ennen Skandiaa valmistunut perustettiin sisaryhtiö Trafikbolaget Åland-Grissle20

kävijä Rospiggen

hamn, joka osti viidesosan GÅ-linjenin osakekannasta.
Trafikbolaget Åland-Grisslehamnin suurin omistaja oli
laivanvarustaja Waldemar Höglund, ja yhtiö vastasi
kaikesta GÅ-linjenin toiminnasta Ahvenanmaalla.
Sopivaa käytettyä alusta Eckerön ja Grisslehamnin
väliseen liikenteeseen ei löytynyt, jolloin varustamo
päätti tilata liikennettä varten kokonaan uuden aluksen. Laiva suunniteltiin Grisslehamnin telakalla, mutta
telakalla ei ollut autolautan rakentamiseen vaadittavaa
osaamista. Sen sijaan telakaksi valikoitui Åmalissa toimiva ÅSI-verken, joka lupasi marraskuussa 1 959 tilatun laivan olevan valmis jo kesäkaudeksi 1 960! Ainoa
ongelma oli telakan sijainti Vänern-järven rannalla:
suunniteltu alus oli liian pitkä Trollhättan kanavaan,
joka yhdistää Vänernin mereen. Ongelma ratkaistiin
lyhentämällä alus 40-metriseksi.

Ongelmallinen laiva

Rospiggen oli ensimmäinen peräportillinen uudisrakennus
Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä, ensimmäinen
Eckerön ja Grisslehamnin välillä liikennöinyt autolautta sekä
tähän mennessä ainoa Ahvenanmaan ja Ruotsin välisiä
linjoja varten suunniteltu uudisrakennus.
Kuva: Rederi Ab Eckerön arkisto

kehuttiin lehdissä hyväkulkuiseksi ja ketteräksi. Todellisuudessa laiva kärsi kuitenkin vakavista ongelmista:
se käyttäytyi epätavallisesti merenkäynnissä ja oli
suunniteltua raskaampi. Lastimerkki oli vesirajan alapuolella jo laivan ollessa tyhjänä, ja liikenne oli täten
mahdollista vain merenkulkuviranomaisten erikoisluvalla. Lisäksi 1 0,5 solmun nopeudelle rakennettu
alus oli liian hidas selvitäkseen alkuperäisestä aikataulusta, jossa molemmista satamista oli kolme lähtöä
päivässä.

Kesäkaudelle 1 961 GÅ-linjen suunnitteli uuden alukNimen Rospiggen saanut laiva aloitti liikenteen lähes sen hankkimista ja liikenteen laajentamista: Ruotsissa
kuukauden myöhästyneenä 1 9. heinäkuuta 1 960. 236 oltaisiin liikennöity Öregrundiin ja manner-Suomessa
matkustajaa sekä 25 henkilöautoa kuljettavaa laivaa Uuteenkaupunkiin. Ajoittaista Eckerö-Öregrund -lii21

kennettä lukuun ottamatta tämä jäi kuitenkin haaveeksi. Sen sijaan GÅ-linjenin taloudenhoitoon tyytymättömät ahvenanmaalaisosakkaat perustivat Waldemar Höglundin johdolla Rederi Ab Eckerön talvella
1 961 . Uusi varustamo hankki Norjasta autolautta
Bastø II:n, joka sai uuden nimen Alpha. Uusi laiva asetettiin kesäkaudeksi 1 961 Eckerö-Grisslehamn-Uusikaupunki -linjalle. Eckerön ja Grisslehamnin välillä liikennöitiin yhteistyössä GÅ-linjenin kanssa.

laiva viihtyikin aina vuoteen 1 981 asti.Tällöin se myytiin Libera Navigazione Mazzellalle, joka säilytti nimen
Rio Marina mutta asetti laivan Terracina-Ponza -linjalle. Vuonna 2005 omistajaksi vaihtui Società Navigazione Isole Ponziane eli SNIP. Rio Marinan ura Italiassa päättyi viimein vuonna 201 2, kun se myytiin kamerunilaiselle ostajalle, ilmeisesti rahtilaivaksi Kamerunin ja Päiväntasaajan Guinean väliseen liikenteeseen.
Edelleen nimellä Rio Marina tunnettu laiva on ilmeisesti yhä olemassa. Sen viimeisin AIS-signaali on vasPidennyksen sijasta Italiaan
taanotettu viime maaliskuussa Päiväntasaajan Guinean pääkaupungista Malabosta. 55 vuoden ura ei ole
Kesäkaudeksi 1 962 GÅ-linjen suunnitteli Rospiggenin lainkaan huono saavutus laivalle, jota alkujaan pidetpidentämistä alkuperäispiirrosten mukaisesti. Varus- tiin teknisesti epäonnistuneena.
tamon talousvaikeudet kuitenkin estivät suunnitelman. Sen sijaan laiva myytiin jo maaliskuussa italialai- Kiitokset: Micke Asklander, Pär-Henrik Sjöström
selle Navigazione Toscanalle. Rospiggen sai uuden nimen Rio Marina ja asetettiin Piombinon sekä Porto Lähteet
Azzurron väliselle linjalle. GÅ-linjen rahtasi sen tilalle
Norjasta saman kokoisen mutta kapasiteetiltaan pie- - Eriksson, Lars-Erik: På minnets redd – Fartygsöden
nemmän Valldal-lautan, jota markkinoitiin nimellä från ängaren Olivia till tankern Penelop. Ålands sjöfart
Rospiggen II. Talvella 1 963 GÅ-linjen vedettiin kon- r.f.: 201 4.
kurssiin, ja Eckerö-Grisslehamn -linja jäi Rederi Ab - Sjöström, Pär-Henrik & Brzoza, Krzysztof: Historien
Eckerön haltuun. Nimi Rospiggen ei vaipunut unho- om den som kommer igen – Rederiaktibolaget Eckerö
laan, vaan Rederi Ab Eckerö käytti sitä kahdessa myö- 1 961 -201 1 . Rederiaktiebolaget Eckerö: Ekenäs 201 1 .
hemmässä aluksessaan.
- Sjöström, Pär-Henrik & Brzoza, Krzysztof: Tie meren
yli – Uranuurtajasta markkinajohtajaksi. Breakwater
Ahvenanmerellä lyhytikäiseksi jäänyt Rio Marina teki Publishing: Göteborg 2009.
pitkän päivätyön Italiassa. Ajettuaan viisi vuotta Piom- - Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)
binon ja Porto Azzurron välillä se siirtyi vuonna 1 967 - MarineTraffic (www.marinetraffic.com)
Porto Santo Stefanon ja Giglion väliselle linjalle, jolla
Rio Marina Terracinan satamassa kesällä 2008. Alus on
ilmeisesti saanut sinisen rungon nykyisessä liikenteessään
Afrikan länsirannikolla oltuaan yli 50 vuotta valkokylkinen.
Kuva: Jeppe Hagelbäck
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Autolautat

Color Linen
värikkäät vuodet

Color Fantasy. Kuva: Image Photo AS
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Norjan suurin lauttavarustamo liikennöi tällä hetkellä kuuden aluksen vaikuttavaa laivastoa ja kuljettaa vuosittain yli neljä miljoonaa
matkustajaa. Varustamo on kuitenkin vain neljännesvuosisadan
ikäinen.
TEKSTI : J USSI LITTUNEN

C OLOR LINE sai alkunsa syksyllä 1 990 norjalaisen

Kosmos Groupin varustamotoiminnasta. Kosmos oli
ottanut 1 980-luvun puolivälissä haltuunsa perinteikkään Det Bergenske Dampskibsselkab (BDS) -varustamon toiminnan Norjan ja Iso-Britannian välisessä
liikenteessä, ja lisäksi Kosmos omisti jo entuudestaan
Oslon ja Kielin välillä liikennöineen Jahre Linen. 1 980luvun loppupuolella kilpailun kiristyminen ja taloudelliset vaikeudet veivät kuitenkin Kosmos Groupin halut jatkaa laivanvarustajana.

Ylinnä: Norjalaisen Jahre Linen autolautta Kronprins Harald
rakenteilla Turun telakalla maaliskuussa 1 987. Jahre Line oli
yksi Color Linen edeltäjistä. Kuva: Krzysztof Brzoza
Yllä: Lyhytaikaisen Norway Linen Jupiter ehti olla Color Linen
hallinnassa Bergen-Stavanger-Esbjerg-Amsterdam-linjalla
vain muutaman kuukauden ennen kuin laiva myytiin
Kyprokselle. Tätä Jupiteria ei pidä sekoittaa Fred Olsenin
entiseen Boleroon, jonka nimi Color Linen liikenteessä oli
myös Jupiter. Kuva: Krzysztof Brzoza
Alla: Bolero Tyne-joella kesäkuussa 1 990. Myöhemmin
samana vuonna Fred Olsenin Pohjanmeren lauttaliikenteestä
tuli osa Color Linea, ja Bolero nimettiin Jupiteriksi.
Kuva: Ken Lubi

Syksyllä 1 990 Kosmos Groupin laivanvarustamot
Norway Line ja Jahre Line myytiin Skaugen-yhtymälle.
Yhtymän oli perustanut vuonna 1 91 6 merikapteeni
Isak Martinus Skaugen nimellä D/S-A/S Eikland, ja sen
toiminta kasvoi purjelaivoista mm. tankkereihin, rahtilaivoihin ja lopulta jopa risteilyaluksiin: Skaugen-yhtymä oli 1 980-luvulla mukana perustamassa Royal
Caribbean Cruise Linea mutta luopui osuudestaan
varustamossa vuonna 1 988. Kaksi vuotta myöhemmin
Skaugenin suvun liiketoiminta, Laboremus-yhtiö ja
Kosmos yhdistyivät uudeksi I.M. Skaugen -yhtiöksi,
joka listattiin Oslon pörssiin marraskuussa 1 990.
Koska I.M. Skaugen oli kiinnostunut ainoastaan Kosmoksen tärkeimmästä varustamotoiminnasta, luovuttiin Kosmos Groupin lukuisista liiketoimintarönsyistä nopeasti; tällöin Norjan ja sen lähimaiden lauttaliikenne järjestettiin uuden Color Line -tuotemerkin alle. Nimivalinta ei ehkä ollut kaikkein onnistunein, sillä englanninkielisellä color line -termillä tarkoitetaan rotuerottelua.
Syksyllä 1 990 norjalainen Fred Olsen -varustamo lähestyi Color Linea ja ehdotti yhteistyön aloittamista
Pohjanmeren liikenteessä. Color Linen vastaus tähän
ehdotukseen oli yllättävä: Color Line osti koko Fred
Olsen Linen Pohjanmeren lauttaliikenteen joulukuussa 1 990. Fred Olsenin kolme lauttaa, Bolero, Borgen
ja Bayard saivat vuodenvaihteessa 1 990-1 991 uudet
nimet Jupiter, Skagen ja Christian IV. Kauppa, jonka
arvo oli 1 ,1 6 miljardia Norjan kruunua, teki Color
Linesta Norjan suurimman lauttavarustamon.
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Keväällä 1 991 uusi Color Line operoi neljää linjaa.
Kristiansand-Hirtshals -linjalla Norjasta Tanskaan kulkivat Skagen ja Jupiter, joka Fred Olsenilla oli liikennöinyt Molde (Norja)–Newcastle (Englanti) -linjalla.
Christian IV kulki Oslosta Hirtshalsiin, mutta kesäkausiksi Jupiter ja Christian IV vaihtoivat paikkoja,
jotta vilkkaalla Kristiansand-Hirtshals linjalla voitiin
hyödyntää Christian IV:n suurempaa matkustaja- ja
autokapasiteettia. Jahre Linen Kronprins Harald ja
Prinsesse Ragnhild jatkoivat entistä Jahre Linen liikennettä Oslosta Kieliin, kun taas perinteikkäässä Norjan
ja Iso-Britannian välisessä liikenteessä jatkoi Norway
Linen Venus.Tämä liikennöi kaksi vuoroa viikossa Bergenistä Stavangerin kautta Newcastleen ja kerran viikossa Newcastlen sijasta Amsterdamiin. Syksystä
1 991 alkaen liikenne jatkui pelkästään Newcastleen.

Yllä: Prinsesse Ragnhild uudelleenrakennustöiden jälkeisessä
asussaan. Kaikki komentosillan ja pelastusveneiden
yläpuolella sijaitsevat tilat lisättiin laivaan Espanjassa vuosina
1 991 -1 992. Kuva: Marko Stampehl
Alla: Venus jäi nopeasti pieneksi Color Linen tarpeisiin ja
korvattiin ensimmäisellä Color Vikingillä 1 994. Laivakaupan
myötä Color Linen laivastossa liikennöi kaksi entistä Siljalauttaa, sillä Color Viking oli alunperin kulkenut Helsingistä
Tukholmaan nimellä Wellamo. Kuva: Ambrose Greenway

Ensimmäiset muutokset laivastossa
Jo lokakuun 1 991 lopulla Color Line otti Prinsesse
Ragnhildin pois liikenteestä massiivista muodonmuutosta varten. Alus purjehti Astilleros Españjoles -telakalle Cadiziin, Espanjaan, jossa aluksen matkustajakapasiteetti nostettiin reilusta tuhannesta 1 900 matkustajaan. 1 70-metristä laivaa pidennettiin 35 metrillä
ja kansirakennelmaa aluksen peräosassa laajennettiin
merkittävästi. Stabiliteetin säilyttämiseksi alusta myös
levennettiin lähes kolmella metrillä rakentamalla suuret sivusponsonit aluksen kummallekin kyljelle. Laiva

palasi 475 miljoonaa Norjan kruunua maksaneiden
uudistustöiden jälkeen Oslo-Kiel -linjalle kesäkuussa
1 992, kaksi kuukautta suunniteltua myöhemmin.
Seuraavat muutokset koittivat vuonna 1 994, kun kesäsesongit Oslo-Hirtshals -linjalla kulkenut Jupiter oli

Entinen Silja Karneval (alunperin Svea) liittyi Color Linen
laivastoon vuonna 1 994 nimellä Color Festival. Kuvassa laiva
on Frederikshavnissa elokuussa 2006. Kuva: Marko Stampehl

käynyt ongelmallisen pieneksi suositulle linjalle. Sopivaa laivaa oli käyty katselemassa Australiassa asti,
mutta lopulta se oikea löytyikin Suomesta. EffJohnin
omistama, hiljattain modernisoitu Silja Festival oli
jäänyt käytännössä ylimääräiseksi laivaksi Silja Europan valmistuttua, ja tiukassa taloudellisessa tilanteessaan EffJohn päätti myydä joko Festivalin tai sisaralus
Silja Karnevalin. Esisopimus Color Linen kanssa solmittiin lokakuussa 1 993.
Tappiollisen Silja Line Eurowayn lopetettua toimintansa huhtikuussa 1 994 Silja Festival päätettiin siirtää
eteläiseltä Itämereltä Merenkurkkuun ja Frans Suell
Turku-Ahvenanmaa-Tukholma -liikenteeseen. Näin
ollen Color Linen käyttöön vapautui Silja Karneval,
jonka Effjohn myi Colorille huhtikuun 1 994 alussa.
Telakoinnin jälkeen alus aloitti 29.4. Oslo-Hirtshalslinjalla nimellä Color Festival. Reitillä aiemmin kulkenut Christian IV korvasi Kristiansand-Hirtshals -linjalla Jupiterin, joka puolestaan vuokrattiin SF Linen
(nyk. Viking Line) Kapellskär-Maarianhamina-Turku
-liikenteeseen. Järjestelyjen seurauksena Skagen ja
Christian IV saattoivat liikennöidä ympärivuotisesti
Kristiansandista Hirtshalsiin.

myös Bergen-Stavanger-Newcastle -liikenteeseen
kaivattiin lisäkapasiteettia. Linjalla kulkenut Venus oli
valmistunut Wärtsilän Turun telakalta keväällä 1 974
Ruotsin ja Saksan väliseen liikenteeseen, ja vaikka sen
hyttikapasiteettia oli nostettu vuonna 1 984, eivät
1 230 matkustajapaikkaa ja 889 hyttipaikkaa enää
riittäneet Color Linen tarpeisiin. Korvaava laiva löytyi
DFDS Seawaysiltä, joka puolestaan kaipasi pienempää
laivaa Tanskan ja Britannian välille. Heinäkuussa 1 994
DFDS myi King of Scandinaviansa Color Linelle, joka
vastaavasti myi Venuksen elokuussa DFDS:lle. King of
Scandinaviasta (entinen SHO:n Wellamo) tuli Color
Viking ja Venuksesta uusi King of Scandinavia EsbjergHarwich -liikenteeseen.
Vuonna 1 994 Color Line ilmoitti kuljettaneensa 1 2
prosenttia enemmän matkustajia kuin vuonna 1 993.
Matkustajamäärät kasvoivat peräti 66 prosenttia Oslon ja Hirtshalsin välillä uuden Color Festivalin ansiosta, mutta myös muilla linjoilla oli tapahtunut pientä kasvua siitäkin huolimatta, että syyskuussa 1 994
sattunut Estonia-katastrofi oli vaikuttanut myös EteläItämeren varustamoiden varaustilanteeseen. Helmikuussa 1 995 Color Line suunnitteli maksavansa osinkoa osakkeenomistajilleen ensimmäistä kertaa varustamon historiassa.

