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TEKSTI : O LLI TUOMINEN

Kuluva syksy on tuo tullessaan kaksi merkittävää muutosta Ulkomatalan toimintaan.Tänä vuonna näkee ensimmäistä kertaa päivänvalon Ulkomatalan välipäiväspesiaali, jossa julkaistaan vuodenvaihteessa 2009201 0 ilmestynyt Celebrity Cruisesin historiikki. Samalla tämä merkitsee sitä, että ensimmäistä kertaa sitten Ulkomatalan perustamisen emme julkaise joulukalenteria.
Totesimme toimituksessa, että kuuden vuoden jälkeen joulukalenteriin
olisi pitänyt tuoda jotain uutta ja ennen kaikkea toimituksellista sisältöä. Koimme kuitenkin, että tämänhetkisillä henkilöresursseilla meillä
ei ole siihen realistisia mahdollisuuksia, sillä laadukkaan lehden toimittaminen on meille aina ykkösasia. Välipäiväspesiaalin myötä voimme
tarjota teille kiinnostavan artikkelisarjan, jota ei kadonneiden lehtien
vuoksi ole ollut vuosiin mahdollista lukea kokonaisuudessaan.

"

Toinen merkittävä muutos liittyy lehden julkaisupäivään. Olemme jo
pidemmän aikaa käyneet keskustelua julkaisupäivän vaihtamisesta:
Nykyisessä mallissa julkaisu osuu kahdesti
merkittävän juhlapäivän
aattoon, mikä on niin
lukijoiden kuin toimituksen kannalta hankalaa. Lisäksi julkaisu kuun viimeisenä päivänä johtaa siihen, että lehti on heti seuraavana päivänä
"kuukauden" vanha.

Vuoden alusta
alkaen lehti
ilmestyy aina
parittomien
kuukausien viides
päivä.

Niinpä siirrymme ensi vuoden alusta alkaen uuteen julkaisurytmiin:
jatkossa lehti ilmestyy aina parittomien kuukausien viides päivä. Samalla tämä tarkoittaa, että nyt käsissänne oleva numero on vuoden viimeinen, sillä 31 .1 2 julkaistavaksi tarkoitettu 6/201 5-numero julkaistaan
uuden aikataulun mukaisesti 5.1 .201 6, ja näin ollen se kantaa numeroa
1 /201 6.
Alkanut syksy muutti myös lehden toimitusta. Lehden toinen perustaja, Sergei Pennonen, ilmoitti juuri edellisen numeron ilmestymisen korvalla siirtyvänsä sivuun lehden toimituksesta. Päätöksellä ei ole välitöntä vaikutusta lehden toimitukseen ja ilmestymiseen, mutta teemme
jatkuvasti töitä löytääksemme uusia tekijöitä avustamaan lehden teossa. Ulkomatala on vuosien saatossa kasvanut parikymmensivuisesta
lehdykästä yli 50-sivuiseksi lehdeksi, jonka tekeminen vaatii luonnollisesti entistä enemmän työtä.
Koko toimituksen puolesta haluan kiittää Sergeitä kuluneista vuosista
ja hänen monivuotisesta panoksestaan Ulkomatalan hyväksi.
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Doverin ja Calais’n välisessä liikenteessä kesäkuun lopusta vallinnut
poikkeustila päättyi syyskuun alussa, kun My Ferry Link -varustamon
työntekijät lopettivat Calais’n sataman saarron ja luovuttivat Rodin- ja Berlioz-lautat uudelle rahtaajalle DFDS:lle.

TEKSTI : KALLE I D

M Y FERRY LINK -varustamo (MFL) on ollut viime

vuosina yksi vakioaiheista Ulkomatalan Lokikirjassa.
Tämän lisäksi varustamoa on käsitelty useampaan
kertaan omissa artikkeleissaan, viimeksi neljä kuukautta sitten numerossa 3/201 5. Tuolloin My Ferry
Linkin alusten omistaja, Englannin kanaalin alittavan
rautatietunnelin omistava Eurotunnel SA oli ilmoittanut rahtaavansa MFL:n Rodin- ja Berlioz-alukset DFDS Seawaysille. Alusten
luovutuspäiväksi sovittiin 2. heinäkuuta.
Asiat eivät kuitenkaan sujuneet ihan
suunnitelmien mukaan, sillä rahtaaja sai
laivat haltuunsa vasta 1 6. syyskuuta.

Autolautat

Kuva: Marko Stampehl
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Viimein tyyntä
Englannin
kanaalissa?

My Ferry Linkin lyhyt tarina
My Ferry Link -varustamo syntyi kesällä 201 2, kun
Eurotunnel SA osti konkurssiin menneen SeaFrance
-varustamon alukset SeaFrance Rodinin, SeaFrance
Berliozin ja SeaFrance Nord Pas-de-Calais’n. Kolmikko rahdattiin työntekijöiden muodostamalle SCOP
SeaFrance -yhtiölle, joka aloitti niillä uudelleen liikenteen Doverin ja Calais’n välisellä linjalla. Kauppa joutui välittömästi kilpailuviranomaisten hampaisiin:
Ranskassa viranomaiset eivät nähneet ongelmaa, mutta Britanniassa kaupan nähtiin johtaneen Eurotunnelin määräävään markkina-asemaan Doverin ja Calais’n
välisessä liikenteessä. Asiaa ratkottiin eri oikeusasteissa vuosien ajan. Viimeisin oikeustaistelu aiheesta
päättyi toukokuussa 201 5 My Ferry Linkin voittoon.
(MFL-kiistan vaiheista voi lukea tarkemmin Ulkomatalan numeroista 3/201 5 ja 6/201 3).
Britannian kilpailuviranomaiset anoivat kuitenkin oikeutta valittaa korkeampaan oikeusasteeseen. Tässä
vaiheessa Eurotunnel ei katsonut järkeväksi jatkaa
epävarmalla pohjalla olevaa lauttatoimintaa. Kesäkuun
alussa Eurotunnel ilmoitti rahtaavansa Rodinin ja Berliozin DFDS:lle, joka oli aloittanut liikenteen Doverista Calais’hin SeaFrancen konkurssin jälkeen talvella
201 2. Sopimuskauden lopuksi alukset tullaan myymään DFDS:lle. Rodinin ja Berliozin luovutus rahtaajalle sovittiin heinäkuun alkuun.

gelma, sillä matkustajat ja rahti saatettiin ohjata Dover-Dunkerque -linjalle. Myös varustamon Dover-Calais -laiva Calais Seaways siirtyi Dunkerque’iin; linjan
toinen laiva Malo Seaways sen sijaan ei ole yhteensopiva Dunkerque’in satamalaitteiden kanssa. Lauttaliikenteen pysäyttämisen lisäksi MFL:n työntekijät
tunkeutuivat Kanaalin tunnelin rautatiealueelle ja
estivät liikenteen rakentamalla palavia esteitä rautatiekiskoille. P&O hyödynsi tilannetta tuomalla Doverin ja Calais’n väliselle linjalle kuudennen aluksen,
rahtilautta European Seawayn.

Sopimus syntyy
Työtaistelutoimet jatkuivat aina elokuun loppuun asti.
Ensi kerran osapuolien välillä neuvoteltiin heinäkuun
lopulla Ranskan viranomaisten johdolla: liikenneministeri Alain Vidalies ehdotti sopimusta, jossa DFDS
palkkaisi 230 entistä My Ferry Linkin työntekijää ja

Miehistöt kaappaavat laivat ja sulkevat
satamat
My Ferry Linkiin läheisissä suhteissa olevissa ammattijärjestöissä suunnitelmaa laivojen rahtaamisesta
DFDS:lle ei katsottu hyvällä. MFL:n työntekijöiden
lausunnon mukaan Eurotunnelin ja DFDS:n välinen
rahtaussopimus oli laiton, mistä johtuen työntekijät
vaativat DFDS:ltä korvauksia My Ferry Linkin liikenteen loppumisesta. Väitettä perusteltiin sopimusehdoilla, joilla Eurotunnel osti entiset SeaFrancen alukset vuonna 201 2: Eurotunnel lupasi pitää alukset Doverin ja Calais’n välisessä liikenteessä viiden vuoden
ajan ja taata tietyn määrän työpaikkoja ranskalaisille
merimiehille. Eurotunnelin ja DFDS:n mukaan sopimusta ei rikottu: Eurotunnel rahtasi alukset DFDS:lle
Dover-Calais -liikenteeseen, kun taas DFDS aikoi pitää laivat Ranskan lipun alla.

Yllä: Vasta huhtikuussa Dover-Calais -linjalla aloittaneen,
Stena Linelta rahdatun Malo Seawaysin ura linjalla jää
lyhyeksi, kun Rodin ja Berlioz korvaavat sen linjalla.
Kuva: Marko Stampehl
Alla: MFL:n työntekijöiden ja DFDS:n välisen kiistan ehdoton
voittaja oli P&O Ferries, joka toi European Seawayn tarjoamaan lisäkapasiteettia työtaistelun ajaksi. Kuva: Ian Boyle

Seurauksena oli työtaistelu: MFL:n työntekijät sulkivat
Calais’n sataman kaikelta lauttaliikenteeltä ja ottivat
Rodinin ja Berliozin haltuunsa estäen DFDS:n henkilökunnan pääsyn laivoille. Muutaman päivän sisällä
P&O:n laivojen sallittiin aloittaa uudelleen liikenne
Calais’hin, mutta DFDS:n laivoja satamaan ei päästetty. Tämä ei tosin ollut DFDS:lle ylitsepääsemätön on5

Berliozin viimein takaisin Eurotunnelille 1 3. syyskuuta ja Eurotunnel luovutti alukset edelleen DFDS:lle
kolme päivää myöhemmin. Jo aiemmin oli paljastunut,
että laivojen miehistöt olivat lakon aikana vandalisoineet laivojen sisustusta, aiheuttaen jopa kahden miljoonan euron arvoiset vahingot.

Viimein rauha?

Yllä: Pian nähtävissä DFDS:n väreissä: Rodin Calais'ssa
keväällä 201 4. Kuva: Marko Stampehl
Alla: Nord Pas-de-Calais'n tulevaisuus on vielä
kysymysmerkki: saako Eurotunnel jatkaa sillä liikennöintiä
Englannin kanaalissa vai ei? Kuva: Marko Stampehl

Kirjoitushetkellä Rodin ja Berlioz ovat molemmat
telakalla Dunkerque’issa. DFDS:n lehdistötiedotteen
mukaan alukset tulevat aloittamaan liikenteen varustamon väreissä “vuoden 201 5 viimeisen neljänneksen
aikana”; kuitenkin aikatauluissa uudet alukset näkyvät
vasta 1 .1 .201 6 alkaen. Rodin ja Berlioz tulevat liikennöimään Doverin ja Calais’n välillä yhdessä Calais
Seawaysin kanssa; Stena Linelta rahdattu Malo Seaways sen sijaan siirretään jollekin toiselle linjalle. Laivojen tarkan liikenteenaloituksen lisäksi myös Rodinin ja Berliozin tulevat nimet ovat vielä hämärän peitossa. Lienee selvää, että ne saavat DFDS:n Seawayspäätteiset nimet ja ensimmäisinä aluksina DFDS:n lokakuussa julkistamat uudet, tummarunkoiset värit.
MFL:n matkustaja-alusten hankkimisen jälkeen DFDS
on suurin Doverista liikennöivä varustamo: kolmen
Calais’hin liikennöivän lautan lisäksi sillä on kolme
Dunkerque’iin liikennöivää lauttaa. Työtaistelun suurin hyötyjä P&O Ferries on puolestaan suurin toimija
Doverin ja Calais’n välisellä linjalla peräti viidellä
aluksella (Spirit of France, Spirit of Britain, Pride of
Canterbury, Pride of Kent ja Pride of Burgundy).

Eurotunnel, joka suunnitteli jatkavansa liikennettä
Doverin ja Calais’n välillä Nord Pas-de-Calais -rahtilautalla, puolestaan 1 80. Tämä ei kuitenkaan sopinut
työntekijäosapuolelle. Neuvotteluiden kariuduttua
lakkoilijat estivät pääsyn Calais’n satamaan ja katkaisivat liikenteen läheisellä A1 6-moottoritiellä.
Sopimukseen DFDS:n, Eurotunnelin ja MFL:n työntekijöiden välillä päästiin viimein 31 . elokuuta, kuitenkin
ehdoilla, jotka työntekijöiden kannalta olivat huonommat kuin työntekijäosapuolen heinäkuun lopussa
hylkäämät ehdot. Neuvotteluiden aikana MFL:n työntekijät ehtivät vielä kerran sulkea Calais’n sataman
kaikelta liikenteeltä. Lopullisen sopimuksen mukaan
DFDS palkkaa 202 ja Eurotunnel 1 50 entistä MFL:n
työntekijää. Sopimukseen pääsemisen jälkeen DFDS
saattoi viimein aloittaa uudelleen liikenteen Doverin
ja Calais’n välillä.
My Ferry Linkin työntekijät luovuttivat Rodinin ja
6

Eurotunnelin edelleen omistama rahtilautta Nord
Pas-de-Calais on sen sijaan edelleen kysymysmerkki
ja mahdollisten konfliktien aiheuttaja. Eurotunnel haluaisi säilyttää aluksen omistuksessaan ja jatkaa liikennöintiä sillä Doverin ja Calais’n välillä, sillä laivalla voidaan kuljettaa vaarallisia lasteja jotka ovat rautatietunnelissa kiellettyjä. Britannian ja Ranskan kilpailuviranomaiset eivät kuitenkaan ole vielä antaneet
suostumustaan suunnitelmalle. Eurotunnelilla on siis
laiva ja myös miehistö, jolle se maksaa palkkaa…
mutta ei liikennettä.

Lähteet
- DFDS Seaways (www.dfdsseaways.com)
- Ferries of Northern Europe (groups.yahoo.com/
neo/groups/FerriesOfNorthernEurope/info)
- Lloyd’s Loading List (www.lloydsloadinglist.com)
- P&O Ferries (www.poferries.com)
- The Telegraph (www.telegraph.co.uk)
- Ulkomatala 3/201 5

Tukholman-kirjeenvaihtaja

Mitä pienet edellä,
sitä suuret perässä
TEKSTI : LASSI LIIKANEN

RUOTSISSA ja ruotsalaisissa on paljon asioita, joita

haalinut ympärilleen suuren ryppään offshore-toimintoihin keskittyneitä varustamoita. Monien mielikuvissa sekä Tanska että Norja mielletään Ruotsia merenkulkuystävällisemmiksi maiksi ja myös niiden
kauppalaivastot ovat huomattavasti Ruotsia suuremmat.

ihailen. Yksi ylitse muiden on ruotsalaisten uskomaton taito myydä ja brändätä omia tekeleitään. Suomen talouslehtien palstoilla puidaankin usein, miten
ihmeessä ruotsalaiset onnistuvat lähes aina paremmin, kun on tarkoitus myydä ja tuotteistaa vientituot- Toki myös Ruotsissa on suuria merenkulkualan toimiteita maailmalla.
joita, Stena-konserni ja Wallenius näistä tunnetuimpina. Telakkateollisuus Ruotsista on kuollut jo kolme
vuosikymmentä sitten. Ruotsilta kuitenkin puuttuu
selkeä merenkulkuprofiili, vaikkei siitä ole kovinkaan
paljon aikaa, kun maa oli merenkulun suurvalta, ja
kolme kruunua seilasi pitkin maailman meriä.

"

Ruotsilta
puuttuu selkeä
merenkulkuprofiili

Jos minun täytyy luetella, kuinka monta maailmalla
tunnettua vientituotetta Suomella on, jää lista kovin
lyhyeksi. Ruotsista sen sijaan tulee suuria kansainvälisiä merkkejä ja brändejä. Asuessani täällä olen myös
hämmästynyt täkäläisten taidoista kääntää asiat omalta kannalta positiivisiksi. Vaikkei Ruotsissa voikaan
kansallisylpeydellä pahemmin kerskua, mainostaa Volvo Zlatan Ibrahimovich keulakuvanaan reteästi henkilöautojaan maailmanlaajuisesti sloganilla ”Made by
Sweden”, kansallislaulun soidessa taustalla. Kansallislaulun, josta vieläpä kohta ”haluan elää ja kuolla Pohjolassa” on muutettu muotoon ”haluan elää ja kuolla
Ruotsissa”. IKEA:n logon värit kytkeytyvät suoraan
Ruotsin lippuun, ja käytännössä kaikista sen tuotteista
löytyy teksti ”Designed and Quality – IKEA of Sweden”. Siinä missä Suomesta pakolaiskriisin myötä leviää kuva ihmismuureista Torniossa ja hattupäisistä
miehistä Lahdessa, on Ruotsi onnistunut välittämään
kuvaa itsestään eurooppalaisena humanitäärisenä
suurvaltana, joka toivottaa sotaa pakenevat tervetulleiksi.
Merenkulussa tuntuu kuitenkin, että asiat ovat toisin.
Läntisillä naapureillamme, Tanskalla ja Norjalla, on
molemmilla suuret maailmanlaajuisesti tunnetut merenkulkusektorinsa. Tanskasta tulevat maailman suurin varustamo (ja maan suurin yritys) Møller-Mærsk
sekä DFDS-konserni. Norjan öljyteollisuus taas on

Ala onkin kärsinyt suuren imagotappion. Ruotsi on
ainoita maita EU:ssa, joka ei ole ottanut käyttöön
tonnistoverojärjestelmää.Valtiovalta yritti pelastaa telakkateollisuutta kovilla panoksilla 1 970-luvulla, lopulta tappaen koko teollisuuden. Tällä hetkellä ruotsalaisten varustamoiden hallitsemien alusten määrä kasvaa, mutta Ruotsin lipun alla seilaavien laivojen määrä
laskee ruotsalaisten varustamoiden valitessa gulblåan
sijaan halvemman ulkomaisen lipun.
Tässä asiassa Ruotsilla on paljon opittavaa. Norja ja
Tanska ovat menestyksessään menneet kirkkaasti ohi,
ja jopa ”pikkuveljenä” kohdeltu Suomi on onnistunut
paremmin. Päätöksentekijöiden pitää nyt ryhtyä luotsaamaan meriklusteri maassa uuteen kukoistukseen.
Merikuljetukset sopivat nimittäin hyvin maan ilmastoedelläkävijän profiiliin. Lisäksi merenkulku vaikuttaa
suoraan bruttokansantuotteeseen, työllisyyteen sekä
vientiteollisuuteen ja alihankintaketjuihin.
On tärkeää kirkastaa Ruotsin profiilia merenkulkumyönteisenä valtiona. Ensimmäinen askel saattaa olla
kuin ollakin tonnistovero, sillä Ruotsin istuva hallitus
aikoo saattaa tonnistoveron voimaan maassa 1 . heinäkuuta 201 6. On vain syytä toivoa, ettei poliittinen
epävakaus valtiopäivillä kaada tätä tärkeää hanketta.
Alan toimijoille pitää muutoinkin turvata hyvät toimintaedellytykset, ja Ruotsin lipusta täytyy tehdä
houkutteleva vaihtoehto kotimaisille varustajille.
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Risteilijät

Breakaway Plus on t
Escape valmistui

Norwegian Cruise Linen uusin risteilijä, Norwegian Escape valmistui lokakuussa Meyer Werftin Papenburgin telakalta. Ulkomatala
tekee katsauksen uuteen alukseen
ja laajemmin Breakaway Plus- ja
Breakaway-luokkien aluksiin.
TEKSTI : LASSI LIIKANEN

RISTEILYMAAILMASSA on jälleen siirrytty yksi ruutu

eteenpäin, kun maailman suurimpiin kuuluva risteilyvarustamo Norwegian Cruise Line vastaanotti uuden
Norwegian Escape -aluksen Meyer Werftille kuuluvalta Papenburgin telakalta lokakuun lopussa. Vaikka
maailmassa luovutetaan vuosittain lukuisia uudisra8

kenteita eri telakoilta eri operaattoreille, ei uusia
alusluokkia (ainakaan isoille toimijoille) joka vuosi
pulpahda. Siitä syystä Ulkomatala käy nyt läpi tämän
uutukaisen lyhyen historian – ja luo katsaukseen
myös sen edeltäjiin.

Breakaway-luokasta Breakaway Plussaan
Lentoyhtiömäiset standardit ovat siirtyneet myös
merenkulkuun, ainakin jos tätä esimerkkiä on uskominen. Norwegian Escape valmistui ensimmäisenä
laatuaan uuteen, mielikuvituksettomasti nimettyyn
Breakaway Plus -alusluokkaan, jonka edeltäjänä toimii
Breakaway-luokka. Uuden aluksen pohjana toimivat
siis vuonna 201 3 valmistunut Norwegian Breakaway
ja vuotta myöhemmin valmistunut Norwegian Getaway.

täällä – Norwegian

Breakaway-luokan alukset ovat todiste siitä, miten
risteilytuote tänä päivänä on radikaalisti muuttunut.
Siinä missä pienemmät tekijät tekevät tuotteestaan
mahdollisimman perinteisen, suuret toimijat menevät
täysin eri suuntaan. Breakaway ja Breakaway Plus ovat
tästä hyviä esimerkkejä, sillä näillä aluksilla pääasiana
eivät enää ole kohteet tai välttämättä edes matkustamisen ilo. Breakaway-laivat ovat täysiverisiä merten
viihdekeskuksia, joilla itse laivan palvelut ovat pääasia.
Breakaway-luokan risteilijät olivat Norwegian Cruise
Linen lippulaivoja ja suurimpia aluksia Norwegian Escapen valmistumiseen saakka.Alukset ovat olleet suuri menestys: Cruise Critic palkitsi Norwegian Breakawayn ensimmäisenä liikennöintivuonnaan (201 3) parhaaksi uudeksi laivaksi. Palkinto toki oli aivan oikeutettu, sillä alukset todella ovat edelläkävijöitä monessa asiassa.

NCL:n alusten kylkien taideteokset ovat muuttuneet vuosien
saatossa aina vain monimutkaisemmiksi. Norwegian
Escapen maalauksen on suunnitellut merieläimiä esittäviin
maalauksiin erikoistunut taiteilija Guy Harvey.
Kuva: Meyer Werft

Breakaway Plus -luokan ensimmäinen alus, nyt valmistunut Norwegian Escape, tilattiin lokakuussa 201 2.
Tilaus sai jatkoa kesällä 201 3, kun NCL ilmoitti tilaavansa alukselle sisaren, joka luovutetaan vuonna 201 7.
Viime kesänä NCL tilasi tälle menestyksekkäälle sarjalle vielä kaksi alusta lisää Meyer Werftiltä. Tämä tilaus sai huomiota myös Suomen mediassa, kun lehtitietojen mukaan siitä neuvotteli myös tuolloin vielä
STX:n omistuksessa ollut Turun telakka. Tilaus meni
kuitenkin Meyerille, joka myöhemmin syksyllä osti Turun telakan STX:ltä yhdessä Suomen valtion kanssa.
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Uudempi, suurempi ja parempi