Omistaja vaihtuu

Ensimmäiset merkit Color Linen siirtymisestä uuden
Positiiviset ongelmat eivät vieläkään loppuneet, sillä omistajan hallintaan nähtiin jo syksyllä 1 994, kun hil26

jattain perustetun Larvik Scandi Linen (LSL) hallitus
oli visioinut LSL:n ja Color Linen fuusiota. Myös Color Linessä oltiin kiinnostuneita yhdistymisestä, jonka
seurauksena LSL:n toiminta olisi siirtynyt osaksi Color Linea. Suunnitelmat kuitenkin pysähtyivät yllättäen, kun liikemies Nils Olav Sunde osti noin kolmanneksen osuuden Larvik Scandi Linestä ja äänesti yhtiökokouksessa yhdistymistä vastaan.Virallinen selitys
äkkiliikkeelle oli, että Sunde näki LSL:ssä potentiaalia
kehittyä omillaan, mutta huhujen mukaan todellinen
syy oli Sunden mielestä liian alhainen kauppahinta.
Syksyllä 1 996 Larvik Scandi Line tarjosi omistamaansa Larvik-Frederikshavn -liikennettä Color Linelle,
koska linjan tuottavuus oli heikentynyt, ja kaupasta
arveltiin koituvan synergiaetuja. Color Line tarttui
tilaisuuteen ja osti Larvik-Frederikshavn -linjan ja sen
ainoan lautan Peter Wesselin, joka pian maalattiin Color Linen väreihin. Näin ollen Larvik Scandi Linelle jäi
pelkästään Sandefjord-Strömstad -linja ja sen kaksi
alusta, Bohus ja Sandefjord. Kuviosta teki eriskummallisen se, että samaan aikaan Skaugen-yhtymä ilmoitti
myyneensä 44,5 prosentin osuuden Color Linesta
Larvik Scandi Linelle. Koska Nils Olav Sunde omisti
jälkimmäisestä yli 70 prosenttia, oli Color Line käytännössä siirtymässä Sunden omistukseen.

Yllä: Peter Wessel siirtyi Color Linen laivastoon syksyllä 1 996.
Alus oli rakennettu Rederi Ab Gotlandin liikenteeseen vuonna
1 981 mutta vuokrattiin pian valmistumisen jälkeen Vaasan ja
Uumajan väliseen liikenteeseen. Vuonna 1 988 alusta
pidennettiin ja matkustajatiloja laajennettiin peräosaan.
Alla: Bohus Scandi Linen väreissä Strömstadissa elokuussa
1 997. Larvik Scandi Linen linjoja markkinoitiin tuotemerkeillä
Larvik Line (Larvik Frederikshavn) ja Scandi Line (SandefjordStrömstad).
Alinna: Silvia Ana L liikennöi Color Line Express -tuotemerkillä
vuosina 1 997-2007. Kuvat: Marko Stampehl

Kesällä 1 997 Larvik Scandi Line ilmoitti tavoittelevansa kahden kolmasosan osuutta Color Linesta. Color Line neuvoi osakkeenomistajiaan kieltäytymään
tarjouksista, mutta syyskuussa 1 998 Skaugen -yhtymä
myi loput Color Line -osakkeensa Sundelle, minkä
seurauksena Sunde ja LSL omistivat lähes 77 prosenttia Color Linestä. Loput Color Linesta siirtyivät Sunden omistukseen keväällä 1 999 tehdyn ostotarjouksen seurauksena, minkä jälkeen Color Line vedettiin
pois Oslon pörssistä. Kaupan myötä SandefjordStrömstad -linjaa alettiin markkinoida nimellä Color
Scandi Line.

Pika-alusliikennettä
Kesällä 1 996 Color Line ja Sea Containers aloittivat
yhteistyön pika-alusliikenteessä ja avasivat uudet reitit Langesundista ja Göteborgista Frederikshavniin.
Color SeaCat -tuotemerkin aluksina olivat Seacat
Danmark ja Seacat Norge, joiden omistaja oli Sea
Containers -konserniin kuuluva Hoverspeed. Seuraavana kesänä Color Line jatkoi pika-alusliikennettä
itsenäisesti Kristiansand-Hirtshals ja Larvik-Skagen
-linjoilla. Aluksiksi vuokrattiin Argentiinasta Silvia Ana
L ja Italiasta Pegasus Two.
Silvia Ana L palasi talveksi 1 997-1 998 Argentiinan ja
Uruguayn väliseen liikenteeseen, kun taas Pegasus
Two makuutettiin Sandefjordiin. Molemmat laivat pa-
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palvelutarjonnan risteilyalustasolle. Kolme telakkaa,
Kleven Ulsteinvik Norjasta, Meyer Werft Saksasta ja
Kværner Masa-Yards Suomesta, kilpailivat 300 miljoonan euron arvoisesta alustilauksesta, kunnes Color
Line kesällä 2002 ilmoitti tehneensä esisopimuksen
Kværner Masa-Yardsin kanssa. Varsinaiseen sopimukseen maailman suurimman ”autokannellisen risteilyaluksen” rakentamisesta päästiin joulukuussa 2002.
Color Linen uudisrakennus yhdisteli pitkälti Turun
telakan aiempien töiden piirteitä. Laivasta oli tulossa
ensimmäinen kävelykadullinen autolautta sitten Silja
Serenaden ja Symphonyn, minkä seurauksena perusratkaisut olivat hyvin pitkälti vastaavat kuin Siljan kävelykatusisaruksissa, mutta sisustus ja varustelu vasColor Air oli lyhytaikainen osa Color Linea. Yhtiön kaksi
taisivat tasoltaan puhdasveristen risteilyalusten sisätivuokrattua lentokonetta kuljettivat matkustajia Oslosta
loja. Aluksen päämitat tulisivat olemaan 224 x 35
Norjan eri osiin vuosina 1 998-1 999.
metriä, bruttovetoisuus 75 027, matkustajakapasiKuva: Jan Harald Olsen (Wikimedia Commons)
teetti 2 770 (927 hyttiä) ja lastikapasiteetti 750 henkilöautoa. Suunnittelusta vastasivat telakan lisäksi kolasivat Colorin liikenteeseen kesäksi 1 998, minkä jäl- keneet toimistot Deltamarin, Falkum-Hansen Design,
keen Pegasus Two ei enää liikennöinyt Color Linen Tillberg Design ja Kinnison Design.
laskuun. Silvia Ana L palasi vielä moneksi kesäksi Kristiansand-Hirtshals -liikenteeseen, kunnes vuodesta Syyskuussa 2004 maailman suurin autolautta lähti
2002 alkaen alus ei enää liikennöinyt talvia Argentii- koeajolle, ja joulukuussa 2004 alus luovutettiin Color
nan ja Uruguayn välillä vaan oli pelkästään Color Li- Linelle. Aluksen nimeksi tuli Color Fantasy, ja kasteen
jälkeen laiva lähti neitsytmatkalleen Oslosta Kieliin
nen käytössä.
korvaten näin Prinsesse Ragnhildin. Jo kolmen kuukauden kuluttua neitsytristeilystä kävi ilmi, että erityiUusi vuosituhat, uusi kalusto
sesti saksalaisten matkustajien kiinnostus uutta alusta
Uuden vuosituhannen alkaessa oli Color Linen laivas- kohtaan oli ylittänyt kaikki odotukset. Näin ollen Coton koko kasvanut kahdeksaan alukseen. Kristian- lor Line ilmoitti maaliskuussa 2005 käyttävänsä opsand-Hirtshals -reitillä ajoivat tutut lautat Christian tion Color Fantasyn sisaraluksesta, vaikka alunperin
IV ja Skagen sekä kesäisin myös Silvia Ana L, ja Oslo- tarkoituksena oli hankkia ensin vuoden verran kokeHirtshals -liikenteestä huolehti Color Festival. Oslo- musta Color Fantasyn soveltuvuudesta Oslo-Kiel
Kiel -linjaa hoitivat Kronprins Harald ja Prinsesse -liikenteeseen.
Ragnhild, Larvik-Frederikshavn -linjaa Peter Wessel, ja
Strömstadista Sandefjordiin liikennöivät Bohus ja San- Seuraavaksi Color Line päätti järjestellä uudelleen
defjord. Laivaston kasvua oli kompensoinut Color Tanskan ja Norjan välistä liikennettään. Kesällä 2005
Vikingin ja Englannin-liikenteen myynti Fjord Linelle varustamo ilmoitti tehneensä sopimuksen Aker Finnyardsin kanssa uuden alustyypin kehittämisestä. Tasyksyllä 1 998.
voitteena oli korvata Kristiansand-Hirtshals ja LarvikEnsimmäiset merkit mittavista uudistuksista nähtiin Hirtshals -linjojen neljä vanhaa alusta kahdella uudella
keväällä 2000, kun Color Line ensin vuokrasi ja pian ja samalla tuoda linjoille kaivattua lisäkapasiteettia.
osti Stena Linelta Stena Invictan (entinen Tanskan val- Marraskuussa 2005 suunnittelusopimus muuttui titionrautateiden juna- ja autolautta Peder Paars) 1 45 laussopimukseksi, kun tieto kahden nopean ropaxmiljoonalla Norjan kruunulla. Color Viking -nimi otet- aluksen rakennuttamisesta Rauman telakalla julkistiin uudelleen käyttöön, ja liikenne uudella lautalla tettiin.
käynnistyi kesäkuussa 2000.Varalautaksi jäänyt Sandefjord myytiin lokakuussa ensin Uruguayhin ja sieltä Uusien Superspeed-alusten päämitat olivat 21 1 x
edelleen Saga Linelle, joka asetti sen Sagafjord-nimi- 25,80 metriä, bruttovetoisuus noin 33 500, matkustajakapasiteetti 1 928 ja rahtikapasiteetti yhteensä
senä Norja-Tanska -liikenteeseen.
2 560 lastimetriä kahdella kannella ja autohyllyillä. 27
Seuraavaksi Color Line alkoi suunnitella Oslo-Kiel solmun matkanopeuden ansiosta yön yli kestävistä
-linjalle uuden sukupolven risteilylauttaa, joka houkut- merimatkoista voitaisiin luopua, mistä syystä uudisratelisi uusia matkustajaryhmiä ja nostaisi varustamon kennuksille suunniteltiin vain 54 hyttiä ammattikul28

Yllä: Vaikka Color Fantasy perustuu pitkälti Silja Serenadella
lanseerattuihin ratkaisuihin, eivät alukset ulkoisesti juuri
muistuta toisiaan. Suurimmat eroavaisuudet ovat 1 2.
kannella sijaitseva kokousosasto ja keulaosan kylpylä ja
maisemasalonki. Kuva: Marko Stampehl
Oikealla: Vuonna 2001 rahtilautaksi muutettu Skagen
liikennöi Color Linen laskuun vuosina 1 990-2004. Tässä laiva
Larvikissa 30. kesäkuuta 2002. Kuva: Marko Stampehl
Alla: Color Fantasyn pääravintola sijaitsee kansien kuusi ja
seitsemän peräosassa ja muistuttaa risteilyalusten
monikerroksisia ruokasaleja. Perässä sijaitseva usean
kannen korkuisen tilan rakenteet piti suunnitella erityisen
huolellisesti, jotta potkureista kantautuva tärinä ei häiritsisi
ruokailijoita. Kuva: Firmabilder AS
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Yllä vasemmalla: Color Traveller liikennöi vuokrattuna
vuosina 2004-2006. Välivaiheiden jälkeen alus päätyi
Merenkurkkuun ja liikennöi siellä nykyään nimellä Wasa
Express.
Yllä: Christian IV tuli osaksi Color Linen laivastoa syksyllä
1 990, ja kuului sitä ennen Fred Olsenin laivastoon nimellä
Bayard. Alus oli yksi neljästä perinteisestä lautasta, jotka
Color Line korvasi kahdella nopealla Superspeed-lautallaan.
Vasemmalla: Nykyinen Color Viking on liikennöinyt vuodesta
2000 Strämstad-Sandefjord -reitillä.
Alla: Superspeed-alusten huomiotaherättävän ulkoasun
takana oli norjalainen Falkum-Hansen Design. Alukset
palkittiin ShipPaxin “Ferry Concept of 2008” -palkinnolla.
Kuvat: Marko Stampehl
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jettajien lepoa varten. Uudet alukset lyhentäisivät
matka-ajan Kristiansand-Hirtshals -välillä kolmeen
tuntiin 1 5 minuuttiin (ennen 4:30) ja Larvik-Hirtshals
-reitillä kolmeen tuntiin 45 minuuttiin (ennen 5:45).