Vibe Beach Club on tuttu jo Breakaway-luokan aluksilta. Siellä aikuisille tarjoutuu mahdollisuus nauttia
Nyt valmistuva Norwegian Escape eroaa edeltäjistään lämpimästä porealtaasta ja baaritiskin antimista.
lähinnä koossa. Norwegian Escape ja sen kolme sisarta ovat noin 1 0 prosenttia Breakaway-sarjaa suurem- Hurjapäisille matkaajille elämyksiä tarjoaa suuri allaspia. Aluskoko on tietysti merkittävä tekijä bisnekses- osasto laivan ulkokansilla. Aqua Parkiksi nimetty osassä, jossa itse laivasta tehdään käyntikohde satamien ja to sisältää lukuisia altaita ja vesiliukumäkiä. Myös lapkaupunkien sijaan. Laivoja kasvattamalla ja toinen set on otettu huomioon tarjoamalla heille oma allastoistaan suurempia tilaamalla alan jättimäiset toimijat kompleksi Aqua Parkin yhteydessä. Lapset ovat Norkuten Royal Caribbean International, Carnival Cruise wegian Escapelle enemmän kuin tervetulleita: laivalla
Line ja Norwegian Cruise Line ovatkin menestyneet on esimerkiksi mahdollisuus jättää nuorimmat, yli
ja kasvattaneet liiketoimintaansa viime vuosina.
kuuden kuukauden mutta alle kolmen vuoden ikäiset
lapset lastenhoitajien vastuulle. Sen lisäksi aluksella
Tällä suuntauksella risteilytuotteesta on tavallaan teh- on tietysti myös perinteiset lasten leikkialueet, ja laity ”kansanomaisempi”, kun risteilylaivat muistuttavat van lastenkerho on jaettu ikäluokittain. Myös nuoria
entistä enemmän niitä lukuisia elämyskeskuksia, joita matkustajia on ajateltu, sillä Norwegian Escapella on
ainakin Yhdysvalloista tänä päivänä löytyy kuivalta myös oma nuorten kerho, jossa järjestetään nuorten
maalta pilvin pimein. Uusien merten jättiläisten valt- maun mukaisia aktiviteetteja.
teina on valtava viihdetarjonta: teatterit, yökerhot ja
baarit, kylpylä- ja uima-allasosastot ja niin edelleen. Aqua Parkin yhteydessä on myös laivan urheiluosasTämä kaikki yhdistettynä mahdollisuuteen majoittua to, joka perinteisen minigolfradan ja koripallokentän
laivalla, nauttia ruuasta lukuisissa eri ravintoloissa se- lisäksi sisältää esimerkiksi köysiratoja sekä köysiseikkä halutessaan myös käydä tutustumassa kohdekau- kailukokonaisuuden. Elämyksille onkin annettu paljon
punkeihin tekee tuotteesta tietysti houkuttelevan.
tilaa Norwegian Escapella. Mikäli ei kaipaa seikkailua
tukka hulmuten, voi Norwegian Escapella nauttia
Perinteistä viihdettä Norwegian Escapella edustavat Mandara Span palveluista. Kuriositeettina mainittaesimerkiksi lukuisat yökerhot, komediaklubi ja kasino. koon, että laivalta löytyy myös samankaltainen lumiNäiden lisäksi aluksella esitetään musikaaleja suoraan luola kuin Viking Gracelta!
Broadwaylta. Yökerhojen ja baarien lisäksi laivalla on
myös erikoisempia ja uusia ratkaisuja. Norwegian Es- Norwegian Escapelta löytyy The Haven, jota NCL
cape tarjoaa esimerkiksi viinien ja oluiden ystäville mainostaa ”laivaksi laivan sisällä”. Tälle erikoisosasherkkua, sillä laivalta löytyvät niin viini- kuin olutbaa- tolle pääsevät vain ne matkustajat, jotka ovat varanrikin. Lisäksi laivan perästä löytyvä vain aikuisille neet hyttinsä The Haven -hyttiluokasta. Eksklusiivinen
suunnattu Spice H2O on päivällä paikka nauttia me- kompleksi sisältää niin spa-osaston, yksityisloungen
rellisestä hetkestä altaassa lilluttelun jälkeen. Illalla kuin oman fine dining -ravintolankin. Vieraille tässä
Spice H2O muuttuu paikaksi nauttia drinkki jos toi- luokassa on tarjolla myös 24 tunnin huonepalvelu.
nenkin ulkoilmassa. Laivan ylimmiltä kansilta löytyvä Lisäksi The Havenin asukkaille on varattu oma, yksityinen aurinkokansi.

Tekniset tiedot:
Norwegian
Escape

Bruttotonnit: 1 64 600
Pituus: 324 metriä
Leveys: 41 ,4 metriä
Syväys: 8,3 metriä
Matkustajamäärä: 4 266
Hyttejä: 2 1 74
Nopeus: 22,5 solmua
Kansien määrä: 1 8
Miehistö: 1 651
Lippu: Bahamasaaret
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Suurin osa aluksen ravintoloista ja palveluista on sijoitettu kolmikerroksisen 678 Ocean Place -atriumin
ympärille. Tämä valtava ravintola- ja ostosmaailma on
Norwegian Escapen palveluiden sydän. Nimensä tila
on saanut sijainnistaan kansilla kuusi, seitsemän ja
kahdeksan.
The Waterfront on kannella 8 oleva ulkoilmapromenadi, jossa on mahdollisuus al fresco- eli ulkoilmaruokailuun välimerelliseen tyyliin. Al fresco -ruokailu
näyttääkin olevan risteilylaivoilla yleistyvä trendi, sillä
sellainen löytyy esimerkiksi ylelliseltä Viking Starilta,
josta Ulkomatala kertoi kesäkuun numerossa (Ulkomatala 3/201 5). Ruokailuun on Norwegian Escapella
lukuisia mahdollisuuksia. Hintaan sisältyvien kolmen
ravintolan (Taste, Savon, The Manhattan) lisäksi laivalta löytyy lukuisia jo aiemmin Norwegian Cruise

Yllä: Näyttävä atrium on nykyajan risteilylaivoilla jo standardi.
Norwegian Escapen Atrium tottelee Breakway-luokan
laivojen tapaan nimeä 678 Ocean Place.
Kuva: Meyer Werft / Ingrid Fiebak-Kremer
Oikealla: Jo aiemmilta Breakaway-luokan laivoilta tuttu The
Waterfront on ulkoilmapromenadi, jonka varrella on
mahdollista nauttia ruuasta ja juomasta merellisissä
tunnelmissa. Kuva: Norwegian Cruise Line
Oikealla alla: Aluksen ylellisimpiä hyttejä kutsutaan The
Haven -luokaksi, jota Norwegian Cruise Line kutsuu "laivaksi
laivan sisällä". Kuva: Meyer Werft / Ingrid Fiebak-Kremer
Alla: Norwegian Escapen sisustuksessa näkyy myös
ruotsalaisen suunnittelutoimisto Tillbergin kädenjälki.
Kuva: Meyer Werft / Ingrid Fiebak-Kremer
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Linen laivoilta tuttuja ravintolakonsepteja. Norwegian
Escapella, kuten aiemmin Breakaway-luokan laivoillakin, amerikkalaisia huippukokkeja on valjastettu vetonauloiksi hienompiin ravintoloihin. Lisäksi esimerkiksi
Yhdysvalloissa suosittu Jimmy Buffett’s Margaritaville
-ketju tekee ensiesiintymisensä merillä juurikin Norwegian Escapella.

Yllä: Spice H2O Bar laivan perällä on tarkoitettu vain aikuisille
matkustajille. Kuva: Norwegian Cruise Line
Alla: The Havenin asukkaille on tarjolla ylellinen ja
eksklusiivinen The Haven Courtyard -oleskelutila.
Kuva: Norwegian Cruise Line
Alinna: Vaikuttava Sports Complex löysiratoineen ja
pelikenttineen löytyy laivan ylimmiltä kerroksilta, missä myös
vesipuisto Aqua Park sijaitsee. Sports Complex Norwegian
Escapella on kannen korkeampi kuin edeltäjillään
Breakawaylla ja Getawaylla. Kuva: Norwegian Cruise Line

Norwegian Escapella hyttiluokkia on alkaen verrattain pienistä yhden hengen hyteistä aina The Havenin
ylellisiin sviitteihin. Reilun yhdeksän neliön Studiohytit on tarkoitettu yksin matkustaville, ja Studioluokassa asuville on mahdollisuus myös omaan yksityiseen Studio Loungeen. Myös perinteiset sisähytit ja
ulkohytit sekä ikkunoilla että parvekkeilla ovat tarjolla. The Havenin ylellisten sviittien lisäksi aluksella on
tarjolla myös tavallisia sviittejä. The Haven -luokan
hytit ovat kaikkein suurimpia laivalla; suurin, kahdella
parvekkeella sekä yksityisbaarilla varusteltu The Haven Deluxe Owners Suite, on peräti 1 24 neliön kokoinen.

LippulaivaYhdysvalloista
Norwegian Escape lähti lokakuussa matkalleen Yhdysvaltoihin ja Miamiin sen jälkeen, kun se luovutettiin 22. lokakuuta virallisesti Norwegian Cruise Linelle. Alukselle järjestetään Miamissa 9. marraskuuta
suuri kastajaisjuhla, jossa Norwegian Escapen kummina toimii maailmankuulu musiikkitähti Pitbull. Sen
jälkeen tämä NCL:n uusin lippulaiva aloittaa suurimpana risteilijänä ympärivuotiset seitsemän päivän pituiset Karibian-risteilyt Miamista.
Norwegian Escapen sisaralus Norwegian Bliss tulee
viimeisimpien tietojen mukaan risteilemään ympärivuotisesti Kiinan markkinoilla. Täten Norwegian
Cruise Line ottaa tukevan jalansijan näillä kasvavilla
markkinoilla, kun se esittelee kiinalaisille asiakkaille
kustomoidun elämyskeskuksen merellä. Norwegian
Bliss valmistuu ensi keväänä, ja loput kaksi sisarta
vuosina 201 8 ja 201 9.

Lähteet
- Cruise Critic (www.cruisecritic.com)
- Cruise Business (www.cruisebusiness.com)
- FOX News (www.foxnews.com)
- Meyer Werft (www.meyerwerft.com)
- Norwegian Cruise Line (www.ncl.com)
- USA Today (www.usatoday.com)
- Wikipedia (en.wikipedia.org)
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Yllä: Tekniset ominaisuudet Norwegian Escapella ovat
huippuluokkaa. Alus on varusteltu myös rikkipesureilla, joka
mahdollistaa liikennöinnin SECA-alueilla tulevaisuudessa.
Kuva: Meyer Werft / Ingrid Fiebak-Kremer
Yllä oikealla: Food Republic on yksi Norwegian Escapen
uusista ravintolakonsepteista. Täällä vierailla on mahdollisuus
maistella lukuisia eri makuja eri puolilta maailmaa.
Ravintolassa käytetään tilaamisen ja maksamisen apuna
iPad-tabletteja. Kuva: Norwegian Cruise Line
Oikealla: Vuonna 201 0 valmistunut Norwegian Epic oli NCL:n
ensimmäinen alus, joka tarjosi yksin matkustaville pieniä
Studiohyttejä. Nämä saavuttivat suuren suosion ja vastaavia
löytyy myös Breakaway- ja Breakaway Plus -luokkien
aluksilta. Kuva: Norwegian Cruise Line
Alla: Suurten risteilijöiden liikuttelu Papenburgin telakalta ulos
merelle johtavalla Ems-joella on tarkkaa työtä.
Kuva: Meyer Werft
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Päästörajoitukset

Mitä kuuluu,
rikkidirektiivi?
Vuoden ensimmäisessä numerossa
loimme yleiskatsauksen varustamoiden reaktioihin tiukentuneisiin
rikin päästörajoituksiin. Vuoden
edetessä varustamot ovat jatkaneet valitsemillaan teillä päästöjen
vähentämisessä, kun taas viranomaiset ovat tehostaneet laivojen
polttoaineisiin kohdistuvaa valvontaa.
TEKSTI : J USSI LITTUNEN

RIKIN PÄÄSTÖRAJOITUSTEN astuminen voimaan vuo-

Finnkraft rikkipesurin asennuksen jälkeen. Kuva: Olli Tuominen

Suomessa uusien päästörajoitusten rikkomisesta voi
seurata sakko- tai vankeusrangaistus, minkä lisäksi
korkea- ja matalarikkisen polttoaineen hintaero voidaan tuomita valtiolle menetetyksi rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä. Lisäksi Trafi voi määrätä
polttoaineen vaihdettavaksi tarvittaessa uhkasakon
uhalla ennen matkan jatkamista. Suomi on sitoutunut
tarkastamaan kymmenen prosenttia aluksista, mikä
tarkoittaa noin 1 60-1 70 tarkastusta vuodessa.