Uudelleenjärjestelyiden aika
Valmistautuessaan kolmen uuden laivan tuloon järjesteli Color Line toimintaansa uudelleen. KristiansandHirtshals -reitillä kulkenut Skagen oli muutettu pelkäksi rahtilautaksi vuonna 2001 , ja pian sen jälkeen
laiva siirrettiin lisäämään kapasiteettia Larvik-Frederikshavn -reitille Peter Wesselin pariksi. Laiva palasi
lyhyesti vanhalle reitilleen kesäksi 2004, minkä jälkeen
Skagen makuutettiin ja myytiin Egyptiin El Salam Shippingille. Maaliskuussa 2005 Color Line osti Silvia Ana
L:n itselleen, mutta myi sen syksyllä 2007 takaisin Argentiinaan Buenos Aires-Montevideo (ArgentiinaUruguay) -liikenteeseen. Näin ollen Christian IV huolehtisi liikenteestä Kristiansandista Hirtshalsiin, kunnes uusi Superspeed 1 valmistuisi.
Helpottaakseen kapasiteettivajetta Tanskan ja Norjan
välisessä liikenteessä Color Line vuokrasi Rederi Ab
Gotlandilta matkustaja-autolautta Thjelvarin, joka oli
valmistunut vuonna 1 981 Turussa. Color Traveller -nimellä alus aloitti uuden linjan Larvikista Hirtshalsiin
helmikuussa 2004 ja ajoi kaksi kesää Peter Wesselin
parina Larvikista Frederikshavniin. Keväällä 2006 sekä
Peter Wessel että Color Traveller siirtyivät liikennöimään Fredrikshavnin sijasta Hirtshalsista Larvikiin.
Color Travellerin vuokrasopimuksen päätyttyä joulukuussa 2006 Peter Wessel hoitaisi liikennettä yksin
Superspeed 2:n valmistumiseen saakka.

Suomen kaikkien aikojen suurimpiin, ja sen seurauksena kunnia maailman suurimman matkustaja-autolautan rakentamisesta siirtyi Rauman telakan hallintaan – siitäkin huolimatta, että runko ja kolmasosa
varustelusta oli tehty Turussa. Alus valmistui syyskuussa 2007 ja aloitti liikenteen Oslosta Kieliin 1 7.9.
nimellä Color Magic. Koneongelmista kärsinyt Kronprins Harald oli myyty jo tammikuussa 2007 Irish
Continental Groupille (Irish Ferries) mutta jatkoi
Oslo-Kiel -linjalla Color Linelle vuokrattuna syyskuun 2007 alkuun.
Risteilyaluksille tyypilliseen tapaan Color Magicistä
tuli hieman sisaralustaan suurempi. Sen hyttikapasiteettia saatiin kasvatettua rakentamalla ylemmän
autokannen tilalle hyttejä, joita yhteensä laivaan tuli
1 01 6.Vastaavasti autokapasiteetti pieneni 550 henkilöautoon. Color Magicissa oli hieman enemmän
sviittejä, ja myös aluksen palvelutarjonta poikkesi
jonkin verran vanhemman sisaraluksen palveluista.
Superspeed-alusten valmistuminen ei sujunut aivan
odotetulla tavalla. Alkuperäisen suunnitelman mukaan
Superspeed 1 olisi valmistunut joulukuussa 2007 ja
Superspeed 2 huhtikuussa 2008, mutta potkuriongelmien vuoksi ensimmäisen luovutus siirrettiin helmikuun 2008 alkuun. Päivää ennen suunniteltua luovutusta aluksesta löytyi sähkövika, minkä ilmoitettiin
siirtävän luovutusta viikolla. Kun apukonekin vielä
reistaili, saatiin alus lopulta luovutettua vasta helmikuun lopussa ja liikenne Kristiansandista Hirtshalsiin
aloitettua maaliskuun puolivälissä noin kolme kuukautta suunniteltua myöhemmin.

Color Fantasyn myötä työttömäksi jäänelle Prinsesse
Ragnhildille keksittiin uutta käyttöä Länsi-Norjan ja
Tanskan välisellä Bergen-Stavanger-Hirtshals -linjalla.
Color Linen tiedotteen mukaan varustamo arveli kyseisellä linjalla olevan kysyntää lisäliikenteelle. Ilmeisesti näin ei kuitenkaan pitkällä tähtäimellä ollut, sillä
tammikuussa 2008 linja lakkautettiin ja Prinsesse
Ragnhild korvasi Color Festivalin niin ikään heikosti
kannattaneella Oslo-Hirtshals -reitillä. Jälkimmäinen
laiva oli myyty syksyllä 2007 Corsica Ferriesille ja liikennöi edelleen varustamolle nimellä Mega Smeralda.
Kun myös Oslo-Hirtshals -liikenne lakkautettiin, myytiin Prinsesse Ragnhild Celebration Cruise Holdings
-yhtiölle ja nimettiin Bahamas Celebrationiksi.

Uudet laivat saapuvat
Color Fantasyn sisaralus laskettiin vesille Turussa joulukuussa 2006. Koska Turun telakalla oli tuolloin kädet täynnä työtä, hinattiin Color Linen uudisrakennus
varusteltavaksi Raumalle. Hinausoperaatio kuului

Color Magicin runko rakennettiin ja varustelu aloitettiin
Turussa, mutta keskeneräisenä laiva siirrettiin Raumalle
varusteltavaksi. Terveisiksi raumalaisille kollegoilleen Turun
telakan työntekijät olivat ripustaneet aluksen perään
“Terveissii Turuust” -lakanan. Kuva: Juhani Mehto
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Larvikin ja Hirtshalsin välillä liikennöivä Superspeed 2
ajoi reittiä Larvik-Hirtshals-Kristiansand.

Havainnekuva LNG-käyttöisestä matkustajalaivasta, joka oli
tarkoitus tilata Sandefjord-Strömstad -liikenteeseen kesäksi
201 4. Projekti on kuitenkin viimeisimpien tietojen mukaan
haudattu. Kuva: Color Line AS

Keväällä 201 2 varustamo kertoi neuvottelevansa neljän telakan kanssa 1 60-metrisen matkustaja-autolautan rakentamisesta. LNG-käyttöinen alus olisi ollut
pienennetty versio Superspeed-laivoista, ja se olisi
korvannut Sandefjord-Strömstad -linjalla Bohuksen.
Mahdollisella sisaraluksella olisi korvattu Color Viking.Tilaus oli tarkoitus julkistaa kesällä 201 2 ja aluksen valmistua kesäksi 201 4. Fjord Linen uusi Sandefjord-Strömstad -liikenne ja sen Raumalla uudelleenrakennettu alus Oslofjord saivat Color Linen luopumaan uudisrakennussuunnitelmistaan. Sen sijaan
varustamo investoi Wärtsilän rikkipesurit kaikkiin
2000-luvulla valmistuneisiin aluksiinsa. Asennukset toteutettiin vuoden 201 4 aikana (ks. UM 1 /201 5).
Strömstad-Sandefjord -reitin kehittämisestä ei kuitenkaan ole luovuttu, vaan varustamo etsii käytettyä
lauttaa Bohuksen korvaajaksi. Huhujen mukaan Color
on ollut kiinnostunut myös Espanjassa keskeneräisenä makaavasta Viking ADCC:stä reittiä varten.

Huono onni toistui sisaraluksen kohdalla, sillä senkin
valmistuminen lykkääntyi kahdella kuukaudella. Koska
Peter Wessel oli jo lokakuussa 2007 myyty Mediterranean Shipping Companylle ja luovutusajankohdaksi
sovittu 1 6.4.2008, piti Christian IV siirtää lyhytaikaisesti Larvik-Hirtshals -linjalle. Superspeed 2 valmistui
kesäkuun alussa ja aloitti linjaliikenteen 20. kesäkuuta.
Christian IV:lle puolestaan löytyi uusi omistaja Suomesta, sillä alus myytiin toukokuussa 2008 sittemmin Haasteena talous
kannattamattomaksi osoittautuneeseen Stella Linen
Helsinki-Pietari -liikenteeseen.
25 vuotta varustamon perustamisen jälkeen Color
Linesta on muodostunut yksi Euroopan suurimmista
Alkukankeuksista huolimatta Superspeed-laivoista tuli matkustajalauttavarustamoista, joka kuljettaa vuositkenties kaikkien aikojen mielenkiintoisimmat nopeat tain yli neljä miljoonaa matkustajaa, lähes 900 000
ro-pax-alukset. Niiden onnistuneesta ja modernista henkilöautoa ja yli 1 70 000 rahtiyksikköä.Yhtiön laiulkomuotoilusta kuten myös sisätilojen suunnittelusta vasto koostuu kuudesta aluksesta, joista neljä 2000vastasi jälleen Falkum-Hansen Design. Laivat olivat luvulla rakennettua edustavat kiistatta oman luokkanedistykselliset myös teknisessä mielessä, sillä ensim- sa huippuja. Tästä huolimatta varustamon tulos käänmäisinä aluksina luokassaan ne täyttivät uudet SOLAS tyi vuonna 201 4 tappiolliseksi. Suurimmat syyt tähän
2009 -määräykset vuotovakavuudesta, minkä lisäksi olivat varustamon mukaan valuuttakurssien muutokalusten ympäristövaikutusten, melun ja tärinän mini- set, kasvaneet polttoainekustannukset ja yhtiön uumointiin kiinnitettiin poikkeuksellisen paljon huomio- delleenjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset. Nähta onnistunein lopputuloksin.
täväksi jää, toteutuvatko johdon odotukset tulosten
paranemisesta 25. toimintavuoden päätyttyä.

Neljä linjaa, kuusi laivaa

Tämän vuosikymmenen ensimmäisellä puoliskolla
Color Linen toiminta on vakiintunut neljälle linjalle,
joita varustamo operoi kuuden aluksen voimin. Parhaiten menestynyt linja on Oslo-Kiel, jolla Color Fantasy ja Color Magic ovat löytäneet tiensä suuren yleisön suosioon. Myös Kristiansand-Hirtshals -linjalla
matkustajamäärät ovat ylittäneet odotukset, ja pian
Superspeed 1 :n valmistumisen jälkeen varustamo joutui rajoittamaan aluksen matkustajamäärää, koska istumapaikat olivat loppuneet suosituimmilla lähdöillä
kesken. Tilantee-seen saatiin helpotusta talvella 201 1 ,
jolloin Superspeed 1 telakoitiin Helsingissä ja sen
matkustajatiloja laajennettiin perään päin. Tämä kasvatti matkustajakapasiteetin 2 31 5 henkilöön. Kaksi
kuukautta kestäneen remontin aikana normaalisti
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Lähteet
- Color Line (www.colorline.no)
- Economy-Point (www.economypoint.org)
- Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)
- I.M. Skaugen SE (www.skaugen.com)
- Id, Kalle: Silja Line from De Samseglande to Tallink
(Ferry Publications 201 4)
- Malmberg,Thure ja Stampehl, Marko: Siljan viisi vuosikymmentä (Tallink Silja Oy 2007)
- TradeWinds: Lehden online-arkisto vuosilta 1 990201 5 (www.tradewindsnews.com)
- Turun Sanomat: Lehtileikkeitä vuosilta 2004-201 2
- Wikipedia (en.wikipedia.org)

Yllä: Superspeed 1 :n matkustajatiloja laajennettiin Helsingin
telakalla tammi-helmikuussa 201 1 , jolloin laivan
kansirakenteiden perään lisättiin uusi pizzeria. Kuva: Kalle Id
Oikealla: Superspeed-alusten sisätilat ryhmittyvät kuvassa
alemmalla kannella näkyvän pääaulan ja sen yläpuolella
sijaitsevan pikaravintolan ympärille. Lähes kaikissa
sisätiloissa on komeat maisemaikkunat. Kuva: Tom Arild Støle
Alla: Ulkoisesti Color Magic ei juuri poikkea vanhemmasta
sisaraluksestaan Color Fantasystä, mutta alusten sisustukset
ja palvelutarjonnat ovat osittain erilaiset. Pieni ero löytyy
kuitenkin aluksen keulasta, jossa myös yhdeksännellä
kannella on minisviittien suurempia ikkunoita.
Kuva: Marko Stampehl
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Laivakuvaus

Laivabongarin Cu
Yllä: Daavid ja Goljat: Kielin kanavaan matkalla oleva
Stefan Sibum (1 036 TEU) kohtaa Hampurista lähtevän CMA
CGM Magellanin (1 3344 TEU) Cuxhavenin edustalla.
Vasemmalla: Cuxhavenissa näkee suomalaisiakin
aluksia. Tässä Misida matkalla Kielin kanavaan ja
edelleen Helsinkiin harmaana aamuna.
Oikealla: Elly Maerskin ohitus keräsi ison katsojajoukon
Alte Lieben laiturille. Maerskin E-sarjan aluksia käy
Hampurissa parin viikon välein.
Kuvat: Juhani Mehto
Kaikki artikkelin kuvat on otettu ajalla 7.-1 2.5.201 5.
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uxhaven

Cuxhaven on vajaan 50 000 asukkaan kaupunki Elbe-joen suulla
Saksassa. Laivakuvaajan kannalta
se on erinomainen paikka, sillä aivan kaupungin edustalla kulkee
väylä, joka johtaa Pohjanmereltä
sekä Kielin kanavaan että Hampuriin.Tässä artikkelissa perehdytään
Cuxhaveniin laivakuvaajan näkökulmasta.
TEKSTI : J UHANI M EHTO

SAKSALAISTEN keskuudessa Cuxhaven on tunnettu

lomakaupunki, ja sen Pohjanmeren rannalla olevat pitkät hiekkarannat houkuttelevat turisteja ympäri Saksaa. Lisäksi Pohjanmeren ranta-alue Hollannin puolelta aina Tanskan rajalle saakka on saanut UNESCO:n
maailmanperintökohteen statuksen.
Laivakuvaajan kannalta Cuxhaven on erinomainen
paikka laivojen bongaamiseen, sillä aivan sen edustalla
kulkee väylä, joka johtaa Pohjanmereltä sekä Kielin
kanavaan että noin 1 1 0 kilometrin päässä sijaitsevaan
Hampuriin. Hampurissa on Euroopan toiseksi vilkkain
konttisatama; vuonna 201 4 satamassa käsiteltiin 9,7
miljoonaa konttia kahdenkymmenen jalan yksiköihin
(TEU) muutettuna. Vuotta aiemmin satamassa oli
vuoden aikana lähes 1 0 000 aluskäyntiä.

Matkustaminen Cuxhaveniin
Cuxhaveniin pääsee helposti junalla Hampurista, jonne taas pääsee Helsingistä päivittäin Finnairin suorilla
lennoilla. Hampurin lentokentältä kannattaa ostaa paikallisen VR:n, eli Deutsche Bahnin (DB) automaatista
Ala-Saksin päivälippu (Niedersachsenticket), jolla
paitsi säästää kahteen erilliseen lippuun verrattuna,
niin voi myös matkustaa päivän ajan (klo 09-24) junilla Ala-Saksin alueella, mukaan lukien Hampurin sisäinen joukkoliikenne.
Lipun hinta on 23 euroa, ja jokainen lisähenkilö maksaa neljä euroa. Lipun voi myös ostaa valmiiksi DB:n
nettisivuilta ja printata kotona. Hampurin lentokentältä kulkee paikallisjuna Hampurin päärautatieasemalle, josta junat Cuxhaveniin kulkevat kerran tunnissa. Matka-aika on hieman vajaa kaksi tuntia.

Majoitus Cuxhavenissa
Cuxhavenin rautatieasema on sataman tuntumassa, ja
asemalta kävelee reippaasti kuvauspaikalle Alte Lie35

ben laiturille noin 20 minuutissa. Vaihtoehtoisesti voi
aseman edestä napata myös taksin, jolloin hinnaksi
tulee noin viisi euroa. Pidempää majoitusta ajatellen
aivan sataman tuntumassa on useampiakin hotelleja,
joista muutamista jopa näkee satamaan tai joelle.
Edellisellä matkallani toukokuussa viiden päivän majoitus maksoi siistissä kolmen tähden hotellissa, josta
oli reilun viiden minuutin kävelymatka kuvauspaikalle,
maksoi hieman reilut 300 euroa. Näin ollen päivähinnaksi tuli vähän yli 60 euroa.
Rautatieaseman lähelle on myös tänä vuonna avattu
uusi hostelli, jossa on halvat hinnat, jos on valmis tinkimään majoituksen laadusta hieman. Sesonkiaikana
hotellihuoneiden hinnat voivat nousta lähemmäs sataa euroa yöltä ja saatavuus voi olla kehno, joten heinä-elokuussa matkaan aikovien kannattaa matka varata hyvissä ajoin. Jos paikan päällä haluaa ostaa evästä,
löytyy kauppoja ainakin rautatieaseman vierestä

(Real, missä myynnissä myös taloustarvikkeita ja elektroniikkaa) sekä vain luomutuotteita myyvä marketti
lähes kävelymatkalla Alte Liebelle.

Kuvausmahdollisuudet
Pääkuvauspaikka on Alte Lieben laituri Cuxhavenin
satamassa. Laiturilta on hyvät näkymät sekä yläjuoksulle kohti Hampuria (hyvällä säällä voi nähdä Kielin
kanavan suulla oleva Brunsbüttelin sataman nosturin)
että kohti Pohjanmerta. Hampurista tulevat alukset
saapuvat paikalle noin tunnissa ensimmäisestä havainnosta, toki nopeudesta riippuen. Mereltä päin saapuvat laivat voivat puolestaan olla kuvattavissa jo vajaassa puolessa tunnissa siitä kun ne tulevat näkyviin
Kugelbaken niemen takaa. Tauolle mennessä kannattaa siis ensin varmistaa liikennetilanne kännykällä Marinetrafficista, ettei ohi mene mitään kiinnostavia
aluksia.
Puurakenteinen laituri on noin 30 metriä pitkä ja kaksikerroksinen, joten sateen sattuessa voi alakerrassa
pysyä kuivana. Monet paikalliset asukkaat käyvät päivän aikana laiturilla katsomassa laivaliikennettä, ja
monet myös räpsivät kuvia. Etenkin risteilyalusten
ohitukset ovat suosittuja, ja paikalle voi tulla paljonkin
ihmisiä katsomaan niitä. Paikalla viihtymistä kannustaa
vilkas liikenne, sillä käytännössä milloin tahansa laiturille tuleekin, on laivoja näkyvillä joko Pohjanmeren
tai Elben yläjuoksun puolella.

Yllä: Näkymä Alte Lieben laiturista maalta päin katsottuna.
Kuvassa on myös matkustaja-alus Otter, jolla voi tehdä
satamakiertoajeluita ja matkoja hyljeluodoille.
Alla: Tasan 400 metriä pitkä CSCL Arctic Ocean oli
valmistuessaan siskonsa kanssa maailman suurin konttilaiva
1 91 00 TEU:n nimellisellä kapasiteetilla.
Kuvat: Juhani Mehto

Lisänä on vielä kaiuttimista kuuluva laivatietopalvelu,
läheiseltä laiturilta vapaaehtoisvoimin pidettävä infotiedotus, joka kertoo joka päivä klo 1 0-1 9 ohimenevien alusten perustiedot sekä mistä minne ne ovat
matkalla.Vaikka kuulutukset tulevatkin saksaksi, voi jo
pienellä kielen perusosaamisella puheesta poimia keskeisimmät tiedot. Noin sadan metrin päässä laiturista
sijaitsee rakennus, josta löytyy muun muassa ravintola
ja jäätelöbaari, jos päivän aikana alkaa hiukoa. Rakennuksessa on myös maksullinen wc.
Elben suiston leveys on Cuxhavenin kohdalla noin 1 5
kilometriä, mutta laivaväylä kulkee aivan rannan tuntumassa osapuilleen länsiluode-itäkaakko-suuntaisena.
Jo parinsadan millin zoomilla pärjää paikan päällä oikein mainiosti, ja sisään tulevat suurimmat konttilaivat
pitää kuvata läheltä laajakulmalinssillä. Koska Cuxhaven on väylän etelärannalla, kulkee luonnollisesti
Hampurin suuntaan kulkeva liikenne lähempänä ja
merelle suuntaava liikenne kauempana, mutta nekin
ovat silti hyvin kuvattavissa. Aurinko on aamulla ja
aamupäivällä vastainen, mutta paistaa kuitenkin Hampurin suunnalta, joten merelle päin saa otettua paremmin kuvia.Valo alkaa olla sopiva noin 1 1 .30 aikoihin päivällä, ja aurinko paistaa siitä eteenpäin laivojen
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Yllä: Grimaldin conro-aluksia käy Hampurissa 2-3 viikossa.
Tässä Grande Buenos Aires matkalla Afrikasta Hampuriin.
Oikealla: Tämä laiva ei kuljeta suomalaista laatumusiikkia,
vaikka nimenä onkin Frederik. Alus on saksalaisomisteinen
1 221 TEU:n konttilaiva ja tuttu kävijä myös Suomessa.
Oikealla alla: Suomalaistaustaisen Crystal Poolin operoima
kemikaalitankkeri Crystal Topaz matkalla Pohjanmerelle
illansuussa.
Alla: Ehtiikö, ehtiikö? Vaikka ei ihan ehtisikään Alte Liebelle
asti, voi hätätapauksessa kuvata jo nurmikolta sen edestä.
Kuvassa norjalainen kemikaalitankkeri Solstraum.
Kuvat: Juhani Mehto
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Yllä vasemmalla: Transfennican isot conrot käyttävät
toisinaan Kielin kanavaa matkallaan Itämereltä
Pohjanmerelle. Tässä Timca menossa kohti kanavaa
matkallaan Antwerpenistä Hankoon.
Yllä: 5303 TEU:n saksalaisomisteinen konttilaiva Vargas Trader
matkalla tyhjänä Hampurista telakkakäynnin jälkeen
Antwerpeniin.
Vasemmalla: Cuxhavenissa on paljon Pohjanmeren
tuulivoimalaprojektien liikennettä. Kuvassa norjalainen Far
Sapphire lähdössä Amrumbankin tuulivoimapuistoon.
Alla: Metsäborg kuuluu hollantilaisen Wagenborgin Msarjaan ja myytiin venäläisvarustamolle Belizen lipulle
joulukuussa 201 4. Alus on hiljattain nimetty uudelleen Arctika
2 –nimiseksi. Kuvat: Juhani Mehto
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kuvattavalle puolelle aina auringonlaskuun asti.

Monipuolisesti kuvattavaa
Laivaliikenne on vilkasta ja moninaista. Liikkeellä on
paljon paikallista kalustoa, troolareita ja Cuxhavenista
lähteviä pieniä matkustaja-aluksia, jotka tekevät useita
kertoja päivässä satamakierroksia ja käyntejä läheisille
hyljeluodoille. Myös hinaajia ja erilaisia virkavallan
aluksia liikkuu usein. Cuxhavenin sataman oma rahtiliikenne on melko vaatimatonta ja roro-painotteista.
Ohikulkevista rahtilaivoista eniten näkee pieniä irtolastilaivoja ja konttifeedereitä. Saman feederin voi saada kuvattua kaksikin kertaa päivän aikana, ensin sen
mennessä Bremerhaveniin ja sitten matkalla takaisin.
Lisäksi Elbellä kulkee erilaisia tankkialuksia, bulkkereita, roro-aluksia ja suuria konttilaivoja.
Suurimpien alusten kulkemista Elbellä rajoittaa vuorovesi, sillä ne voivat liikkua vain korkean vuoroveden
aikaan, mikä taas luonnollisesti asettaa rajoituksia niiden kuvaamiselle. Parhaimmillaan voi kuvata parissa
tunnissa jopa neljä yli 300-metristä valtamerikonttilaivaa, mutta toisinaan päivän koko saldo jää yhteen.
Yleisesti ottaen päivän aikana voi kuitenkin helposti
saada kuvattua 40 rahtilaivaa, jos rannalla viettää reilusti aikaa. Harvinaisimmista alustyypeistä voidaan
mainita Hampurissa käyvät jäähdytysalukset ja toisinaan Kielin kanavan kautta kulkevat karjankuljetusalukset.
Suurimmat kuvattavat alukset ovat 400-metrisiä
CSCL:n 1 9.000 TEU:n konttilaivoja, mutta toki kuvatuksi voi saada myös muiden konttilaivavarustamoiden lähes yhtä pitkiä aluksia. Maerskin uudet Triple-Eluokan alukset eivät kuitenkaan käy Hampurissa vaan
Bremerhavenissa ja Wilhelmshavenissa. Suurimmat
bulkkerit ovat yli 300-metrisiä capesize-kokoisia aluksia.
Paikan päällä voi myös tavata muita kuvaajia, sillä
paikka on suosittu laivabongarien keskuudessa. Kerran muun muassa kohtasin brittiläisen kuvaajan, joka
kehui paikkaa ja samalla harmitteli kun ei pääse kuvaamaan paljon omissa kotimaisemissaan. Eipä siinä
voinut kuin olla samaa mieltä hänen kanssaan!
Kokonaisuutena Cuxhaven on enemmän rahtilaivoista
kiinnostuneelle laivakuvaajalle erinomainen valinta
niin laivaliikenteen runsauden ja monipuolisuuden
kuin helpon ja edullisen saavutettavuudenkin kannalta.
Kerran paikan päällä käytyä alkaa jo helposti selata
kalenterista seuraavan mahdollisen matkan ajankohtaa.
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Linjalaivat

Matkustajalaivoilla
Britanniaan
Norjan ja Britannian välinen matkustajalinjaliikenne alkoi vuonna
1 852 ja päättyi vuonna 2008. Muista pohjoismaista poiketen Norjan
liikennettä määritti kilpailu läntisen ja eteläisen Norjan satamien
ja varustamoiden välillä. Erityisen
merkittävää kilpailu oli perinteisten matkustaja-alusten aikakaudella.

Det Bergenske Dampskibsselskabin (BDS) vuonna 1 953
valmistunut Leda (2) oli viimeinen Norjan ja Britannian
välistä liikennettä varten rakennettu perinteinen
matkustajalinjalaiva. Kuva: Bruce Peterin kokoelmat
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a Norjasta

Matkustajaliikenne Pohjoismaista
Britanniaan, osa 4/6.

Pohjoismaiden ja Britannian välistä matkustajalaivaliikennettä käsittelevän juttusarjan tämän osan aiheena on Norjan ja Britannian välinen liikenne vuosina 1 840-1 965. Sarjan seuraava osa ilmestyy Ulkomatalan numerossa
5/201 5.
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TEKSTI : KALLE I D

N ORJAN ja Britannian välisessä matkustajaliikenteessä

on liikennöinyt eniten varustamoita kaikista pohjoismaiden ja Britannian välisistä linjoista. Osaselityksenä
on Norjan varustamoiden alueellinen jakautuneisuus:
sekä pääkaupunki Oslon (vuoteen 1 924 nimeltään
Kristiania) että Bergenin varustamot ylläpitivät omia
linjoja Britanniaan. Kuitenkin varustamoiden välillä on
myös yhteistyötä erityisesti autolautta-aikana. Tässä
artikkelissa käsittelemme Norjan ja Britannian välisen
liikenteen vuoteen 1 965 asti jatkuneen ajanjakson,
jolloin liikennettä hoidettiin yksinomaan perinteisillä
matkustaja-aluksilla. Seuraavassa osassa puolestaan
paneudumme autolauttojen aikaan

Wilson Line ensimmäisenä Norjassakin
Brittiläinen Wilson Line aloitti matkustajaliikenteen
Britannian ja Norjan välillä ensimmäisen kerran vuonna 1 840, mutta linja suljettiin jo kaksi vuotta myöhemmin kun Norjan hallitus ei suostunut nostamaan
postin kuljettamisesta maksettavaa korvausta.Vuonna
1 852 varustamon Scandinavian-laivalla liikennöimälle
Hullin ja Göteborgin väliselle linjalle lisättiin uudelleen pysähdys Kristianiassa.Vuonna 1 822 perustettua
Wilson Linea käsiteltiin tarkemmin tämän juttusarjan
osassa 2 (Ulkomatala 2/201 5).Vain muutamaa vuotta
myöhemmin norjalainen Det Søndesfjeldske Norske

Dampskibsselskab (vapaasti käännettynä “Eteläisen
Norjan höyrylaivaosakeyhtiö”) avasi kilpailevan linjan
Kristiania-Arendal-Kristiansand-Hull upouudella Ganger Rolf -laivalla. Kova kilpailu johti yhteistyösopimukseen vuonna 1 856, mutta sopimuksen umpeuduttua kilpailu leimahti uudestaan vuonna 1 866 ja johti
Det Søndesfjeldsken vararikkoon.
Saavuttamastaan monopoliasemasta huolimatta Wilson Line oli innokas laajentamaan toimintaansa Norjan länsirannikolle. Vuonna 1 867 varustamo avasi linjan Hullista Stavangeriin ja Bergeniin. Vuonna 1 871
linjaa jatkettiin pohjoisessa Trondheimiin asti. Näin
Wilson torpedoi myös potentiaalisen kilpailijan:
trondheimilainen, 1 857 perustettu Det Nordenfjeldske Dampskibsselskabin (NFDS, vapaasti käännetynä
“Pohjoinen höyrylaivaosakeyhtiö”) suunnitteli oman
linjan avaamista Trondheimista Britanniaan mutta luopui suunnitelmasta, koska ei uskonut voivansa kilpailla
Wilsonia vastaan. Vaikka Wilsonin linjalla kuljetettiin
myös matkustajia, oli senkin pääasiallinen tarkoitus
rahdin kuljettaminen: Norjasta tuotiin Britanniaan
rikkikiisua (pyriittiä) sekä kuparimalmia ja vietiin
teollisuustuotteita kuten tekstiilejä. Matkustajaliikenne Norjaan oli aluksi lähinnä yksisuuntaista: norjalaisia siirtolaisia, jotka suuntasivat Pohjois-Amerikkaan.
Norjan vuonot nousivat kuitenkin suosituksi lomakohteeksi 1 870-luvulla Norjan ja Ruotsin kuninkaan
Oscar II:n Norjan rannikolle suuntautuneen kruunajaismatkan jälkeen, ja Wilson Linen laivat kuljettivat
varsinkin Trondheimin linjalla yhä enemmän turisteja.
Uusin ja suurin tonnisto oli kuitenkin Etelä-Norjan
linjoilla. Vuonna 1 870 valmistui aluskaksikko Rollo ja
Orlando (1 ), joiden matkustajakapasiteetti oli 795.
Molemmat asetettiin Hull-Kristiania-Göteborg -linjalle. Vuonna 1 881 linjalle valmistui uusi alus, edeltäjiään suurempi 863 matkustajaa kuljettava 1 840 brt:n
Romeo.
Vuonna 1 880 norjalaiset varustamot alkoivat vakavasti kilpailla Wilson Linen kanssa matkustajaliikenteessä.
Østlandske Lloyd aloitti liikenteen Larvikista Newcastleen ja P.G. Halvorsen Bergenistä Newcastleen.
Molempien varustamoiden liikenne perustui alkuvaiheessa rahtiin, mutta vuosien myötä matkustajaliikenteestä tuli yhä tärkeämpää. Seuranneiden vuosien
aikana myös muita norjalaisia varustamoita liittyi kilpaan; koska toimijoita ja reittejä oli varsin paljon, käsittelen läntisen Norjan linjat ja eteläisen Norjan linjat omissa luvuissaan.