Ruotsissa tarkastuksia tuplasti enemmän
Naapurimaamme Ruotsin liikenneviraston Transportstyrelsenin tavoitteena on tänä vuonna tuplata valvonta viime vuoteen verrattuna.Viraston huolena on,
että matalarikkisten polttoaineiden kalliimpi hinta
houkuttaisi varustamoja rikkomaan rikin päästörajoituksia, jotka rajoittavat Itämerellä ja muilla päästörajoitusalueilla käytettävän polttoaineen rikkipitoisuuden 0,1 prosenttiin. Viranomaisten erityishuomion
kohteena ovat olleet alukset, jotka liikennöivät tilapäisesti SECA-alueella.

denvaihteessa tarkoitti myös valvonnan tehostamista
SECA-alueilla (Sulphur Emission Control Area). Suomessa valvonnasta vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa. Käytännön tarkastustyöstä huolehtivat Trafin satamavaltiotarkastajat, ja tarkastukseen valitaan ennen kaikkea
aluksia, joilla on aluksen historian tai aikaisempien
tarkastusten johdosta korkeampi riskiprofiili. Suomessa päästöjä valvotaan pääasiassa polttoainenäytteitä tarkastamalla, mutta myös lentokoneeseen tai Ruotsissa päästöjen valvontaa toteutetaan pääosin
helikopteriin kiinnitettävää monitorointijärjestelmää tarkastamalla alusten dokumentteja ja ottamalla polttoainenäytteitä. Trafikstyrelsenin tarkastajien käytössä
käytetään pakokaasujen analysoimiseen.
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on mm. laite, jonka avulla polttoaineen rikkipitoisuus
voidaan arvioida suoraan aluksella. Lisäksi viranomaiset ovat tehneet yhteistyötä mm. Chalmersin teknillisen korkeakoulun kanssa. Chalmersin mittausasema
Göteborgin sataman läheisyydessä valvoo alusten
päästöjä ”nuuhkimalla” pakokaasuja.
Trafikstyrelsenin mukaan sen tarkastajat ottivat tämän vuoden ensimmäisen kuukauden aikana noin
300 polttoainenäytettä, joista kymmenen on johtanut
epäilyyn sääntöjen rikkomisesta. Ruotsi on tehnyt tarkastuksia huomattavasti aktiivisemmin kuin useimmat
Euroopan unioniin kuuluvat valtiot, mutta epäilyttäviä
näytteitä on tullut sielläkin vastaan suunnilleen yhtä
usein kuin muissa EU-maissa keskimäärin.
Norjan viranomaiset julkaisivat elokuun päätteeksi
tiedon ensimmäisestä päästörajoituksia rikkoneesta
aluksesta. Hollantilainen rahtialus Sardius liikkui tammi- ja helmikuussa kahdesti Norjan rannikon läheisyydessä ja käytti polttoaineenaan raskasta polttoöljyä, jonka rikkipitoisuus oli yli 1 ,3 prosenttia. Asia selvisi aluksen dokumentteja tarkistettaessa. Varustamo
ei kiistä tapausta, mutta on kieltäytynyt maksamasta
noin 1 00 000 Yhdysvaltain dollarin suuruisia sakkoja.
De Bock Maritiem B.V. -yhtiön mukaan miehistö ei
ollut tietoinen siitä, että alus liikkui SECA-alueella,
eikä varustamo hyötynyt merkittävästi vääränlaisen
polttoaineen käytöstä. Norjassa kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana jäi kiinni neljä päästörajoituksia
rikkonutta alusta.

Pääosa varustamoista vaihtoi polttoainetta
Suomalaiset ja Suomesta liikennöivät varustamot ovat
vastanneet uusiin päästörajoituksiin lähinnä vaihtamalla vähärikkiseen polttoaineeseen. Maailmanlaajuinen raakaöljyn hinnan lasku on kompensoinut vähärikkiseen polttoaineen aiheuttamaa kustannusten
nousua siinä määrin, että usean miljoonan euron rikkipesuri-investointia ei ole katsottu taloudellisesti
kannattavaksi. Suomen lipun alla kulkevista aluksista
vain noin 1 5 prosenttiin onkin asennettu rikkipesuri.

Yllä: DeltaLanghin rikkipesuri asennusvaiheessa. Kuvan
Lindan tavoin kaikki Langh Shipin viisi alusta on varustettu
rikkipesurein. Kuva: Langh Ship
Alla: Boren Seagardiin asennettiin varustamon itse kehittämä
rikkipesuri huhtikuussa 201 4. Ilmeisesti Bore ei löytänyt
sopivaa teollista kumppania pesurivalmistajaksi, sillä
seuraavan Boren alukseen asennetun pesurin toimittaja oli
DeltaLangh. Kuva: Juhani Mehto

Suomalaisista varustamoista innokkain rikkipesurien
asentaja on ollut Finnlines. Elokuussa yhtiö ilmoitti
tilaavansa Wärtsilältä kolme lisäpesuria, jotka tullaan
asentamaan alkuvuodesta 201 6. Tammikuussa hankittuun Finnmerchant -alukseen tilattiin maaliskuussa
rikkipesuri Alfa Lavalilta, ja tällä hetkellä kaikkiaan 1 3
alukseen on asennettu pesurit aikaisempien päätösten mukaisesti. Näin ollen Finnlinesin 22 aluksen laivastosta vain viisi jää toistaiseksi pesureitta.
Investointien rahoittamiseksi Finnlines sai heinäkuussa Euroopan Unionilta tukea 1 7,9 miljoonaa euroa.
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Tuki liittyy EU:n Motorways of the Sea (Merten
moottoritiet) -hankkeeseen, jonka yksi neljästä painopistealueesta on Itämeren alueen ja Keski- ja LänsiEuroopan välinen meriliikenne. Ohjelman tavoitteena
on siirtää rahtivirtoja maanteiltä merelle ja näin paitsi
vähentää tieverkon ruuhkautumista, myös edistää
unionin “yhtenäisyyttä”. Kaikkiaan Finnlines aikoo investoida 1 00 miljoonaa euroa pääasiassa rikkipesureihin sekä tehokkaampiin potkureihin ja peräsimiin.

Kirja-arvio

Tallink – T

Suomalaisista varustamoista rikkipesureita ovat aluk- Kalle Idin toinen kirja ei ole pelvaan
siinsa asentaneet myös mm. Bore, Containerships ja kästään Tallink-historiikki
Langh Ship. Viimeksi mainittu kehitti Laura-alustansa monipuolinen tiivistelmä Suomivarten oman suljetun kierron rikkipesurin, joka asen- Viro -laivaliikenteen historiasta.
nettiin alukseen keväällä 201 3 ja sai luokituslaitos
Germanischer Lloydin luokitustodistuksen kesällä Id, Kalle:Tallink – The First 25 years
201 4. Tuolloin perustettiin myös Deltamarinin ja Ferry Publications 201 5
Langh-konserniin kuuluvan Langh Techin yhteisyritys 1 28 sivua
DeltaLangh, joka toimitti rikkipesurit myös neljään
muuhun Langhin alukseen sekä Boren omistamaan TEKSTI : J USSI LITTUNEN
Bore Songiin.
ALKUSYKSYSTä ilmestynyt Tallink – The First 25
Erilaisista tavoista valmistautua päästörajoitusten voi- Years (Ferry Publications 201 5) on kirjoittajansa Kalmaantuloon kerrottiin Ulkomatalan juttusarjassa nume- le Idin toinen kirja. Helsinkiläisen merihistorijoitsijan
roissa 4/201 4 ja 5/201 4 . Päästörajoitusten toteutuneita ja tämänkin lehden sivuilta tutun toimittajan ensimmäinen kirja ilmestyi viime vuonna, jolloin aiheena oli
vaikutuksia käsiteltiin laajemmin numerossa 1 /201 5.
Silja Linen ja sen edeltäjien historia vuodesta 1 904
nykypäivään (arvio tästä löytyy Ulkomatalan numeLähteitä
rosta 1 /201 4). Uudessa kirjassaan Id jatkaa tutulla
tiellään lähivesiemme matkustaja-alusliikenteen histo- Finnlines Oyj (www.finnlines.fi)
rian kartoittajana ja kokoaa Viron suurimman varus- Helsingin Sanomat (www.hs.fi)
tamon kiinnostavan tarinan ensimmäistä kertaa kir- Langh Ship Oy Ab (www.langhship.fi)
jaksi.
- Sjöfartstidningen (www.sjofartstidningen.se)
- Teknologiateollisuus ry
Siinä missä Silja Linen ja Suomi-Ruotsi -liikenteen ta(www.teknologiateollisuus.fi)
rina lienee kaikille laivaharrastajille tuttu, on Suomi- YLE Uutiset (www.yle.fi/uutiset)
Viro -liikenteen monisatavuotinen historia jäänyt turhan vähälle huomiolle. Suomesta Viroon on liikennöity todistettavasti jo 1 400-luvulla, todennäköisesti
vuosisatoja aiemminkin. Vuosien 1 940-1 965 katkoa
lukuun ottamatta jatkuu tämä liikenne nykypäivänä
vilkkaampana kuin koskaan aiemmin. Tallinkista kirjoittaessaan Id tulee pitkälti käsitelleeksi myös Helsinki-Tallinna -reitin historian, ja Tallinkin laajenemiseen liittyen omistaa yhden luvun Estlinen lyhytikäiseksi jääneelle taipaleellekin.

Toistaiseksi Finnlines ei ole asentanut rikkipesureita NaantaliKapellskär ja Malmö-Travemünde -linjoilla liikennöiviin
FinnLinkin ja NordöLinkin aluksiin, kuten kuvan Finntraderiin.
Kuva: Marko Stampehl
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Monessakin mielessä kirjan ehdoton vahvuus on sen
moniulotteisuus. Halki koko tekstin kirjailija pitää lukijan mielessä maailman Tallinkin ympärillä: muut varustamot, laivojen urat ennen Tallinkia ja sen jälkeen,
politiikan ja maailmanhistorian. Monet viittaukset tuntuvat suomalaisesta lukijasta triviaaleilta, mutta mansaarelaisen kustantajan englanninkielisen kirjan kohdeyleisö onkin pääosin Suomen ulkopuolella. Maailmanlaajuisille laivaharrastajapiireille suomalaisen kir-

The First 25 Years

joittajan historiikki Viron suuresta ylpeydenaiheesta
lieneekin mielenkiintoinen harvinaisuus.
Tekstin monipuolisuudesta huolimatta Id pitää langat
hyvin käsissään, ja lukijan on helppo pysyä mukana tapahtumien kulussa. Kirja on kuvitettu runsaasti laadukkailla kuvilla, ja erityisen vaikuttavia ovat useat
koko sivun kokoiset laivakuvat. Kuvitus ja kerronta
kulkevat hyvin käsi kädessä, eikä kuvitus jää sivukaupalla tekstistä jälkeen kuten valitettavan monessa
muussa Ferry Publicationsin kirjassa. Ansiokkaan monipuolinen teksti olisi kaivannut rinnalleen vielä monipuolisempaa kuvitusta, ja esimerkiksi vanhemman
kaluston sisäkuvat ja useammat vanhat julisteet ja
esitteet olisivat tuoneet mielenkiintoisia yksityiskohtia laivojen ulkokuvien rinnalle.
Siinä missä Siljan ja Vikingin pieneksi jääneet Ruotsinlaivat aikaisemmin päätyivät Tallinkin Helsinki-Tallinna
-linjalle, kulkee nykyään Ruotsin-liikenteessä kaksi Tallinkin Helsinki-Tallinna -linjalle rakentamaa laivaa. Kalle Id kokoaa moitteettomasti nykytilanteeseen johtaneen kehityksen yksiin kansiin mutta jättää samalla
runsaasti mielenkiintoisia kysymyksiä tulevien kirjojen
aiheiksi; uhkarohkean kasvun takana olleesta päätöksenteosta ja Tallinkia kunnianhimoisesti johtaneista
henkilöistä olisi mielenkiintoista lukea tarkemmin.

Yllä: Kirjan kannen kuva on kirjoittajan omaa käsialaa.
Alla: Taitto on puolestaan tuotettu Ferry Publicationsin
toimesta.

Siihen nähden, että Tallink ei ole ottanut asiakseen
koota 25-vuotista historiaansa viralliseksi historiikiksi,
on Tallink – The 25 First Years merkittävämpi tapaus
kuin mikä tahansa epävirallinen varustamohistoriikki.
Kirja täyttää mitä mainioimmin yhden suurimmista
aukoista suomalaisen laivaharrastajan kirjahyllyssä.
Yksikään suomalainen kirjakauppa ei toistaikseksi ole ottanut Tallink – The 25 First Yearsiä valikoimiinsa. Helpoimmin kirja on ostettavissa suoraan kustantajalta osoitteesta www.ferrypubs.co.uk
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Autolautat

Finnjet 1 977-20

Valmistuessaan Helsingin telakalta
keväällä 1 977 Finnjet oli maailman
suurin ja nopein matkustaja-autolautta. Kymmenen vuotta sitten
"Jetti" jätti Itämeren viimeistä
kertaa taakseen, päätyäkseen romuksi vuonna 2008. Vuosipäivän
kunniaksi esitämme kuvakavalkadin laivan uralta.
TEKSTI JA KUVIEN KOONTI : KALLE I D
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008
Vasemmalla: Finnjet Helsingin edustalla sumuisessa säässä.
30 solmun matkanopeuden ansiosta Finnjet pystyi yksin
hoitamaan Suomen ja Saksan välisen matkustajaliikenteen.
Vasemmalla alla: "Finnjet-suurin-nopein-Wärtsilä" luki
rakenteilla olevan laivan kylkeen nostetussa banderollissa.
Ylinnä: Laivan yökerho alkuperäisessä asussaan.
Kuvat: Finnlines/Suomen Laivahistoriallisen Yhdistyksen
kokoelmat
Yllä: Finnjetin Grilliravintolan sisustus muistetaan laivan
alkuperäisestä ilmeestä kenties parhaiten. Tilan
suunnittelusta vastasi Vuokko Laakso. Kuva: Folke Österman
Alla: Suunnitteluvaiheessa Finnjetin ulkoasusta tehtiin monta
eri variaatiota. Vuonna 1 975 laivaa mainostettiin tällaisella
pienoismallilla. Kuva: Kalle Idin kokoelmat
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Ylinnä vasemmalla: Vuonna 1 986 Finnjet siirtyi Effoan
omistukseen. Saman vuoden kevään telakoinnissa laivan
sisätiloja uudistettiin mm. lisäämällä Commodore-hytit
entiselle aurinkokannelle. Lisäksi väritystä muokattiin
lisäämällä kylkeen siniset raidat. Tämä ulkoasu jäi kuitenkin
lyhytikäiseksi.
Kuva: Finnlines/Suomen Laivahistoriallisen Yhdistyksen
kokoelmat
Ylinnä: Adam & Eve a la carte -ravintola (entinen
Grilliravintola) vuoden 1 986 uudistusten jälkeen. Laivan kaikki
julkiset tilat uudistettiin vuosien 1 986-89 telakoinneissa.
Kuva: Sami Koski
Yllä vasemmalla: Vuonna 1 987 Jetti sai Silja Linen värityksen
ja Effoan korsteenimerkit. Aluksi kylkiviivojen sävy oli muita
Silja-laivoja vaaleampi mutta muutettiin tummaksi jo
seuraavana vuonna. Kuva: Rami Wirrankoski
Yllä: Vuonna 1 990 Siljan hylje-tunnus muutti laivan kyljestä
korsteeniin. Kylkitekstit puolestaan saivat vaaleamman
sinisen sävyn vuonna 1 994. Kuva: Jukka Huotari
Oikealla: Vuodesta 1 997 alkaen Finnjet ei enää liikennöinyt
talvikuukausina Saksaan asti vaan ainoastaan Tallinnaan.
Alusta uudistettiin uutta liikennettä varten laajasti mm.
korvaamalla yökerho suurella tax free-myymälällä ja
rakentamalla uusi yökerho entiseen konferenssitilaan.
Samalla Finnjet menetti muusta laivastosta poikenneen
tummasävyisen värityksensä. Vuonna 1 999 Saksan-linjan
määräsatama vaihtui Travemündestä Rostockiksi, jonne
ajettiin Tallinnan kautta. Kuva: Rami Wirrankoski
Ylinnä oikealla: Buffet Helsinki Finnjetin Suomesta
liikennöimisen loppuaikoina. Kuva: Sami Koski
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Yllä: Vuonna 2004 Siljan silloinen omistaja Sea Containers
päätti siirtää Finnjetin uudelle Rostock-Tallinna-Pietari
-linjalle. Uutta liikennettä varten laivaa uudistettiin laajasti
Rauman telakalla. Ulkoisesti merkittävin uudistus olivat uudet
katetut komentosillan siivet. Kuva: Marko Stampehl
Oikealla: Vuoden 2004 telakoinnissa mm. Jetshop-myymälä
muuttui Chef's Dining -ravintolaksi. Kuva: Sami Koski
Alla oikealla: Finnjet saapui Alangin romurannalle nimellä
Kingdom 1 9.6.2008. Itämereltä lähdön jälkeen alus toimi
ensin majoituslaivana, ja sitten sitä oltiin muuttamassa
risteilyalukseksi, mutta muutostöitä suunnitellut varustamo
meni konkurssiin. Kuva: Salomon Kaukiainen
Alla: Ocean Club -yökerho kuvattuna purkutöiden jo
käynnistyttyä elokuussa 2008. Kuva: Salomon Kaukiainen
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Risteilijät

Princess Cruises 50

Lemmenlaiva-televisiosarjasta tunnetuksi tullut Princess Cruises on
kulkenut pitkän matkan osaksi
maailman suurinta risteilyvarustamoa, Carnival Corporationia. Liikenne alkoi vuonna 1 965 yhdellä
aluksella Kaliforniasta Meksikoon,
ja nykyisin varustamon liikenteessä on 1 8 alusta, joista uusimpana
valmistui viime keväänä 330-metrinen Regal Princess.
Princess Cruisesin nykyisen suurimman alussarjan
ensimmäinen laiva, Royal Princess, saapumassa Helsinkiin
toukokuussa 201 4. Kuva: Olli Tuominen
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TEKSTI : O LLI TUOMINEN

PRINCESS C RUISESIN historia alkaa vuodesta 1 965,

jolloin kalifornialainen liikemies Stanley McDonald
vuokrasi Canadian Pacific Steamships -yhtiöltä Princess Patrician. Canadian Pacific käytti alusta Alaskanristeilyillä kesäisin, mutta talveksi se makuutettiin.
McDonald puolestaan tarvitsi alusta nimenomaan
talvikaudeksi, joten ratkaisu oli molemmille osapuolille käytännöllinen. Ensimmäiselle matkalle kohti
Meksikoa lähdettiin 3.1 2.1 965. Risteilyt kävivät hyvin
kaupaksi, joten McDonald vuokrasi aluksen myös
seuraavaksi talvikaudeksi.
Vaikka Princess Patricia muuten soveltui liikenteeseen hyvin, osoittautui aluksen alkuperäinen käyttötarkoitus paikoin ongelmalliseksi Meksikon-risteilyjä
ajatellen: pohjoisen risteilyille suunnatulla aluksella ei

0 vuotta

esimerkiksi ollut ilmastointia, mikä olisi ollut Meksikon-risteilyillä erityisen tärkeä. Niinpä McDonald alkoi etsiä tilalle uutta alusta. Princess Patrician korvaajaksi löytyi Italiasta Italia-niminen risteilijä, joka oli
jäänyt pankin käsiin telakan ja aluksen alkuperäisen
tilaajan konkurssien myötä. Joulukuussa 1 967 Princess Italia -markkinointinimen saanut alus saapui Los
Angelesiin, josta se aloitti risteilyt Meksikon Rivieralle. Samana vuonna aloitettiin myös säännölliset risteilyt Panaman kanavassa.
McDonald suunnitteli toiminnan laajentamista edelleen, ja niinpä brändi-ilme päätettiin päivittää vastaamaan yhtiön entistä laajempaa maantieteellistä toiminta-aluetta. Alkujaan logona toimineen meksikolaiskarikatyyrin ja hymyilevän ankkurin jälkeen tavoitteena oli luoda paremmin nimen kanssa yhteen sopiva logo. Idea yhä edelleen käytössä olevaan meren-

neito-logoon syntyi eräällä risteilyllä, kun McDonaldin
perhetuttu seisoi kannella pitkät hiukset tuulessa hulmuten. Idean pohjalta syntynyt logo on yksi alan parhaiten tunnetuista.

Metsäyhtiön tyttäreksi ja takaisin itsenäiseksi
Uuden logon lisäksi vuosi 1 968 toi mukanaan omistusjärjestelyjä, kun McDonald ja muut Princessiin
sijoittaneet myivät yhtiön yhdysvaltalaiselle metsäteollisuusyritys Boise Cascade Companylle varmistaakseen riittävän rahoituksen tulevien vuosien laajentumiseen. Laajentumissuunnitelmaan kuului yhteistyössä norjalaisten ja tanskalaisten kanssa suunniteltu
20 000 bruttotonnin risteilijä, jonka Princess rahtaisi
norjalaiselta omistajalta. Suunnitelmana oli, että ensimmäinen kaksikosta aloittaisi liikenteen 1 970 ja
toinen 1 971 .
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Metsäyhtiö ei äkkiseltään vaikuta loogiselta ostajalta
risteilyvarustamolle. Boise Cascade pyrki tuolloin
monipuolistamaan liiketoimintaansa ja näki kannattavasti kasvaneen Princess Cruisesin mainiona lisänä
konserniin. Boise Cascadella ei luonnollisestikaan ollut kokemusta risteilybisneksestä, minkä vuoksi se teki joukon kohtalokkaita virheitä, jotka pudottivat yhtiön tuloksen miinukselle.Tappioihin kyllästynyt metsäyhtiö päätti nopeasti hankkiutua virheostokseksi
osoittautuneesta Princessistä eroon. Niinpä se lähestyi McDonaldia ja tiedusteli liikemiehen halukkuutta
ostaa varustamo takaisin.

McDonald tarttui mahdollisuuteen ja osti yhtiön takaisin itselleen. Pahaksi onneksi Princess oli ehtinyt
menettää norjalaisten kanssa tilatut uudisrakenteet,
mutta McDonald onnistui neuvottelemaan rahtaussopimuksen toisesta uudisrakenteesta Island Venturesta, josta tuli Princessin laivastossa Island Princess.
Boise Cascaden kaudella Princess Cruises astui entisen yhteistyökumppaninsa Canadian Pacificin tontille
aloittamalla Alaskan-risteilyt Princess Italialla vuonna
1 969. Canadian Pacific nimittäin teki Alaskan-risteilyjä
Princess Patricialla aina lokakuuhun 1 981 asti. Vuodesta 1 969 eteenpäin Princess Cruisesin risteilyvalikoimaan kuuluivat talvisin Meksikon- ja Tyynenmerenristeilyt ja kesäisin Alaskan-risteilyt, joita tukemaan
varustamo perusti 1 970-luvun alussa Princess Tours
-matkatoimiston.

P&O ostaa Princess Cruisesin

Yllä: Princess Cruisesin ensimmäinen alus, Princess Patricia
CP Shipsin (ex-Canadian Pacific Steamships)
korsteenitunnuksilla. Korsteenin väritys saattaa näyttää
tutulta, sillä Carnival Cruise Linen nykyinen korsteenimerkki
on mukailtu CP Shipsin värityksestä.
Alla: P&O Cruisesin keskeneräisenä italialaistelakalta ostama
Spirit of London ei ehtinyt kauaa kantaa P&O:n värejä, sillä
heti Princess Cruisesin oston jälkeen se siirrettiin Princess
Cruisesin laivastoon nimellä Sun Princess. Alus myytiin
Premier Cruisesille vuonna 1 988.
Kuvat: Bruce Peterin kokoelmat
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Princess Cruisesin taru itsenäisenä varustamona
päättyi lopullisesti vuonna 1 974, kun brittiläinen Peninsular and Oriental Steam Navigation Company,
joka tunnetaan paremmin lyhenteellä P&O, hankki
yhtiön omistukseensa. Kuten ensimmäiselläkin myyntikerralla, McDonald ymmärsi, että yhtiön menestymiseen tarvittaisiin sellaista taloudellista panostusta,
johon Princess Cruisesilla ei yksin olisi mahdollisuutta.
P&O oli jo useamman vuoden ajan panostanut risteilypuolensa kehittämiseen, ja sillä oli laivastossaan kaksi suurta Britannia-Australia -liikenteeseen suunniteltua linjalaivaa, Canberra ja Oriana, joiden linjaliikenne
oli päättynyt edellisenä vuonna.Vaikka edellä mainittu
kaksikko olikin suunniteltu linjaliikenteeseen, oli niiden tuote lentomatkustuksen yleistymisen myötä kehittynyt risteilymäisempään suuntaan, ja vuodesta

1 973 ne olivatkin työllistyneet pääasiassa risteilyliikenteessä Southamptonista ja Sydneystä käsin.
Pari vuotta ennen Princess Cruisesin ostoa P&O oli
hankkinut ensimmäisen täysiverisen risteilyaluksen,
kun se osti Italiasta keskeneräisen, alun perin norjalaisen Klosterin tilaaman risteilijän. P&O Cruisesin
laivastossa se sai nimen Spirit of London. Nimestään
huolimatta alus oli suunnattu Yhdysvaltojen markkinoille, ja niinpä se sijoitettiinkin Los Angelesiin, jossa
P&O Cruisesilla oli tunnettuutta jo valmiiksi.