Norjan ja Britannian välillä vuosina 1 840-1 965 kulkeneiden
matkustajalinjojen reittikartta. Selkeyden vuoksi vain
keskeisimmät pysähdyssatamat Norjan rannikolla on
merkitty. Satelliittikuva: NASA, reittipiirros: Kalle Id
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Bergenin jaTrondheimin linjat
aloitti liikenteen Bergenistä
Newcastleen vuonna 1 880 709 brt:n Johan SvedruPeter Gabriel Halvorsen

pilla. Vaikka Halvorsen kuljetti matkustajia, oli liikenteen pohjana hiilen kuljettaminen Britanniasta Norjaan. Kaksi vuotta myöhemmin Johan Svedrupin pariksi valmistui Norge (893 brt, 1 00 matkustajaa), jonka myötä linjaa liikennöitiin viikoittain. Det Bergenske
Dampskibsselskab (BDS) puolestaan aloitti vuonna
1 881 kesäkuukausien turistilinjan Edinburghista Bergenin kautta Trondheimiin. Wilson Line vastasi hankkimalla vuonna 1 885 434 matkustajan ja 935 brt:n Eldoradon (1 ). Laiva kuitenkin myytiin alle vuoden
päästä Kreikkaan. Vuonna 1 886 Eldoradolle (1 ) valmistui pikavauhtia korvaaja, 1 382 brt:n ja 434:n matkustajan laiva, joka sai niin ikään nimen Eldorado (2).
Vuotta myöhemmin Wilson Linelle valmistui uusi Salmo (1 721 brt, 542 matkustajaa), joka asetettiin
Trondheimin-linjalle.Vuonna 1 889 Salmon (1 ) linjapariksi valmistui pienempi Juno.
Wilson Linen dominointi murtui vuonna 1 890, kun
Norjan hallitus päätti alkaa tukea postin kuljettamista
maan länsiosista Britanniaan. Tukea saivat peräti kaksi
eri linjaa: P.G. Halvorsenin suora Bergen-Newcastle
-yhteys (jota liikennöitiin kahdesti viikossa) sekä
BDS:n ja NFDS:n yhteispurjehduksena liikennöimä
Trondheim-Bergen-Newcastle -reitti (kerran viikossa). Bergenin ja Trondheimin välillä pysähdyttiin myös
useissa muissa Norjan rannikon satamissa. Vuonna
1 851 perustetulla BDS:llä ja NFDS:llä oli jo ennestään
yhteistyötä Norjan rannikon liikenteessä sekä linjoilla Norjasta Hampuriin.

Vuonna 1 890 norjalaisvarustamot tulivat ryminällä mukaan
läntisen Norjan ja Britannian välisille matkustajalinjoille.
Valtion tuen turvin rakennettiin kolme uudisrakennetta.
Yllä: P.G. Halvorsenin Britannia kuvattuna myöhemmin
urallaan nimellä Andrada. Väritystä lukuun ottamatta alus on
alkuperäisessä asussaan.
Alla: Ragnvald Jarl oli NFDS:n ensimmäinen alus Britanniaan
suuntautuneessa liikenteessä. Laiva liikennöi myöhemmin
myös Hurtigrutenilla.
Alinna: BDS:n Britannian-liikenteen uudisrakenne Neptun oli
kolmikon uudisrakenteista vaatimattomin.
Kuvat: Ambrose Greenwayn kokoelmat

Jo vuonna 1 890 Halvorsenille valmistui Bergen-Newcastle -linjalle uusi Britannia (1 555 brt, vähintään 1 80
matkustajaa); sen ura oli kuitenkin lyhyt ja epäonninen. Halvorsenin itsensä suunnittelema laiva tärisi
niin pahasti, että matkustajat olivat merisairaita tyynelläkin säällä. NFDS aloitti niin ikään liikenteen uudella aluksella, 1 084 brt:n Ragnvald Jarlilla. Myös BDS
oli tilannut linjaa varten uuden aluksen, mutta sen valmistumisen viivästyttyä varustamon ensimmäinen laiva linjalla oli käytettynä hankittu vuonna 1 883 valmistunut Mercur (989 brt, 270 matkustajaa). BDS:n uudisrakenne linjalla oli 972 brt:n ja 399 matkustajan
Neptun.
Uusien kilpailijoiden ilmestyttyä Wilson Line kovensi
panoksia laskemalla hintoja ja avaamalla oman linjan
Bergenistä Hampuriin. Lisäksi 1 890 valmistui uusi
Hull-Trondheim -laiva Tasso (1 328 brt, matkustajamäärä tuntematon). Kilpailu oli kuitenkin lyhytikäistä,
sillä jo vuonna 1 891 varustamot pääsivät sopimukseen: Wilson Line luopui Hampurin-linjastaan, ja kaikki osapuolet suostuivat yhteisiin taksoihin länsi-Norjan ja Britannian välisillä linjoilla. Käytännössä tämä oli
voitto Wilson Linelle, joka säilytti asemansa ylivoimaisesti suurimpana varustamona Norjan ja Britannian
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välisillä linjoilla. Samana vuonna Halvorsenin Norge
upposi, ja seuraavana vuonna varustamo vedettiin
konkurssiin. Tämän seurauksena BDS otti hoitaakseen myös Bergen-Newcastle -linjan, jolle tuotiin
aiemmin Trondheimiin liikennöinyt Mercur. Jo samana
vuonna linjalle valmistui uusi Mira (966 brt, 396 matkustajaa), kaksi vuotta myöhemmin 1 067 brt:n ja 1 04
matkustajan Venus (1 ), joka oltiin ostettu puolivalmiina telakalta, sekä vielä 1 895 jälkimmäisen sisaralus
Vega (1 ). Vegan (1 ) valmistuttua Mercur siirrettiin
Nordkappiin suuntautuneeseen risteilyliikenteeseen.

Yllä: NFDS:n 50-vuotisjuhlaksi 1 907 valmistunut Haakon VII oli
yhtiön satavuotishistoriikin mukaan “ei ainoastaan Norjan
suurin vaan myös maan elegantein matkustajalaiva”.
Kuva: Postikortti, Rami Wirrankosken kokoelmat
Alla: Wilson Linen 1 906 valmistunut Oslo ehti liikennöidä sekä
Kristianiaan että Bergeniin. Aluksen nimi ennakoi Norjan
pääkaupungin nimenmuutosta peräti 21 vuodella!
Kuva: Postikortti, Ian Boylen kokoelmat
Alinna: Færder Dampskibsselskabin Scotland (1 ) kuvattuna
uransa loppupuolella Fred. Olsenin korsteenimerkillä
varustettuna. Kuva: Ambrose Greenwayn kokoelmat

Vuonna 1 903 BDS siirsi Miran pois Bergenin-linjalta.
Sen korvasi vuonna 1 905 uusi Irma (1 322 brt, 230
matkustajaa), joka oltiin alkujaan suunniteltu Bergenin
ja Hampurin väliselle linjalle. Irma osoittautui kiikkeräksi Pohjanmeren aalloilla. Samana vuonna Ruotsin
ja Norjan välinen unioni purettiin. Ilmeisesti tällä ei
ollut merkittävää vaikutusta Norjan ja Britannian välisen liikenteen kehitykseen, vaikka unionin purkamisen jälkeen ruotsalaiset boikotoivat sekä norjalaisia
aluksia sekä Norjaa matkakohteena. Norjan itsenäisyys näkyi vuonna 1 907 NFDS:n uudessa lippulaivassa, joka sai nimen Haakon VII maan uuden kuninkaan
mukaan. Uusi laiva oli 1 347 brt:llä ja 532 matkustajalla suurin Norjan lipun alla liikennöinyt alus. Haakon
VII:n valmistumisen jälkeen BDS:n ja NFDS:n aiemmin lämpimät välit alkoivat rakoilla; kiistaa oli mm.
juuri Britannian-liikenteestä, josta NFDS halusi isomman osuuden. Kiista päättyi lopulta siihen, että vuonna 1 91 4 BDS vetäytyi Trondheimin-linjalta. Ilmeisesti
tämän jälkeen Bergeniin ajoivat BDS:n Irma, Vega (1 )
ja Venus (1 ), Trondheimiin puolestaan NFDS:n Ragnvald Jarl ja Haakon VII. Bergenistä tarjottiin päivittäiset lähdöt Newcastleen.

Oslon suunnan linjat
Østlandske Lloyd oli perustettu vuonna 1 867 Norjan
etelärannikon liikennettä varten. Kuten edellä todettiin, aloitti varustamo vuonna 1 880 liikenteen Larvikista Newcastleen; aluksi linjaa liikennöitiin käytettyinä hankituilla rahtilaivoilla, jotka muutettiin kuljettamaan myös matkustajia. Vuonna 1 886 Færder
Dampskibsselskab puolestaan aloitti liikenteen Kristianiasta (nyk. Oslo) Skotlannin Grangemouthiin
vuonna 1 875 valmistuneella Færder-matkustajalaivalla
(1 484 brt, noin 1 00 matkustajaa).
Uusien varustamoiden synty johti kilpailuun ja uudisrakenteiden virtaan. Kisan aloitti Færder Dampskibsselskab vuonna 1 889 valmistuneella Scotlandilla (1 ;
889 brt, ainakin 90 matkustajaa), joka sai 1 891 sisarlaiva Norwayn (1 ). Sekä Østlandske Lloyd että Wilson Line vastasivat haasteeseen 1 890: Østlandske
Lloyd vastaanotti ensimmäisen uudisrakenteensa,
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1 047 brt:n Sterlingin (1 ), Wilson Line puolestaan
Montebellon (1 735 brt, noin 700 matkustajaa), joka
asetettiin uudelle Hull-Kristiansand-Kristiania -linjalle
parinaan 72 matkustajaa kuljettanut Angelo.
Seuraava parvi aluksia ilmestyi liikenteeseen vuosisadan vaihteessa.Vuonna 1 899 Wilson Linen Hull-Kristiania-Göteborg -linjalle valmistui uusi alus, Pohjanmeren suurin laiva Ariosto (2 376 brt, 1 1 33 matkustajaa). Østlandske Lloyd puolestaan hankki vuonna
1 902 käytettynä vuonna 1 886 valmistuneen Gracefulin, joka sai uuden nimen Sovereign (1 047 brt ja
1 1 2 matkustajaa).
Muiden kilpailijoiden sijoittaessa uusiin aluksiin oli
Færder Dampskibsselskab ajautunut talousvaikeuksiin, ja Kristiania-Grangemouth -linjalle etsittiin uutta
omistajaa.Varustamo aluksineen myytiin vuonna 1 903
Fred. Olsenille, joka näin tuli ensimmäistä kertaa mukaan matkustajaliikenteeseen. Uusi omistaja tilasi saman tien uuden laivan, joka valmistui vuonna 1 904 nimellä Scotland (2; 1 1 04 brt).Vanha Scotland (1 ) myytiin uuden kaimansa tilalta; se upposi vain muutamia
kuukausia myynnin jälkeen. Wilson Line vastasi vuonna 1 906 valmistuneella uudella Oslo-laivalla (879
matkustajaa ja 2 296 brt), joka asetettiin Hullin ja
Kristianian väliseen liikenteeseen Angelon tilalle.
Samaan aikaan myös Østlandske Lloydilla oli vaikeuksia Pohjanmeren-matkustajalinjojensa kanssa, ja vuonna 1 906 Fred. Olsen osti myös Østlandske Lloydin
linjat Newcastleen ja Antwerpeniin. Uusi omistaja teki suursiivouksen ostamassaan varustamossa: Linjojen
päätesatama siirrettiin Kristianiaan ja niille tilattiin
kolme uutta alusta. Vain Newcastlen-linjan Sovereign
sai jatkaa liikenteessä saaden linjaparikseen 1 907 uuden Sterlingin (2; 1 323 brt). Wilson Line vastasi
vuonna 1 909 uudella 738 matkustajan Aarolla (2 603
brt), joka korvasi linjalla Montebellon. Jo seuraavana
vuonna Aaro sai linjaparikseen uuden 3 326 brt:n Eskimon.Vaikka laiva oli edeltäjiään suurempi, kuljetti se
vain 568 matkustajaa. Näin siis matkustusmukavuus
kasvoi uuden laivan myötä huomattavasti. Eskimon
valmistuttua Oslo siirtyi Hull-Bergen/Trondheim -linjoille.
Uusien aluksiensa ansiosta Wilson Line pysyi eteläNorjan liikenteen dominoivana varustamona mutta ei
ilman kovaa haastetta Fred. Olsenilta: vuonna 1 91 0
valmistui Grangemouthin linjalle uusi 1 447 brt:n
Norway (2), joka korvasi vanhemman kaimansa. Fred.
Olsenin laivat eivät herättäneet luottamusta luotettavuudellaan, sillä 1 904 valmistunut Scotland (2) haaksirikkoutui vuonna 1 91 1 . Sen korvaajaksi valmistui
vuotta myöhemmin Norwayn (2) sisar Scotland (3).
Samana vuonna valmistui uusi alus myös Newcastlen-

Ylinnä: Harvinainen kuva Østlandske Lloydin 1 902
hankkimasta Sovereignista varustamon omilla
korsteeniväreillä. Kuva: Ambrose Greenwayn kokoelmat
Yllä: 1 91 0 valmistunut Eskimo oli Wilson Linen viimeinen
uudisrakenne Norjaan suuntautuneilla linjoilla. Vihreän
rungon ja punaisten korsteenien ansiosta varustamon alukset
tunnettiin lempinimellä Wilsonin papukaijat.
Kuva: Postikortti, Ian Boylen kokoelmat
Alla: Fred. Olsenin 1 91 0 valmistunut Norway (2) oli jo
ulkonäkönsä perusteella rahtipainotteisempi kuin
kilpailijansa uudisrakenne samalta vuodelta.
Kuva: Ambrose Greenwayn kokoelmat
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linjalle, kun uusi Bessheim (1 781 brt, ainakin 80 matkustajaa) korvasi Sovereignin. Bessheim oli Olsenien
laivaston nopein alus; yhdessä Sterlingin (2) kanssa se
tarjosi viikoittaiset lähdöt sekä Kristianiasta että
Newcastlesta. Bessheimin myötä Olsenien perinteiset
B-kirjaimella alkavat nimet tulivat käyttöön varustamon matkustaja-aluksissa.