Yllä: Lemmenlaiva -tv-sarjaa kuvattiin pääosin Pacific
Princessillä ja sen sisaraluksella Island Princessillä (kuvassa).
Alla: Ensimmäiset jaksot Lemmenlaiva -sarjaa kuvattiin
Princess Carlalla (viralliselta nimeltään Carla C). Sarja
pohjautui yhtiön entisen johtajan kirjoittamaan kirjaan The
Love Boats. Kun johtaja ehdotti kirjaan pohjautuvan tv-sarjan
kuvaamista Princessin aluksilla, sai hän aluksi tyrmäävän
vastaanoton. McDonald kuitenkin päätti tutustua
ehdotukseen tarkemmin, ja loppu on historiaa.
Kuvat: Bruce Peterin kokoelmat

Spirit of London ei kuitenkaan P&O:lle riittänyt, vaan
yhtiössä etsittiin myös mahdollisuuksia nopeuttaa
laajentumista Pohjois-Amerikan kasvavaan risteilybisnekseen yritysostoin.Yhtiö oli jo ennestään läsnä Yhdysvaltojen länsirannikolla, joten Princess Cruises oli
oiva kohde ostettavaksi. Princess Cruisesin oston
jälkeen Spirit of London siirrettiin Princess Cruisesin
laivastoon nimellä Sun Princess. Samoihin aikoihin
P&O osti Princessin rahtauksessa olevan Island Princessin sekä sen sisaraluksen Pacific Princessin niiden
norjalaiselta omistajalta.

Lemmenlaiva mullistaa risteilybisneksen
Samana vuonna kun P&O:sta tuli Princess Cruisesin
omistaja, aloitti varustamon liikenteessä alus, jolla tulisi olemaan suuri merkitys niin varustamolle kuin koko amerikkalaiselle risteilysektorille.Tuo alus oli Pacific Princess, ja syynä sen saamalle huomiolle oli vuonna 1 977 ensiesityksensä televisiossa saanut Lemmenlaiva (engl.The Love Boat). Sarjaa edeltänyt saman niminen tv-elokuva oli kuvattu Princess Carlalla, mutta
varsinaisen sarjan alkaessa kuvaukset siirtyivät Island
Princessille, ja myöhemmin myös sen sisaralusta Pacific Princessiä käytettiin kuvauspaikkana.

Sarjaa tehtiin kymmenen vuoden aikana yhteensä 249
jaksoa, ja sen aikana sarjan tekijät tekivät vuosittain
kuusi risteilyä, pääasiassa Island Princessillä. Sarjaa
seurasi Yhdysvalloissa kymmeniä miljoonia ihmisiä, ja
se esitteli risteilyt uudenlaisessa, nuorekkaammassa ja
hohdokkaammassa valossa. Sarjan myötä ensikertalaisten määrä risteilyillä kasvoi, minkä lisäksi on sanottu, että Lemmenlaiva oli yksi merkittävimmistä
risteilysektorin kasvun selittävistä tekijöistä PohjoisAmerikassa.
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Ensimmäinen uudisrakennus

Yllä: Tähän mennessä ainoa Suomessa rakennettu Princess
Cruisesin alus, vuonna 1 984 neitsytristeilynsä tehnyt Royal
Princess. Kuvassa alus on ankkurissa Geirangervuonossa
Norjassa kesällä 2004. Kuva: TravelingOtter, CC-BY 2.0
Alla: Sitmar Cruisesin oston myötä Princess Cruisesin
laivastoon päätynyt Fair Princess Mazatlanissa maaliskuussa
1 993. Dawn Princessin (I) tavoin alus oli alun perin valmistunut
Cunardille, joka myi aluksen Sitmarille vuonna 1 988.
Kuva: Clive Harvey, postikortti Kalle Idin kokoelmista
Alinna: Regal Princess (I) matkalla Sawyerin jäätikölle
elokuussa 2006. Pyöreäkeulaisen aluksen ulkomuoto on
italialaisen arkkitehti Renzo Pianon käsialaa.
Kuva: Tony Hisgett, CC BY 2.0

Princess Cruisesin ensimmäinen varsinainen uudisrakennus oli Suomessa rakennettu Royal Princess (I),
joka luovutettiin varustamolle 1 984. Tuolloin maailman suurin alusta lähtien risteilijäksi rakennettu alus
toi mukanaan joukon uusia ominaisuuksia, jotka ovat
nykypäivänä standardeja uusissa aluksissa. Esimerkiksi
kaikki aluksen hytit olivat ulkohyttejä, ja neljäsosassa
oli oma parveke. Wärtsilän Helsingin-telakalla rakennetun aluksen kasteen suoritti Walesin prinsessa Diana. Seuraavana vuonna käynnistyi Princess Cruisesin
ensimmäinen risteilykausi Välimerellä samalla kun
Princess jatkoi panostuksiaan Alaskaan uusien hotellien ja rautatien muodossa.
Emoyhtiö P&O osti vuonna 1 988 italialaisen Sitmar
Cruisesin, minkä myötä Princess sai laivastoonsa kolme alusta, jotka saivat nimet Dawn Princess (I), Fair
Princess ja Sky Princess (I). Samassa kaupassa mukana
tuli myös kolme uudisrakennusta, jotka kaikki liittyivät valmistuttuaan Princessin laivastoon. Ensimmäisenä valmistui Star Princess (I) vuonna 1 989, ja seuraavana vuonna laivastoon liittyi Crown Princess (I).
Sarjan viimeisenä aluksena valmistui kesällä 1 991 Regal Princess (I), jonka kastoi Ison-Britannian pääministeri Margaret Thatcher.
Kaksi vuosikymmentä Lemmenlaiva -sarjan ensiesityksen jälkeen Princess Cruisesille valmistui Italiasta
vuonna 1 997 Dawn Princess (II), jonka kasteen suorittivat itseoikeutetusti tv-sarjan tähdet. Samana
vuonna alkoivat myös hääparien vihkimiset Princessin
aluksilla. Varustamon kapteeneilla oli ensimmäisenä
maailmassa vihkimisoikeus. Tästä oikeudesta on myöhemmin tullut entistä tärkeämpi erityisesti Yhdysvaltojen markkinoilla toimiville varustamoille, sillä esimerkiksi Cunard ja P&O Cruises ovat siirtäneet aluksiaan Britannian lipulta Bermudalle, jotta vihkimiset
aluksilla olisivat mahdollisia.
Vuonna 1 998 valmistui ensimmäinen Grand-luokan
risteilijä, kun Grand Princess luovutettiin Fincantierin
Monfalconen-telakalta.Valmistuessaan se oli maailman
suurin ja 540 miljoonan dollarin arvoisena kallein risteilijä, joskaan suurimman titteliä se ei kauaa saanut
hallussaan pitää. Sen pohjalta on rakennettu vuosien
1 998 ja 201 0 välisenä aikana yhteensä 1 1 alusta, jotka
ovat kahta uusinta lukuun ottamatta Princess Cruisesin liikenteessä. Uusimmat kulkevat P&O Cruisesin
liikenteessä nimillä Azura ja Ventura.
Modernin ulkomuotonsa ansiosta alus(sarja) keräsi
valmistuttuaan paljon huomiota, ja sen ulkoasu jakoi
ja jakaa edelleen mielipiteitä. Erityisen tunnistettavan
alussarjasta tekee aluksen perässä alumiinisten laa-
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tikoiden varassa oleva Skywalkers-yökerho, jonne
kuljettiin korsteenin luota lähtevää lasista putkea pitkin. Grand Princessiltä yökerho tosin poistettiin kevään 201 1 suuressa telakoinnissa, kuten oheisesta kuvasta käy ilmi.

Muutosten vuosikymmen
Uusi vuosituhat toi mukanaan merkittäviä muutoksia
P&O:n risteilytoimintoihin. Loppuvuonna 1 999 P&O
oli ostanut saksalaisen Aida Cruisesin, ja lokakuussa
2000 P&O erotti risteilytoiminnot omaksi P&O Princess Cruises -yhtiöksi. Organisaation kannalta muutos ei ollut yhtä radikaali kuin miltä se kuulostaa, sillä
konsernin risteilytoiminnot oli jo vuonna 1 977 eriytetty kahteen yhtiöön, P&O Cruisesiin ja P&O Cruises Australiaan.
Uusi yhtiö, P&O Princess Cruises Plc., listattiin Lontoon pörssiin ja näin ollen siitä tuli riippumaton
muusta P&O-konsernista, vaikka uuden yhtiön toimitusjohtajana toimikin aluksi P&O Groupin toimitusjohtaja Lordi Sterling. Uudella pörssiyhtiö P&O Princess Cruisesilla oli liikenteessään 22 alusta neljän
brändin alla (P&O Cruises, P&O Cruises Australia,
Princess Cruises ja AIDA Cruises).
Myöhemmin seuraavana vuonna brändien määrä kasvoi kuuteen, kun P&O Princess Cruises lanseerasi
kaksi uutta brändiä, Ocean Villagen ja A'Rosa Cruisesin. Samaan aikaan yhtiö kävi neuvotteluja Royal Caribbeanin ja Festival Cruisesin kanssa mahdollisesta
yhdistymisestä. Lopulta P&O Princess päätyi kuitenkin osaksi Carnival Corporationia.

Taistelu P&O Princessistä
P&O Princess Cruisesin päätyminen osaksi Carnivalia
ei ollut alun perin ollenkaan selvää, sillä niin Royal
Caribbean Cruise Line kuin Carnival kävivät neuvotteluja yhtiön ostamiseksi. P&O Princess oli jo vuonna
2001 ehtinyt solmia ehdollisen yhdistymissopimuksen
RCCL:n kanssa. P&O Princessin omistajat kuitenkin
jarruttelivat yhdistymisprosessia ja äänestivät helmikuussa yhdistymisen lykkäämisen puolesta. Syynä äänestystulokseen pidettiin yleisesti osakkeenomistajien halua nähdä myös RCCL:n kilpailijan Carnivalin
tarjous. Yhtiön johto kuitenkin oli RCCL-yhdistymisen puolella, sillä johto arveli sen toteutuvan helpommin ilman ongelmia kilpailuviranomaisten kanssa. Johto myös epäili Carnivalin olevan enemmän kiinnostunut yhdistymisen kaatamisesta kuin P&O Princessin
hankkimisesta.

Ylinnä: Tässä kuvassa näkyy hyvin Grand Princessille vuoden
201 1 telakointiin asti tunnusomainen Skywalker Bar.
Kuva: Jukka Koskimies
Yllä: Grand Princess telakalla Bahamalla keväällä 201 1 .
Princess Cruisesin historian suurimmassa ja kalleimmassa
telakoinnissa poistettiin muun muassa aluksen
tunnusmerkkinä ollut Skywalkers Bar, jonka ansiosta aluksen
on sanottu muistuttavan ostoskärryjä. Kuva: Princess Cruises
Alla: Grand Princessin nuoremmalla sisarella Emerald
Princessillä Skywalker Disco on siirretty perästä korsteenin
juureen. Kuva: Olli Tuominen

Kun Yhdysvaltojen ja EU:n kilpailuviranomaiset näyttivät vihreää valoa molemmille vaihtoehdoille, päätti
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Yllä vasemmalla: Vuonna 2002 valmistunut Coral Princess ja
sen sisar Island Princess (II) ovat Princess Cruisesin ainoat
panamax-luokan risteilijät. Kuva: Princess Cruises
Yllä: Osoituksena Princess Cruisesin kiinnostuksena Kiinan
markkinoita kohtaan uusi Majestic Princess saa kylkiinsä
myös kiinankielisen nimen. Kuva: Princess Cruises
Vasemmalla: Sapphire Princess ja sen sisar Diamond Princess
rakennettiin muusta Grand-sarjasta poiketen Mitsubishin
telakalla Japanin Nagasakissa, josta ne valmistuivat vuonna
2004. Muihin Grand-sarjan jäseniin verrattuna kaksikko on 1 ,5
metriä leveämpi. Kuva: Sid Mosdell, CC BY 2.0
Alla: Uusin lisäys Princess Cruisesin laivastossa on viime
keväänä valmistunut Regal Princess (II). Kuva: Olli Tuominen
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Carnivalkin osallistua kilpaan. Lopulta kilpa kääntyi
Carnivalin eduksi paremman kauppahinnan ansiosta
sekä yhtiön myöntymisestä kaksoislistaukseen Atlantin molemmin puolin. Sopimus yhtiöiden yhdistymisestä julkistettiin 25.1 0.2002. Vaikka yhdistymissopimus RCCL:n kanssa olikin ehdollinen, joutui P&O
maksamaan yhdistymisen peruuntumisen vuoksi
RCCL:lle korvauksia 62 miljoonaa dollaria.