Bergenin-linja BDS:n monopoliksi
Ensimmäisen maailmansodan syttyessä sekä NFDS
että BDS keskeyttivät liikenteen Britanniaan korkeiden vakuutusmaksujen vuoksi. Liikenne alkoi kuitenkin uudelleen jo muutaman päivän kuluttua Norjan

Yllä: Jupiter (1 ) ja Leda (1 ): "parhaat ja nopeimmat laivat,
nopein reitti ja lyhin merimatka Britanniasta Skandinaviaan."
Kuva: Postikortti, Ian Boylen kokoelmat
Alla: Suurin, nopein ja tasokkain. Venuksella (2) sen
valmistumisen yhteydessä vieraillut Tanskan kuningas Kristian
X löysi laivasta vain yhden vian – se ei ollut
tanskalaisomisteinen. Kuva: Bruce Peterin kokoelmat
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valtion suostuttua korvaamaan mahdolliset menetykset. Vaikka Norja oli virallisesti sodassa puolueeton,
oli Newcastlen ja Bergenin välinen linja keskeisessä
roolissa ympärysvaltojen välisessä yhteydenpidossa.
Ensimmäiset kaksi sotavuotta BDS ja NFDS tekivät
hyvän tuloksen Britannian liikenteessä. BDS:lle valmistui vuonna 1 91 5 Lindholmenin telakalta Göteborgista Bergen-Newcastle -linjalle uusi Jupiter (1 ).
Laiva oli aikansa standardeilla kookas, 2 625 brt:n ja
300 matkustajan alus. Vuonna 1 91 7 Saksan rajoittamaton sukellusvenesota kuitenkin keskeytti myös
norjalaisten liikenteen – sitä ennen saksalaiset ehtivät
kuitenkin upottaa Vegan (1 ). Liikenne aloitettiin uudelleen seuraavana vuonna, kun Britannian hallitus
rahtasi Jupiterin (1 ) Bergenin ja Aberdeenin välistä
liikennettä varten.
Kuten sarjan toisessa osassa kerrottiin, myytiin Wilson Line ensimmäisen maailmansodan aikana Sir John
Ellermanille , minkä seurauksena varustamon nimi
muutettiin muotoon Ellerman’s Wilson Line (EWL).
Varustamo kärsi pahasti sodassa menettäen yli puolet laivastostaan – mukaan lukien kaikki merkittävät
matkustaja-alukset. Kun Pohjoismaat olivat pysyneet
sodassa puolueettomina, olivat pohjoismaiset varustamot voineet jatkaa liikennettä sodan aikana jotakuinkin normaalisti ja näin kasvattaa markkinaosuuttaan. Sodan jälkeen EWL ei aloittanut uudelleen liikennettä Bergeniin vaan keskittyi Kristianian suunnan
liikenteeseen.
BDS ja NFDS aloittivat liikenteen Bergenin ja Newcastlen välillä uudelleen vuonna 1 91 8.Trondheimiin ei
enää liikennöity. Linjalla kulkivat BDS:n Venus (1 ), Irma, Iris ja Jupiter (1 ), sekä NFDS:n Haakon VII. Iris oli
vuonna 1 907 Rotterdamin-linjaa varten ostettu, 1 901
valmistunut 1 02 matkustajan ja 1 21 3 brt:n alus.

NFDS:n vanhempi Britannian-laivan Ragnvald Jarl
myytiin vuonna 1 91 9. Se ei ilmeisesti ajanut enää sodan jälkeen Britanniaan. Sotaa seurasi nousukausi,
jonka aikana BDS tilasi Britannian-liikenteeseen kaksi
uutta alusta: Jupiterin (1 ) sisaraluksen Ledan (1 ), joka
valmistui 1 920, minkä lisäksi vuotta myöhemmin valmistui Mercur (2). Leda (1 ) erosi vanhemmasta sisarestaan koneratkaisultaan: se varustettiin höyryturbiineilla trippelikoneiden sijaan. Myös Mercurin koneistus oli erikoinen: sen koneet olivat peräisin vuonna
1 900 rakennetusta mutta jo kymmenen vuotta myöhemmin haaksirikkoutuneesta BDS:n Hurtigrutenlaiva Astraeasta. Sodanjälkeinen nousukausi päättyi
kuitenkin jo vuonna 1 920, mikä syöksi molemmat varustamot talousvaikeuksiin. Voimakkaasti laajentunut
NFDS kärsi BDS:ää pahemmin ja päätti vetää Haakon
Upouusi Vega (2). Aluksen ura jäi toisesta maailmansodasta
VII:n liikenteestä 1 921 . Järjestelyn piti olla väliaikaijohtuen hyvin lyhyeksi.
nen, mutta NFDS:n laivat eivät enää koskaan palanKuva: Ambrose Greenwayn kokoelmat
neet Norjan ja Britannian välisille matkustajalinjoille.
Näin Bergen-Newcastle -linja jäi BDS:n monopoliksi.
NFDS:n vetäytyminen ei ratkaissut reitin ylikapasi- mistumisen myötä myös Leda (1 ) siirtyi Rotterdaminteettiongelmaa, ja vuosikymmenen loppuajan linjalla linjalle. Mitä ilmeisimmin myös Mercur (2) korvattiin
liikennöivät vain Venus (1 ), Jupiter (1 ) ja Leda (1 ).
Newcastlen-linjalla viimeistään tässä vaiheessa.Yhdessä nopeat Venus (2) ja Vega (2) tarjosivat viisi viikoit1 920-luvun lopulla Svenska Lloydille valmistui Göte- taista lähtöä Bergenistä Newcastleen.
borgin ja Lontoon väliseen liikenteeseen uusi kaksikko Suecia ja Britannia (joista kerroimme tarkemmin Vuonna 1 940 BDS keskeytti liikenteen Bergen-Newtämän sarjan toisessa osassa, UM 2/201 5). BDS koki castle -linjalla, koska sillä liikennöineiden laivojen vatarvitsevansa uuden laivan vastatakseen haasteeseen. kuutusmaksut olivat nousseet sodan takia päätähuiUuden laivan rahoittamiseksi varustamo suostutteli maaviksi. Sekä Venus (2) että Vega (2) päätyivät saksaNorjan valtion korottamaan itselleen postin kuljetuk- laisten käsiin sodassa ja upposivat liittoutuneiden
sesta maksettavaa korvausta. Helsingørin telakalta pommituksissa. Vega (2) jouduttiin romuttamaan,
valmistui vuonna 1 931 uusi Ve-nus (2), joka oli Poh- mutta Venus (2) oli korjauskelpoinen.
janmeren suurin (5 406 brt, 277 matkustajaa), nopein
(20 solmua) ja korkeatasoisin laiva. Se taittoi matkan Oslon-linja Fred. Olsenin monopoliksi
Bergenistä Newcastleen 21 tunnissa, kuusi tuntia vanhempia aluksia nopeammin. Ensimmäinä BDS:n aluk- Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Ellerman’s Wilsena Venus (2) varustettiin dieselmoottoreilla, ja se son Line hankki kolme käytettyä matkustaja-alusta eli
valmistuessaan myös maail-man nopein moottorilaiva. 31 7 matkustajan Rollon (2), 696 matkustajan OrlanUusi laiva oli tarpeeksi kookas ja nopea korvaamaan don (2) ja 1 40 matkustajan Calypson. Uusien laivojen
sekä Jupiterin (1 ), joka siirrettiin Bergen-Rotterdam avulla varustamo aktivoi uudelleen linjan Hullista
-linjalle, että Venuksen (1 ), joka romutettiin.
Kristianiaan. Alukset liikennöivät myös EWL:n linjoilla
Göteborgiin, Danzigiin ja Intian satamiin, joten kovin
Vuosikymmenen puolivälissä BDS alkoi suunnitella säännöllistä liikenne Kristianiaan ei ole voinut olla.
linjaparia Venukselle (2). Alkujaan halvimman tarjouksen uuden aluksen rakentamisesta jätti jälleen Helsin- Myös Fred. Olsen rationalisoi linjaverkkoaan ensimgørin telakka, mutta Norjan valtio suostutteli BDS:n mäisen maailmansodan jälkeen. Matkustajaliikenteestä
tilaamaan sen sijaan Italiasta, jotta Norjan ja Italian Grangemouthiin luovuttiin (molemmat linjalla liikenvälinen bilateraalinen kauppa saatiin tasapainoon. Kun nöineet alukset oli menetetty sodan aikana), mutta
valtio maksoi tarjousten erotuksen, ei BDS:llä ollut Newcastlen-linjaa liikennöitiin edelleen parivaljakolla
valittamista järjestelystä. Uusi Vega (2; 7 287 brt, 465 Sterling (2) ja Bessheim. Sterling (2) kuitenkin upposi
matkustajaa) valmistui vuonna 1 938 Cantieri Riuniti vuonna 1 922. Sen korvaajaksi tilattiin pikaisesti sisardell’Adriaticon telakalta Triestestä. Aluksen sisustuk- alus jo kymmenen vuotta vanhalle Bessheimille; uusi
sen sanottiin vastaavaan aikakauden suuria Atlantin- laiva sai nimen Blenheim (1 ). Bessheim ja Blenheim
linjalaivoja; sen suunnittelusta vastasi kuuluisa italia- liikennöivät Kristianiasta Newcastleen kerran viikossa
lainen arkkitehti Gustavo Pulitzer Finali. Vegan (2) val- talvisin ja kahdesti kesäisin.
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jälkeen EWL jatkoi matkustajien kuljettamista Tanskaan vievillä linjoilla, mistä kerromme juttusarjan viimeisessä osassa.

Ylinnä: Fred. Olsenin Blenheim (1 ) vuodelta 1 923 oli 1 1 vuotta
vanhemman Bessheimin sisaralus.
Kuva: Postikortti, Bruce Peterin kokoelmat
Yllä: Norjaan suuntautuneen linjaliikenteen lisäksi Wilson Line
teki sotien välisenä aikana myös risteilyitä Norjaan City of
Paris -laivalla. Kuva: Postikortti, Ian Boylen kokoelmat
Alla: Vuonna 1 938 valmistuneet Black Watch (1 , kuvassa) ja
Black Prince (1 ) olivat aikalaiskuvausten mukaan tasokkaita
aluksia, mutta Vegan (2) tapaan ne menetettiin toisessa
maailmansodassa. Kuva: Bruce Peterin kokoelmat

EWL:n vetäydyttyä Fred. Olsen hankki kaksi uutta
alusta sekä täyttämään kilpailijansa jättämän aukon
että kilpailemaan BDS:n Venuksen (2) ja Vegan (2)
kanssa – sekä Svenska Lloydin Suecian ja Britannian
kanssa. Olsenien uudisrakenteet valmistuivat varustamon omistamalta Akerin telakalta Oslosta vuonna
1 938 ja saivat nimet Black Prince (1 ) ja Black Watch
(1 ). 5 035 brt:n ja 250 matkustajan kaksikko olivat
suurimmat koskaan Norjassa rakennetut laivat. Varustamo panosti uusissa laivoissa erityisesti korkeatasoisiin sisätiloihin, sillä nopeudessa Oslon reitti ei
voinut kilpailla Bergenin linjan kanssa – matka-aika
Bergenistä Newcastleen oli 1 9 tuntia, Oslosta 32.
Norjalaisen arkkitehtikaksikko Arnstein Arnbergin ja
Andre Petersin suunnittelemat sisätilaratkaisut olivat
Lloyd’s Listin mukaan “kaikkien aikojen nerokkaimpien joukossa”. Sisustuksen lisäksi myös alusten tekniikka oli edistyksellistä: ne varustettiin dieselmoottoreilla, mikä näkyi myös ulospäin, sillä Olsenien
moottorilaivojen korsteenit maalattiin keltaisiksi höyrylaivojen punamustan sijaan. Moottorialukset eivät
olleet uutuus Olsenien laivastossa, sillä Oslo-Antwerpen -linjalle sellainen oli valmistunut jo vuonna 1 926.
Kiinnostava yksityiskohta alusten ulkokuoressa olivat
keulakuvat: Emil Lien suunnitelema Black Princen (1 )
keulakuva esitti laivan kaimaa, 1 300-luvulla elänyttä
Englannin “mustaa prinssiä” Edwardia täydessä sotisovassa, Ørnulf Bastin suunnittelema Black Watchin
(1 ) keulakuva puolestaan skottilaisen Black Watch
-rykmentin sotilasta.
Laivakaksikon urat jäivät poikkeuksellisen lyhyiksi:
molemmat vedettiin liikenteestä toisen maailmansodan vuoksi 1 939, ja ne tuhoutuivat sodassa; Black
Watch (1 ) vain neljä päivää ennen sodan loppua.
Black Princen (1 ) hylky nostettiin sodan jälkeen, mutta korjaussuunnitelmista huolimatta se romutettiin.

Uudelleenrakentamisen aika: BDS

1 920-luvun puolivälistä alkaen EWL:n Calypso liikennöi kesäisin Hullin ja Oslon välillä aina vuoteen 1 936
asti, jolloin laiva vedettiin liikenteestä ja EWL:n matkustajaliikenne Norjaan päättyi. Rollo ja Orlando oltiin vedetty liikenteestä jo 1 920-luvun lopulla. Tämän
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Jos BDS oli selvinnyt verrattain helpolla ensimmäisestä maailmansodasta, toinen maailmansota kohteli
varustamoa kaltoin, ja se menetti 60 prosenttia laivastostaan. Sodan vielä jatkuessa varustamo hankki
Rederi AB Svelta alkujaan Suomen Höyrylaivaosakeyhtiön Turku-Hull -linjaa varten rakennuttaman, vuonna 1 941 Turusta valmistuneen Astrean (3 1 90 brt, 1 40
matkustajaa; katso myös sarjan ensimmäinen osa, UM
1 /201 5). Astrea vaati kuitenkin muutostöitä BergenNewcastle -linjaa varten, ja niinpä linjan avasi ensimmäisenä heinäkuussa 1 945 vuonna 1 91 2 valmistunut
Lyra (1 474 brt, 1 75 matkustajaa). Astrea liittyi linjalle

muutamaa kuukautta myöhemmin. Vuonna 1 946 Lyran korvasi linjalla vanha uskollinen Jupiter (1 ). Kesäkaudeksi 1 947 linjalle tarvittiin lisäkapasiteettia, ja
muiden vaihtoehtojen puuttuessa sitä tarjosi BDS:n
vuonna 1 927 valmistunut risteilylaiva Stella Polaris (5
209 brt, 1 99 matkustajaa).
Sodassa uponnut Venus (2) oli korjattavana Helsingørin ja Aarhusin telakoilla, jossa mm. laivan kansirakenteet ja korsteenit uudistettiin sekä keula rakennettiin
kokonaan uudestaan aiempaa korkeampana. Palatessaan Newcastlen-linjalle vuonna 1 948 Venuksen (2)
bruttovetoisuus oli 6 269 ja matkustajakapasiteetti
41 5. Uutuutena laivassa oli kyljestä lastattava autokansi 30 autolle. Svenska Lloydin alusten tapaan (katso sarjan osa 2, UM 2/201 5) Venus (2) aloitti talvikauden risteilyt Southamptonista Madeiralle ja Kanariansaarille syksyllä 1 948. Laivalla saattoi tehdä myös reittimatkoja, ja se oli tuolloin ainoa matkustaja-alus, joka
liikennöi Kanarialle ja Madeiralle talvisin.
BDS:n sodanjälkeinen aluskolmikko oli sekä kapasiteeteiltaan että nopeuksiltaan epätasainen. Kun matkustajamäärät lähtivät rauhan tultua nousuun, päätti
varustamo tilata uuden laivan korvaamaan sekä Jupiterin (1 ) että Astrean. Tämä valmistui vuonna 1 953
Swan Hunterin telakalta nimellä Leda (2).Vaikka uusi
laiva oli Venuksen (2) linjapari, oli sen matkustajatilat
suunniteltu eri lähtökohdista. Kun Venus (2) oli korkeatasoinen puoli-risteilylaiva, Ledalla (2) panostettiin
nousevan tasa-arvon hengessä siihen, että myös heikkotuloisemmilla olisi varaa matkustaa aluksella. Tästä
johtuen erityisesti toisen luokan matkustajatiloihin

panostettiin. Hieman yllättäen Leda (2) sai höyryturbiinit dieselmoottoreiden sijaan; sen bruttovetoisuus
oli 6 670, matkustajakapasiteetti 494 ja autokapasiteetti 65. Ensimmäisenä aluksena Pohjanmerellä Ledassa (2) oli evävakaajat; Bo Rosénin Laivojen kirjassa
todettiinkin, että “meritautia ei tunneta Ledassa”.
Muiden hienouksien lisäksi Leda (2) oli 22 solmulla
hieman nopeampi kuin Venus (2) ja siten myös Pohjanmeren nopein laiva. Se tekikin nopeusennätyksen
Newcastle-Bergen -linjalla vuonna 1 954: 1 6 tuntia 27
minuuttia laiturista laituriin. Toisin kuin Venus (2),