Yhdistymisen jälkeen
Yhdistymisen jälkeen P&O Princess Cruises Plc sai
uudeksi nimekseen Carnival Plc, joskin monissa yhteyksissä käytetään nimeä Carnival UK. Uuden konsernin viralliseksi nimeksi tuli kaksoislistauksesta johtuen Carnival Corporation & Plc. Carnival sai kaupan
myötä haltuunsa P&O Princessin yhdeksän alusta käsittäneen tilauskirjan. Näistä seitsemän oli Princess
Cruisesille ja kaksi Aida Cruisesille.
Yhdistymisen seurauksena P&O Cruisesin ja Princess
Cruisesin pitkä yhteiselo päättyi, kun P&O Cruises ja
P&O Cruises Australia siirrettiin Carnival UK:n alaisuuteen yhdessä Cunardin kanssa. Princess Cruises
puolestaan sijoitettiin Holland America Groupin alaisuuteen.Tähän divisioonaan kuuluvat Princessin lisäksi Holland America Line ja Seabourn Cruise Line.
Princessin viimeinen Grand-sarjan uudisrakennus Ruby Princess valmistui vuonna 2008 eli kymmenen
vuotta sarjan ensimmäisen aluksen jälkeen. Ruby
Princessin valmistuttua yhtiöllä ei ollut tilauksessa yhtään alusta, ja konsernin toimitusjohtaja Micky Arison
ehti haastatteluissakin todeta, että taloustilanteesta
johtuen Yhdysvalloissa toimiville brändeille ei uusia
aluksia tilattaisi. Jo helmikuussa 201 0 Carnival ja Fincantieri kuitenkin julkistivat aiesopimuksen kahden
täysin uutta tyyppiä olevan risteilijän rakentamisesta
Princess Cruisesille. 1 41 000 bruttotonnillaan ja
3 600 matkustajallaan niistä tulisi selvästi Grand-luokkaa (1 07 000 GT, 2600 matkustajaa) suurempia.

kolmas Royal Princess -luokan alus, vuonna 201 7 valmistuva Majestic Princess, sijoitetaan ympärivuotisesti Kiinaan. Ensimmäisenä Princess Cruisesin aluksena se saa kylkeensä myös kiinankielisen nimen, jonka vapaa englanninkielinen käännös olisi Grand Spirit
tai Grand World.
Tänä päivänä Princess Cruisesilla on laivastossaan 1 8
alusta, ja se tuottaa noin 1 9 prosenttia Carnival-konsernin vuotuisesta liikevaihdosta. Monien muiden risteily-yhtiöiden tapaan senkin katse on suuntautumassa yhä enemmän kasvaville Kaukoidän markkinoille,
kun se sijoittaa 201 7 valmistuvan Majestic Princessin
ympärivuotisesti Kiinan markkinoille. Princess on
Royal Caribbean Internationalin ja Norwegian Cruise
Linen (ks. sivut 8-1 3) jälkeen vasta kolmas länsimainen risteilyvarustamo, jonka uudisrakennus sijoitetaan suoraan Kiinan markkinoille.
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- Plowman, Peter. The Sitmar Liners. Past and Present.
Rosenberg Publishing Pty Ltd: Kenthurst 2004
- Cruise Business Review 1 /201 5
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Valmistuessaan keväällä 201 3 Royal Princessistä tuli
Princess Cruisesin uusi lippulaiva, kun se sai tittelin
sitä 1 5 vuotta kantaneelta Grand Princessiltä. Aluksen
kastoi Southamptonissa Cambridgen herttuatar Catherine . Sarjan toinen alus, Regal Princess, valmistui
vuotta myöhemmin. Hieman etuajassa alkaneiden 50vuotisjuhlallisuuksien kunniaksi kasteen suoritti alkuperäinen Lemmenlaiva -sarjan tähtikaarti.
Samaan aikaan uusien Royal-luokan alusten liikenteenaloituksen kanssa alkoivat vuosina 201 3 ja 201 4
risteilyt Kaukoidän markkinoilla, ensin Japanista ja sen
jälkeen Sapphire Princessillä Kiinasta ja Singaporesta.
Lokakuussa 201 5 Princess Cruises paljasti, että sen
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Risteilijät

Vierailu Regal
Princessillä

Ulkomatalan Kalle Id vieraili muiden toimittajien mukana Princess
Cruisesin uusimmalla aluksella Regal Princessillä sen käydessä ensimmäistä kertaa Helsingissä 1 0.5.
201 5. Varustamon alusten sisustus
on hieman muuttunut Lemmenlaivan ajoista.
KOONNUT: KALLE I D
Lisää kuvia Regal Princessiltä tulossa lähipäivinä kirjoittajan blogiin osoitteessa kships.blogspot.com.

Vasemmalla: Laivan atrium, The Piazza, yhdistää kannet viisi,
kuusi ja seitsemän. Kenties Sitmar-varustamon perintönä
Princess Cruisesin laivoilla on havaittavissa italialaista
teemaa.
Alla vasemmalla: Vista Loungessa kannen seitsemän perässä
on tarjolla musiikkia ja stand-up komediaa. Tilan nimestä ja
sijainnista huolimatta siinä ei ole lainkaan ikkunoita.
Alla: Helsingin Sataman toimitusjohtaja Kimmo Mäki
(vasemmalla) luovutti Regal Princessin kapteeni John
Fosterille muistokilven laivan ensivierailun kunniaksi ja sai
vaihdossa Regal Princessin muistokilven.
Kuvat: Kalle Id
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Yllä: Royal-luokan alusten erikoisuus on Princess Live! -tvstudio, jossa kuvataan laivan televisiossa esitettäviä visailuja,
komedioita, konsertteja ja kokkausohjelmia.
Oikealla: Princess Cruises esitteli ensimmäisenä Movies Under
The Stars -konseptin, jossa allaskannella on suuri TV-ruutu
elokuvien esittämistä varten. Tämä löytyy luonnollisesti myös
Regal Princessiltä.
Oikealla alla: The Piazzan ympärille on sijoiteltu monia
erilaisia baareja ja ravintoloita, kuten kuvan Ocean Terrace
Seafood Bar.
Alla: Sabatini's kannella viisi on yksi laivan kolmesta
lisämaksullisesta erikoisravintolasta.
Kuvat: Kalle Id
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Linjalaivat

Innovatiivisilla auto
Norjasta Britanniaa
Autolautta-aika alkoi Norjan ja
Britannian välisillä linjoilla vuonna
1 966 poikkeuksellisen innovatiivisella aluskaksikolla. Kokonaisuutena autolautta-aikaa kuitenkin leimasivat käytettyinä hankitut alukset ja usein vaihtuvat operaattorit.
Lopulta liikenne päätyi tanskalaisen DFDS:n käsiin, joka lopetti sen
kannattamattomana vuonna 2008.

Ensimmäinen Norjasta Britanniaan liikennöinyt autolautta
oli Det Bergenske Dampskibsselskabin (BDS) Jupiter (2).
BDS omisti aluksen yhdessä Fred. Olsenin kanssa ja
talvikuukausina se liikennöi Lontoosta Kanariansaarille
yhdistettynä risteily- ja rahtilaivana. Yhteisomistuksesta
johtuen alus kulki BDS:n liikenteessä Fred. Olsenin väreissä,
mutta BDS:n lippu korsteenimerkkinään.
Kuva: Postikortti, Ian Boylen kokoelmat
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olautoilla
an

Matkustajaliikenne Pohjoismaista
Britanniaan, osa 5/7.

Pohjoismaiden ja Britannian välistä matkustajalaivaliikennettä käsittelevän juttusarjan tämän osan aiheena on Norjan ja Britannian välinen liikenne vuosina 1 966-2008. Sarjan seuraava osa ilmestyy Ulkomatalan numerossa
2/201 6.
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TEKSTI : KALLE I D

1 960-LUVUN alussa Norjan ja Britannian välistä mat-

Pohjois-Eurooppaan, minkä lisäksi Olsenin suvulla oli
maaomaisuutta Kanarialla, joten erikoiselta kuulostava yhdistelmälaiva, jonka autokansi muuttui talvisin
jäähdytysruumaksi, oli järkevä ratkaisu. (Fred. Olsen
-varustamo oli myöhemmin mukana myös Kanariansaarten sisäisessä lauttaliikenteessä, mistä kerroimme
Ulkomatalan numerossa 6/201 3). Alusten suunnittelusta vastasi Fred. Olsenin tekninen johtaja John Johnsen , ja ne tilattiin Lyypekistä Lübecker Flender-Werkeltä.

kustajaliikennettä hallitsivat kaksi varustamoa: oslolainen Fred. Olsen ja bergenläinen Det Bergenske
Dampskibsselskab (BDS). Fred. Olsen liikennöi 1 951 52 rakennetulla kaksikolla Blenheim (2) ja Braemar
(1 ) Oslosta Newcastleen Kristiansandin kautta. BDS
puolestaan liikennöi kaksikolla Venus (2) ja Leda (2)
Bergenistä Stavangerin kautta Newcastleen;Venus (2)
oli rakennettu 1 931 , Leda (2) puolestaan 1 953.Vuosikymmenen aikana myös Norjan ja Britannian välisillä Ensimmäisenä valmistunut yhdistelmälaiva tuli Fred.
linjoilla siirryttiin autolautta-aikaan.
Olsenin ja BDS:n yhteiseen omistukseen ja sai jopa
kaksi nimeä: kesäisin se oli BDS:n Jupiter (2) BergenKolme käyttötarkoitusta ja kaksi nimeä
Newcastle -linjalla, talvisin Fred. Olsenin Black Watch
(2) linjalla Lontoosta Kanariansaarille. 587 matkusta1 960-luvulla alkoi olla selvää, että myös Norjan ja jaa ja 1 84 autoa lauttaliikenteessä kuljettava 9 499
Britannian välisessä liikenteessä tulevaisuus kuuluisi brt:n laiva valmistui kesällä 1 966, korvaten Venuksen
matkustaja-autolautoille. Autolautat olivat kuitenkin (2) Bergen-Newcastle -linjalla. Muutamaa kuukautta
kalliita rakentaa, minkä lisäksi ongelmana sekä BDS:lle myöhemmin Black Watch (2)/Jupiterille (2) valmistui
että Fred. Olsen Linelle oli liikenteen kausiluontei- sisaralus Black Prince (2), joka liikennöi talvisin Black
suus: kesällä matkustajia – ja potentiaalisia autoja – oli Watchin (2) parina mutta kesäisin Fred. Olsenin uupaljon, talvella vähän. Fred. Olsenin johtaja Fredrik silla linjoilla Kristiansandista Harwichiin ja AmsterdaOlsen ja BDS:n Erik Waaler päättivät aloittaa yhteis- miin. Talvikuukausien risteily/rahtiliikenteessä Black
työn saattaakseen Norjan liikenteen autolautta-ai- Watch (2) ja Black Prince (2) kuljettivat 350 matkuskaan.
tajaa, jolloin vain tasokkaammat hytit olivat käytössä.
Alukset olivat poikkeuksellisen muuntautumiskykyisiä:
Varustamot keksivät ongelmaan uniikin ratkaisun: lai- esimerkiksi talvikauden uima-allaskansi muuttui lautvat, jotka liikennöivät kesällä matkustaja-autolauttoina taliikenteessä istumasalongiksi – ja itse uima-allas veNorjan ja Britannian välillä mutta kuljettivat talvikuu- rovapaan myymälän varastoksi! Det Norske Amerikakausina rahtia ja risteilymatkustajia Länsi-Euroopan ja linjen risteily/linjalaivoja muistuttavan sisustuksen
Kanariansaarten välillä. Fred. Olsen oli 1 920-luvulta suunnittelusta vastasi oslolainen Barstad & Skjævland.
lähtien kuljettanut hedelmiä ja vihanneksia Kanarialta Laivakaksikon väitettiin olevan maailman suurimmat
autolautat valmistuessaan – tämä tosin ei pitänyt
paikkaansa, sillä vuonna 1 965 valmistunut Australian
National Linen Empress of Australia oli lähes 3 000
bruttorekisteritonnia suurempi.
Uudet alukset maalattiin Fred. Olsenin kelta-valkoharmaaseen väritykseen. Hieman yllättäen BDS ei
maalannut Jupiteria (2) kesäkausiksi omiin väreihinsä,
vaan kesäisin laivan korsteeniin maalattiin BDS:n
puna-sini-valkoinen varustamolippu Fred. Olsenin
lipun tilalle.