Yllä: Alkujaan Suomen Höyrylaivaosakeyhtiön tilaamasta
Astreasta tulikin BDS:n Pohjanmeren-laiva.
Kuva: Rami Wirrankosken kokoelmat
Alla: Venus uudistetussa asussa toisen maailmansodan
jälkeen. Vertaa edellisellä aukeamalla olevaan kuvaan
laivasta uutena.
Kuva: Postikortti, Ambrose Greenwayn kokoelmat
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Yllä: Leda (2) saapumassa Newcastleen uransa
loppupuolella lokakuussa 1 973.
Kuva: Gary McDanielson (CC BY-SA 3.0)
Alla: Toisen maailmansodan jälkeen Olso-Newcastle -linjalla
liikennöinyt Brabant oli nimensä mukaisesti rakennettu
alkujaan Norjan ja Belgian väliseen liikenteeseen.
Kuva: Bruce Peterin kokoelmat

oli varsinaisesti suunniteltu risteilylaivaksi, mutta se
toimi myös varalaivana. Meteor vieraili Newcastlenlinjalla ainakin Ledan (2) telakointien aikana vuosina
1 955 ja 56. Myös Jupiter (1 ) ja Astrea palasivat 50luvulla ajoittain linjalle Ledan (2) telakointien aikana.

Uudelleenrakentamisen aika: Fred. Olsen
Fred. Olsenin tappiot toisessa maailmansodassa olivat
mittavat: 57 laivasta 28 menetettiin.Varustamon matkustaja-aluksista vain Brabant (1 926), Bali (1 928) ja
Bretagne (1 937) olivat jäljellä sodan päätyttyä. Ennen
sotaa Oslon ja Antwerpenin välisellä linjalla kulkenut
Bretagne (3 285 brt, 1 48 matkustajaa) asetettiin
vuonna 1 945 Oslon ja Newcastlen välille. Vuotta
myöhemmin sen linjapariksi liittyi ennen sotaa Oslon
ja Rotterdamin välillä liikennöinyt Bali (1 428 brt, 1 00
matkustajaa). Huolimatta laajoista uudistuksista Bali
oli enemmänkin rahtilaiva rajallisella matkustajakapasiteetilla kuin varsinainen matkustaja-alus. Bretagne
ja Bali olivatkin selkeä väliaikaisratkaisu.

Leda (2) liikennöi ympärivuotisesti Pohjanmerellä. Vuonna 1 947 toisessa maailmansodassa uponnut
Osasyynä tähän oli kasvava talviurheilun suosio, jonka Black Prince (1 ) hinattiin Antwerpeniin uudistettaansiosta turisteja alkoi saapua Norjaan myös talvisin. vaksi, mutta laiva paljastui korjauskelvottomaksi ja
Olsenit alkoivat suunnitella uudisrakennuksia New1 950-luvun alussa BDS:lle oli valmistunut Helsingørin castlen-linjalle. Uudet Blenheim (2) ja Braemar (1 )
telakalta kaksi matkustajalaivaa Hurtigrutenin liiken- valmistuivat vuosina 1 951 ja 1 952; 4 766 brt:n sisaret
teeseen (Nordlys 1 951 ja Polarlys 1 952). Vuonna kuljettivat 247 matkustajaa, liikennöiden kahdesti vii1 955 seurasi vielä tämän kaksikon “suurennettu pai- kossa Oslosta Newcastleen ja takaisin. Matkustajanos” Meteor (2 856 brt, 200 matkustajaa). Uusi alus tilojen lisäksi laivoissa oli neljä nosturein lastattavaa
50

ruumaa, joista yksi oli varattu 40 autolle. Kaksikon
sisätilojen suunnittelusta vastasi jälleen Arnstein Arneberg; The Motor Shipin mukaan “vain erittäin harvat tämän kokoluokan matkustaja-alukset on varustettu ja sisustettu yhtä taiteellisesti ja tyylikkäästi”.
Alusten ulkokuori oli muotoiltu tuulitunnelitesteissä,
ja se oli varsin poikkeuksellinen. Kaksikon nimet viittasivat Britanniaan: Blenheimin palatsi oli Winston
Churchillin syntymäkoti, Braemarin kylä puolestaan
sijaitsee Britannian kuningasperheen Skotlannin-palatsin Balmoralin naapurissa (en tiedä miksi laivaa ei
nimetty vain suoraan Balmoralin mukaan). Uusien
alusten myötä Bali vedettiin liikenteestä ja Bretagne
palasi Oslo-Antwerpen -linjalle.
Kaksikot Venus (2) ja Leda (2) sekä Blenheim (2) ja
Braemar (1 ) vastasivat hyvin 1 950-luvun matkustajaliikenteen tarpeisiin, mutta 1 960-luvun alkupuolella
alkoi olla selvää, että tulevaisuus Pohjanmeren liikenteessä kuuluisi matkustaja-autolautoille. Autolauttojen aikakaudesta Norjan ja Britannian välisessä liikenteessä kerromme tarkemmin tämän juttusarjan seuraavassa osassa, joka ilmestyy Ulkomatalan ensi numerossa (5/201 5).
Kiitokset: Sverre Andreas Rud

1 951 -52 valmistuneen kaksikon Blenheim (2, kuvassa) ja
Braemar (1 ) ulkokuori muotoiltiin tuulitunnelikokeissa.
Kuva: Postikortti Ian Boylen kokoelmista
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Lokikirja
Heinä-elokuu 201 5

Merenkulun tärkeimpiä tapahtumia niin kotivesiltä kuin maailman
meriltä heinä-elokuulta 201 5.
TEKSTI : KALLE I D, LASSI LIIKANEN JA J USSI LITTUNEN

Kotivesiltä

Carnivalin Turusta tilaamat laivat Costa Cruisesille. Carnival Corporation & PLC:n aiemmin tänä

ten matkustajia, lähes 600 000, kulki Helsinki-Tallinna
-linjalla. Kilpailija Viking Linen matkustajamäärät kasvoivat noin 20 500 matkaliijalla noin 950 000 matkustajaan. Eniten kasvua oli Turku-Ahvenanmaa-Tukholma -liikenteessä, kun taas pientä pudotusta tapahtui
Helsinki-Tukholma -reitillä. JL

Tallinkin uuden laivan rakentaminen alkoi.
Meyer Turun telakalla vietettiin tiistaina 4. elokuuta
Tallinkin tilaaman uuden sukupolven Helsinki-Tallinna
-lautan (NB 1 391 ) tuotannonaloitusta. Vuonna 201 7
valmistuva alus tulee Tallinkin toimitusjohtaja Janek
Stalmeisterin mukaan toimimaan edelläkävijänä tuleville Helsinki-Tallinna -reitin autolautoille esimerkiksi
ympäristötehokkuutensa ja palvelutarjontansa puolesta. Nesteytettyä maakaasua (LNG) polttoaineenaan käyttävä laiva tulee olemaan 21 2 metriä pitkä;
sen nopeus on 27 solmua ja suunniteltu matkustajakapasiteetti 2800 henkilöä. Aluksen bruttovetoisuus
on 49 000.Tallink julkisti 7.8. kilpailun laivan nimeämiseksi osoitteessa www.tallinksilja.com/fi/web/fi/nimikilpailu. Valittu nimi paljastetaan ensi vuoden alussa.
JL & KI

vuonna Meyer Turun telakalta tilaamien kahden 1 80
000 bt:n risteilijöiden lopullinen tilaaja selvisi heinäkuun lopulla, kun alusten ilmoitettiin tulevan Costa
Cruisesin laivastoon. LNG:tä polttoaineenaan käyttävät alukset tulevat kuljettamaan peräti 6 600 matkustajaa ja ne ovatkin matkustajamäärissä mitattuna
maailman suurimmat risteilyalukset yhdessä Papenburgin telakalla Aida Cruisesille rakennettavien sisartensa kanssa. Laivat tulevat valmistumaan 201 9 ja
2020. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Turussa rakennetaan laivoja Costa Cruisesille. Helsingissä sen
sijaan on rakennettu Costalle kaksi alusta: Costa Atlantica (2000) ja Costa Mediterranea (2003). KI
Fennica törmäsi kartoittamattomaan matalikkoon Alaskassa. Shellille arktisen öljynporauksen
TUI Cruises tilasi Mein Schiff 7:n ja 8:n. Turun apualukseksi rahdattu Arctia Shippingin monitoimitelakka sai jälleen ilouutisia heinäkuun alussa, kun TUI murtaja Fennica ajoi kartoittamattomaan matalikCruises ilmoitti tilaavansa kaksi uudisalusta. Verrattu- koon Unalaskan lahdella Alaskan vesillä 9. heinäkuuta.
na Turusta aiemmin luovutettuihin Mein Schiff 3:een Merikarttojen mukaan syvyys onnettomuuspaikalla
ja Mein Schiff 4:een, sekä siellä rakenteilla oleviin oli 1 3,1 metriä, kun todellinen syvyys oli vain 7,3
Mein Schiff 5:een ja Mein Schiff 6:een, tulevat nyt ti- metriä – Fennican syväyksen ollessa 8,4 metriä. Fenlatut alukset sisältämään vielä julkaisemattomia “pa- nica telakoitiin onnettomuuden jälkeen Yhdysvaltojen
rannuksia” ja ilmeisesti olemaan kooltaan aiempia si- länsirannikon Portlandissa. KI
saria suurempia. Uudet risteilijät valmistuvat vuosina
201 8 ja 201 9. Uusien tilausten ansiosta Meyer Turun Lundqvistille viides Aframax-tankkeri Japanistelakan tilauskirjat ulottuvat nyt vuoteen 2020 saak- ta. Lundqvist Rederierna tilasi kesäkuun lopussa jo
ka. TUI Cruisesin lisäksi Meyer Turusta laivoja ovat viidennen 1 06 000 dwt:n aframax-tankkerin Japanista
tilanneet Tallink ja Carnival Corporation. LL
Sumimoto Heavy Industriesin telakalta. Alussarjasta
on valmistunut jo kaksi alusta, Estrella lokakuussa
Viking ja Tallink kuljettivat ennätysmäärät 201 4 ja Alfa Baltica viime helmikuussa. Seuraavat kolmatkustajia. Sekä Tallink että Viking Line kertoivat me alusta tulevat valmistumaan helmi- ja heinäkuussa
tehneensä heinäkuussa matkustajaennätyksen. Tallin- 201 6 sekä syksyllä 201 8. KI
kin ja Silja Linen laivoilla kulki heinäkuussa 1 ,1 miljoonaa matkustajaa, mikä on 3,7 prosenttia enemmän Godby Shippingin Misida, Misana ja Miranda
kuin viime vuoden heinäkuussa. Matkustajamäärät Stena RoRolle. Ruotsalainen Stena RoRo on sopikasvoivat eniten Suomi-Viro -välillä (1 0,1 prosenttia) nut pitkäaikaiset rahtaussopimukset suomalaisen
sekä Suomi-Ruotsi -liikenteessä (7,5 prosenttia). Eni- Godby Shippingin Misida-, Misana- ja Miranda-aluk52

Yllä: Havainnekuva Costa Cruisesin Turun telakalta tilaamista
uudisrakenteista. Uudet alukset tulevat todennäköisesti
Pohjois-Euroopan risteilyliikenteeseen (ainakin kesäkuukausina), missä LNG-polttoaineesta saadaan suurin kustannushyöty päästörajoituksista johtuen. Kuva: Costa Cruises
Oikealla: Tallink-konsernin toimitusjohtaja Janek Stalmeister
käynnisti Tallinkin uuden laivan tuotannon Turussa elokuun
alussa. Kuva: Jussi Littunen
Alla: Lundqvist Rederierna pitää suomalaisomisteisen
tankkeriliikenteen lippua korkealla: Estrella ja Alfa Baltica
(kuvassa) saavat vielä yhden sisaren lisää, kun nyt tilattu
sarjan viides alus valmistuu 201 8. Kuva: Catalin Cocirla
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Yllä: Godby Shippingin sisaret Misida ja Misana siirtyvät ensi
vuoden aikana Stena Roron rahtaukseen yhdessä saman
varustamon omistaman Mirandan kanssa. Kuvassa Misida ja
Misana Kotkassa talvella 201 0. Kuva: Kimmo Rantanen
Alla: Fennican lähtöä telakalta onnettomuuden jälkeen
häiritsivät Greenpeacen protestit Arktisen alueen
öljynporausta vastaan. Kuvassa laiva rauhallisemmissa
tunnelmissa Helsingissä 201 4. Kuva: Olli Tuominen
Alinna: Silversea Cruisesinvuonna 201 7 valmistuva Silver
Muse ja sen sisaralukset vaikuttavat havainnekuvan
perusteella olevan käytännössä identtisiä vuonna 2009
valmistuneen Silver Spiritin kanssa. Kuva: Silveasea Cruises

sista. Stena RoRo vuokraa alukset varmistaakseen
sopivan tonniston saatavuuden markkinoilla, muttei
vielä ilmoita, kenen palveluksessa ja millä reiteillä
alukset tulevat kulkemaan.Tällä hetkellä Misida ja Misana kulkevat paperiyhtiö UPM:lle, ja sopimus päättyy
alkuvuodesta 201 6, jolloin alusten rahtaus siirtyy Stena RoRolle. Miranda taas liikennöi Välimerellä
GNV:lle syys-lokakuun vaihteeseen, ja astuu sen jälkeen Stena RoRon palvelukseen. LL

Finnlinesille ja neljälle muulle varustamolle
EU-tukea rikkipesureiden asentamiseen. Vii-

delle varustamolle myönnettiin 28.7. yhteensä 48 miljoonan euron tuki rikkipesureiden asentamiseen osana EU:n Motorways of the Seas -ohjelmaa. Finnlines
sai tukea 1 8 miljoonaa, DFDS yhdeksän miljoonaa,
Stena Line kahdeksan miljoonaa, Brittany Ferries
seitsemän miljoonaa ja Scandlines kuusi miljoonaa
euroa. KI

Maailman meriltä

Crystal Cruisesille neljä uutta laivaa, jokiristeilijöitä ja lentokoneita. Lue lisää sivuilta 4-7.
Silversealle kolme uudisrakennetta. Silversea

Cruisesin toimitusjohtaja Manfredi Lefebvre d’Ovidio
kertoi uuden Silver Muse -laivan kölinlaskutilaisuudessa 24.7., että keväällä 201 7 valmistuva Silver Muse
tuleekin olemaan vain ensimmäinen kolmesta uudisrakenteesta. Fincantierin telakalla rakennettavat alukset perustuvat vuonna 2009 valmistuneeseen Silver
Spiritiin. KI

Hurtigruten osti Atlântidan... Hurtigruten osti

kesäkuun lopussa Portugalissa vuonna 2009 rakennetun Atlântida-autolautan. Alus sai väliaikaisen nimen
Norway Explorer, mutta sen nimi tullaan muuttamaan
heinäkuussa järjestetyn nimikilpailun seurauksena.
Päivälautaksi rakennettua alusta tullaan uudistamaan
laajasti; Hurtigrutenin liikenteessä sen kapasiteetti tu54

lee olemaan 320 matkustajaa ja 1 80 hyttipaikkaa.Vuodesta 201 6 alkaen Norway Explorer tulee risteilemään kesäisin Huippuvuorilla, talvisin se kulkee Norjan rannikon liikenteessä Midnatsolin tilalla, joka
suuntaa risteilemään Etelämantereelle. KI

...ja suunnittelee kahden uuden aluksen rakentamista. Atlântidan oston lisäksi norjalaislähteet ker-

tovat Hurtigrutenin pyytäneen telakoilta tarjouksia
kahdesta uudisrakenteesta, jotka sopisivat sekä Norjan rannikon liikenteeseen että arktisten alueiden risteilyliikenteeseen. Tilaukseen sisältyisi lisäksi optio
kahdesta lisäsisaruksesta. Yksityiskohtia suunnitelluista aluksista ei ole kerrottu, mutta ilmeisesti ne tulevat
olemaan isompia kuin varustamon nykyiset suurimmat alukset Trollfjord ja Midnatsol. Tilaukset ovat osa
varustamon laajentumista expedition-risteilymarkkinoilla sekä valmistautumista Norjan rannikon liikenteen uudelleenkilpailuttamiseen vuonna 2020. KI

Sunflower Daisetsu -lautta paloi Japanissa. Au-

tolautta lähetti hätäkutsun heinäkuun viimeisenä päivänä kello 1 7:32, kun sen autokannella oli syttynyt
tulipalo. Ooaraista Tomakomaihin matkustaneessa
aluksessa oli tapahtumahetkellä 71 matkustajaa ja 23
hengen miehistö sekä 68 ajoneuvoa ja 1 00 rahtiyksikköä.Yhtä lukuun ottamatta kaikki ihmiset saatiin evakuoitua alukselta; kateissa ollut sammutustöihin osallistunut toinen perämies löytyi myöhemmin alukselta
kuolleena. Palon sammuttamiseen osallistui lähes 20
alusta. JL

Stena Jutlandica ja Ternvind törmäilivät. Stena
Linen Stena Jutlandica ja Terntankin Ternvind törmäsivät toisiinsa Göteborgin sataman sisääntuloväylällä
1 9. heinäkuuta. Vielä toistaiseksi tuntemattomasta
syystä satamasta ulospäin kulkenut Ternvind ajautui
satamaan tulevan Stena Jutlandican kylkeen, aiheuttaen suuren reiän Stena Jutlandican kylkeen sekä vaurioita vedenalaisiin osiin.Törmäyksestä selvittiin ilman
henkilövahinkoja, mutta Stena Jutlandica jouduttiin
viemään Tanskan Odenseen telakoitavaksi. Ruotsin
poliisi ja valtiollinen onnettomuustutkintakomissio
selvittävät onnettomuuden syytä. Stena Jutlandican
korvaajaksi tuotiin Liepaja-Travemünde -linjalla kulkenut Ask, jonka oli joka tapauksessa tarkoitus tulla linjalle syyskuussa korvaamaan liikenteestä vedettävää
Stena Scanrailia. LL & KI

Ylinnä: Taiteilijan näkemys Hurtigrutenin uusimmasta
alushankinnasta. Väliaikaisen nimen Norway Explorer saanut
alus aloittaa liikenteen ensi vuonna laajojen uudistusten
jälkeen. Kuva: Hurtigruten/Kristine Øksnes
Yllä: Boughaz (ex-Viking 5) saapui Aliagan romurannalle
1 9.8. Entinen Helsinki-Tukholma -laiva oli huonossa kunnossa
oltuaan vuosia makuutettuna Comaritin konkurssin jälkeen.
Kuva: Manuel Mohedano Torres
Alla: Stena Scanrailin korvaaja Ask (nyk. Stena Gothica)
saapui Göteborg-Frederikshavn -reitille muutamaa viikkoa
suunniteltua aiemmin Stena Jutlandican ja Ternvindin
törmäyksestä johtuen. Kuva: Marko Stampehl

Junalauttaliikenne Ruotsin ja Tanskan välillä
päättyi. Viimeinen Ruotsin ja Tanskan välillä liikennöi-

nyt junalautta Stena Scanrail lopetti liikenteen Göteborgin ja Frederikshavnin välisellä linjalla 25.8. 1 900luvun aikana junalauttaliikenne maiden välillä oli laajaa,
mutta Juutinrauman sillan valmistuminen vuonna
2000 lopetti Etelä-Ruotsin ja Tanskan väliset junalaut55

talinjat. Syynä Stena Scanrailin liikenteen lopettamiseen on kuitenkin Göteborgin junalauttasataman
muuttaminen asuinalueeksi. Korvaavaa uutta junalauttasatamaa ei rakenneta ja Stena Scanrailin korvaa
rahtilautta Stena Gothica (ex-Ask). KI

AIDAprima viivästyy entisestään. Saksalaisen

AIDA Cruisesin Japanista tilaaman risteilyaluksen
luovutus on viivästynyt jälleen. Mitsubishi Heavy Industries -telakan Japanissa rakentaman aluksen piti
viimeisimmän aikataulun mukaan valmistua tämän
vuoden lokakuussa, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan luovutus tapahtuu huhtikuussa 201 6. Neljä vuotta sitten tilatun AIDApriman piti alkuperäisen sopimuksen mukaan valmistua jo maaliskuussa 201 5 ja
sisaraluksen maaliskuussa 201 6. JL

Gotlandsbåten aloittaa liikenteen katamaraanilla kesällä 201 6. Gotlannin-liikennettä jo ke-

Ylinnä: Innovatiivisen AIDApriman piti valmistua alkuperäisen
suunnitelman mukaan jo viime keväänä, mutta alus tulee
viivästymään yli vuodella. Kuva: AIDA Cruises
Yllä: Gotlandsbåtenin tuleva alus on vielä toistaiseksi P&O
Ferriesin liikenteessä kulkeva Express. Alus valmistui vuonna
1 998 Incatin telakalta Australiasta ja rikkoi matkallaan
Eurooppaan ennätyksen nopeimmasta Atlantin-ylityksestä –
menettääkseen sen kuukautta myöhemmin Cat-Link V:lle
(nyk. Fjord Cat). Kuva: David Nicol
Alla: Bahamas Celebration oli alkujaan Jahre Linen Oslo-Kiel
-lautta Prinsesse Ragnhild. Laiva teki pitkän päivätyön Color
Linen liikenteessä. Katso myös artikkeli sivuilla 23-33.
Kuva: Marko Stampehl

säksi 201 4 yrittänyt Gotlandsbåten tähtää nyt liikenteenaloitukseen vuoden 201 6 kesällä.Yhtiö on ilmoittanut halukkuutensa aloittaa liikenne manner-Ruotsin
Västervikin ja Gotlannin Visbyn välillä katamaraanilla.
Tätä varten perustettava Nordic HSC AB -yhtiö ostaa Express-katamaraanin nykyiseltä omistajaltaan, ja
tarkoituksena on liputtaa alus Ruotsiin ja liikennöidä
ruotsalaisella miehistöllä. Liikenteeseen suunniteltu
katamaraani kulkee toistaiseksi P&O Ferriesin liikenteessä nimellä Express. Gotlandsbåten AB yritti aloittaa liikenteen Visbyn ja Västervikin välillä jo kesällä
201 4 Västervik-lautalla, mutta yritys kaatui aluksen
kanssa ilmenneisiin vaikeuksiin. LL

Sewol nostetaan. Huhtikuussa 201 4 uponneen

eteläkorealaisen matkustaja-autolautta Sewolin hylky
nostetaan. Etelä-Korean kalastus- ja meriministeriö
ilmoitti 1 5.7. valinneensa Kiinan valtion omistaman
Shanghai Salvagen suorittamaan nostotyöt. Laivan
nostaminen maksaa 85,1 miljardia wonia (noin 75
miljoonaa euroa). KI

Bahamas Celebration romuksi. Matkustaja-auto-

lautta Bahamas Celebration (ex-Prinsesse Ragnhild)
lähti 4.7. viimeiselle matkalleen Trinidad ja Tobagosta
kohti Alangin romurantaa. Alus valmistui vuonna 1 981
Howaldtswerken telakalta Kielistä Jahre Linen OsloKiel -linjalle.Vuonna 1 990 linja siirtyi Color Linen haltuun; vuotta myöhemmin laiva pidennettiin ja sen
kansirakenteita laajennettiin radikaalisti Astilleros Españolesin telakalla. Color Line luopui laivasta vuonna
2008 ja se myytiin Bahamas Celebration Cruise Linelle Floridan ja Bahaman väliseen liikenteeseen nimellä
Bahamas Celebration. Viime lokakuussa alus ajoi karille Freeportin edustalla, minkä seurauksena se havaittiin korjauskelvottomaksi ja myytiin nyt siis romuksi. KI
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MSC Cruises aloittaa risteilyt Kuubasta joulukuussa. MSC Opera aloittaa viikon risteilyt Havan-

nasta Meksikoon, Caymansaarille ja Jamaikalle 21 . joulukuuta. Huhtikuussa 201 6 laiva palaa risteilemään
Pohjois-Eurooppaan. Muista Kuuban-risteilijöistä poiketen (kts. sivut 8-1 4) MSC:n risteilyt eivät keskity
Kuubaan, vaan Havanna toimii vain risteilyiden lähtösatamana. KI

BC Ferries muuttaa lauttojaan LNG-käyttöisiksi. Kanadalainen, Brittiläisen Kolumbian osavaltion

omistama BC Ferries muuttaa Spirit-luokan aluksensa
Spirit of British Columbian ja Spirit of Vancouver Islandin LNG-käyttöisiksi. Spirit of British Columbia
uudistetaan talvella 201 7-201 8 ja Spirit of Vancouver
Island seuraavana talvena. Muutostöistä kilpailee kolme telakkaa: Seaspan Kanadassa, Fincantieri Italiassa
ja Remontowa Puolassa. Viimeeksi mainittu telakka
rakentaa parhaillaan kolmea uutta LNG-käyttöistä
alusta BC Ferriesille. KI

Ponantille jälleen uusi omistaja? Luksusristeily-

varustamo Ponant on jälleen saamassa uuden omistajan. Varustamon nykyinen omistaja, sijoitusyhtiö
Bridgepoint osti vuonna 201 2 silloin vielä nimellä
Compagnie du Ponant tunnetun varustamon CMA
CGM:ltä. Bridgepointin omistuksessa varustamon
voitot ovat kolminkertaistuneet, mutta heinäkuussa
Bridgepoint ilmoitti myyvänsä Ponantin ranskalaisen
liikemies Francois Pinaultin Artémis-yhtiölle. Kaupan
yksityiskohtia ei ole paljastettu. KI

Yllä: Vuosina 1 993 ja 1 994 valmistuneet Spirit of British
Columbia (kuvassa) ja Spirit of Vancouver Island muuttuvat
LNG-käyttöisiksi vuoteen 201 9 mennessä. Kuva: Bruce Peter
Alla: Ramsgaten lauttasatamalla on myös suomalaishistoria,
sillä vuosina 1 981 -1 998 sieltä liikennöi suomalaisomisteinen
Sally Line, joka myös omisti sataman. Kuvassa varustamon
suurin alus Sally Star Dunkerquen edustalla.
Kuva: Marko Stampehl

Viking Starilla vakava koneongelma Tallinnassa. Vasta tänä keväänä liikenteen aloittanut Viking

Cruisesin ensimmäinen valtameriristeilijä Viking Star
kärsi vakavasta koneongelmasta elokuussa. Alus jäi
määrittelemättömän koneongelman vuoksi Tallinnaan
1 .8. ja joutui odottamaan varaosia aina 7.8. asti. KI

Ramsgaten ja Boulognen välille jälleen lauttaliikennettä? Brittiläinen Euroferries Express sekä

Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä liikennöivä Nova Star
Cruises ilmoittivat elokuun alussa avaavansa lauttalinjan Englannin kanaalissa Ramsgaten ja Boulognen
välillä Nova Star -aluksella, joka liikennöi normaalilla
Yarmouth-Portland -linjallaan vain talvikuukausina.
Ramsgaten sataman omistaja Thanetin piirikunta kiirehti kuitenkin ilmoittamaan ettei pidä Euroferries
Expressiä luotettavana varustamona: samojen tahojen
omistama Euroferries Ltd. myi lippuja olemattomalle
lauttalinjalle 2009 ja 201 3. Sen sijaan piirikunta kertoi
neuvottelevansa “uskottavan potentiaalisen rorooperaattorin kanssa”. Ainakin DFDS:n edustajien kerrotaan vierailleen Ramsgatessa. Liikenne Ramsgaten
satamasta loppui vuonna 201 3, kun Oostendeen liikennöinyt Trans Europa Ferries meni konkurssiin. KI
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Ensi numerossa:

Finnjet Itämerellä ja romurannalla

Finnjet lähdössä Helsingistä kohti Travemündeä kesällä
1 994. Kuva: Krzysztof Brzoza

Finnjet lähti viimeisen kerran Itämereltä kymmenen
vuotta sitten. Tämän kunniaksi luomme katsauksen Autolautoilla Norjasta Britanniaan
aikansa suurimman ja nopeimman matkustaja-autolautan tarinaan.
Autolauttaliikenne Norjasta Britanniaan alkoi vuonna
1 966 innovatiivisilla monitoimilautoilla, jotka toimivat
Princess Cruises 50 vuotta
myös risteily- ja rahtilaivoina. Myöhemmin linjalla
nähtiin myös useita entisiä ruotsinlaivoja ennen liiRahdatulla rannikkohöyryllä toimintansa aloittanut kenteen lopettamista vuonna 2008.
modernin risteilyliikenteen uranuurtaja Princess
Cruises juhlii puolivuosisataista taivaltaan marraskuussa.
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