Fred. Olsenin Braemar (1 ) jatkoi liikennöintiä Oslo-Newcastle
-linjalla vielä autolauttojen aloitettua liikenteen. Vasta
vuonna 1 974 Norjan ja Britannian välillä liikennöi autolautta
myös talvikuukausina. Braemar vedettiin liikenteestä vasta
vuonna 1 975, ollen viimeinen perinteinen matkustaja-alus
Norjan ja Britannian välisillä linjoilla.
Kuva: A. Duncan, Rami Wirrankosken kokoelmat
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Uusien autolauttojen tulo ei kuitenkaan merkinnyt
perinteisistä matkustaja-aluksista luopumista: BDS:n
Leda (2) jatkoi Bergen-Newcastle -linjalla, taaten ympärivuotisen liikenteen, ja myös vanhempi Venus (2)
vieraili ajoittain linjalla vuonna 1 968 tapahtuneeseen
romuttamiseensa asti. Myös Olsenien Blenheim (2) ja
Braemar (1 ) jatkoivat Oslo-Kristiansand-Newcastle
-linjalla, joskin ensiksi mainittu tuhoutui tulipalossa
vuonna 1 968 – matkustajat, miehistö ja valtaosa rahdista saatiin kuitenkin pelastettua.

Yllä: Jupiter (2)/Black Watchin (2) sisaralus Black Prince (2)
liikennöi kesäkaudet 1 966-1 969 Fred. Olsenin Pohjanmerenliikenteessä, siirtyen kesästä 1 970 alkaen kesäkausina BDS:n
Venukseksi (3). Kuvan postikortista laivan nimi on retusoitu
pois, mutta keulakuva paljastaa laivan identiteetin.
Kuva: Postikortti, Ian Boylen kokoelmat
Oikealla: Kartta Norjan ja Britannian välisistä
matkustajalinjoista vuosina 1 966-2008.
Satelliittikuva: NASA, reittipiirros: Kalle Id
Alla: Jupiterin (2) tai sen sisaren allaskansi
lauttaliikennemoodissa. Laivan uima-allas on kuvan istumaalueen alla. Kuva: Bruce Peterin kokoelmat
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Kolmas monitoimilaiva Blenheim (3)
Black Watch (2) ja Black Prince (2) olivat niin suosittuja, että vuonna 1 968 Fred. Olsen päätti tilata niille
suuremman sisaraluksen. Britannian hallitus tuki avokätisesti maan telakoita, ja varustamo päätti rakennuttaa uuden Blenheimin (3) Upper Clyde Shipbuildersillä Skotlannissa. Tämä oli virhe. Britannian telakoita vaivasivat jatkuvat työtaistelut – joita vielä vaikeutti se, että jokaisella yksittäisellä ammatilla oli oma
työntekijäjärjestönsä. Telakka lupasi Blenheimin (3)
valmistuvan helmikuussa 1 970, mutta työt viivästyivät
yli puolella vuodella. Uuteen alukseen valmistautuessaan Fred. Olsen oli myynyt puolet Black Princestä
(2) BDS:lle, ja se oli aikataulutettu liikennöimään kesäkauden 1 970 Bergenin ja Newcastlen välillä BDS:n
Venuksena (3). Korvaajaksi Olsenit rahtasivat pikavauhtia saksalaisen autolautta Vikingfjordin (3 777 brt,
1 000 matkustajaa, 1 56 henkilöautoa), joka oli kuitenkin huomattavasti pienempi kuin Blenheim (3), ja osa
matkustajista jouduttiin lähettämään määränpäähänsä
lentokoneilla laivan sijaan.
Sisariaan lyhytikäisemmäksi jäänyt kolmas monitoimialus
Blenheim (3) lähdössä Kristiansandista. Se oli viimeinen Fred.
Olsenin matkustaja-alus, joka sai oman keulakuvan.
Keulaporttien käytön myötä keulakuvat jäivät historiaan.
Kuva: Postikortti Ian Boylen kokoelmista
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Blenheim (3) valmistui lopulta syyskuussa 1 970. Britannian valtiolta saadun tuen ehtojen vuoksi se rekisteröitiin muista Olsenin aluksista poiketen Britanniaan. Laivan bruttovetoisuus oli 1 0 420, ja se kuljetti
1 1 07 matkustajaa sekä 300 autoa.Vanhempien puolisisarten tapaan Blenheimin (3) sisätilat suunnitteli
Barstad & Skjævland; merkittävänä erona vanhempiin
sisariin oli se, että Blenheimissa (3) matkustajia ei
enää jaettu ensimmäiseen ja toiseen luokkaan. Blenheimin (3) valmistumisen myötä Black Prince (2)
aloitti talvisin risteilyliikenteen Rotterdamista Kanarialle. Blenheimin (3) vaikeudet eivät rajoittuneet vain
rakennusaikaan, sillä käytössä sen koneet paljastuivat
epäluotettaviksi, ja sillä oli vaikeuksia ylläpitää 23 solmun linjanopeutta. Laivan uraa eivät myöskään auttaneet brittiläisten merimiesten toistuvat lakot.

Fred. Olsen-Bergen Line
Liikenne perinteisillä matkustajalinjalaivoilla jatkui
Norjan ja Britannian välillä aina 1 970-luvun puoliväliin
asti. Syksyllä 1 973 Bergenin ja Newcastlen välillä vieraili poikkeuksellinen alus: Royal Viking Line -risteilyvarustamon (josta BDS omisti kolmasosan) upouusi
luksusristeilijä Royal Viking Sea (20 081 brt, 536 matkustajaa) ajoi muutaman viikon ajan linjalla Ledan (2)
ollessa telakoituna. Öljykriisi teki höyryturbiineilla
varustetusta Ledasta (2) kalliin ajettavan, mistä johtuen se vedettiin liikenteestä kesäkauden 1 974 lopus-

sa. Sen tilalle rahdattiin DFDS:n vuonna 1 964 valmistunut autolautta England (8 221 brt, 566 matkustajaa,
1 20 autoa), joka jatkoi linjalla kesään 1 975. Fred. Olsen säilytti Braemarin (1 ) Oslo-Kristiansand-Newcastle -linjalla vuoteen 1 975 asti; se oli viimeinen perinteinen matkustaja-alus Norjan ja Britannian välisessä linjaliikenteessä. DBS:n ja NFDS:n (Det Nordenfjeldske Dampskipsselskap) Hurtigruten-laivat
Nordstjernen ja Harald Jarl tosin tekivät vuoteen
1 979 asti ajoittaisia matkoja Bergenistä ja Trondheimistä Lerwickiin ja Aberdeeniin, mutta nämä olivat
norjalaisille suunnattuja ostosristeilyitä, eivät varsinaista linjaliikennettä.
Syksyllä 1 975 astui voimaan Fred. Olsenin ja BDS:n
uusi yhteistyösopimus Pohjanmeren matkustajaliikenteessä, kun varustamot muodostivat yhteisen markkinointiyhtiö Fred. Olsen-Bergen Linen. Bergen-Newcastle ja Kristiansand-Harwich -reittien rinnalle avattiin uusi Bergen-Cuxhaven -lauttalinja, ja Oslo-Kristiansand-Newcastle -linjalla siirryttiin autolauttaliikenteeseen. Samalla liikenteeseen tuli Jupiterin (2),
Venuksen (3) ja Blenheimin (3) rinnalle upouusi Borgen (5 330 brt, 335 matkustajaa), joka ylläpiti ympärivuotista liikennettä Newcastlen-linjoilla. Fred. OlsenBergen Linen korsteeniväreiksi tuli yhdistelmä omistajien väreistä: keltaisella taustalla kolme valkoista raitaa, joiden päällä Fred. Olsenin yhtiölippu. Keltainen
korsteeniväri ei ollut BDS:lle uusi, sillä varustamon
risteilylaivojen korsteenit olivat jo 1 920-luvulta lähtien olleet keltaisia.
Borgen ei ollut onnistunut alus Pohjanmeren liikenteessä; se saikin lempinimen “Sorgen”. Syksyllä 1 976
Borgenin korvasi Fred. Olsen-Bergen Linen liikenteessä Fred. Olsenin ja BDS:n osittain omistama Bolero. Vuonna 1 973 Ranskassa valmistunut Bolero oli
1 1 344 brt:llä Fred. Olsen-Bergenin suurin alus; se
kuljetti 975 matkustajaa ja 270 autoa. Bolero osoittautui kuitenkin liian suureksi liikenteen vaatimuksiin,
ja kesäkauden 1 978 lopuksi se rahdattiin Stena Linelle. Talvikaudeksi 1 978-79 rahdattiin DFDS:ltä vuonna
1 969 valmistunut autolautta Dana Sirena (7 988 brt,
691 matkustajaa, 1 20 autoa). Seuraavaksikin talvikaudeksi suunniteltiin ulkopuolisen aluksen rahtaamista,
mutta suunnitelmasta ei tullut mitään, ja talviliikenne
Norjan ja Britannian välillä päättyi toistaiseksi syksyllä
1 979.

Ylinnä: Rahdattu England sai monitoimialuksista poiketen
BDS:n omat korsteenivärit Bergen-Newcastle -liikenteessä;
kuvan postikorttiin värit lienevät tosin jälkikäteen lisätyt.
Kuva: Postikortti, Rami Wirrankosken kokoelmat
Yllä: Borgen siirtyi Britannian-linjoilta Norjan ja Tanskan
väliseen liikenteeseen, jossa alusta sekä pidennettiin että
korotettiin. Kuva: Postikortti, Rami Wirrankosken kokoelmat
Alla: Alkujaan Portland (Yhdysvallat)-Yarmouth (Kanada)
-linjaa varten rakennettu Bolero liikennöi Norjasta Britanniaan
vuosina 1 976-78 ja 1 989-90. Kuvassa alus Fred. Olsenin 1 980luvun lopulla käyttöön ottamassa värityksessä.
Kuva: Postikortti, Ian Boylen kokoelmat

Uudet varustamot astuvat kehiin
1 970-luvun lopussa Torstein Hagenin johtama BDS oli
pahoissa taloudellisissa vaikeuksissa (nykyisin Hagen
tunnetaan Viking Cruisesin toimitusjohtajana).Vuonna
1 979 varustamo myi osuutensa Hurtigrutenista laivoineen (Midnatsol, Nordlys, Polarlys ja Nordstjer-
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Jupiter (2) Norway Linen alkuperäisissä korsteeniväreissä.
Huomaa, että aluksen keulakuva poistettu; Olsenit eivät
myyneet keulakuvia laivojen mukana, ja vanhoja
keulakuvia on käytetty koristeina varustamon myöhemmissä
aluksissa – ei tosin keulakuvina.
Kuva: Postikortti, Ian Boylen kokoelmat

nen) Troms Fylkes Dampskibsselskabille (TFDS). Tämä ei kuitenkaan riittänyt pelastamaan varustamoa.
Kun samaan aikaan tanskalainen varustamojätti DFDS
laajensi aktiivisesti matkustajaliikennettään, ei ole suuri yllätys, että syksyllä 1 980 DFDS, Fred. Olsen ja DBS
ilmoittivat sopimuksesta: DFDS ottaisi hoitaakseen
Fred. Olsen-Bergen Linen liikenteen Newcastlesta
Bergeniin ja Osloon seuraavien kolmen vuoden ajaksi.
Jupiter (2) ja Venus (3) rahdattaisiin kesäkuukausiksi
DFDS:lle ja linjoja markkinoitaisiin Fred. Olsen-Bergen Linen nimellä. Blenheimin (3) hoitama Kristiansand-Harwitch -linja sen sijaan suljettiin ja itse alus
myytiin DFDS:lle Karibianmeren risteilylauttaliikenteeseen. Vaikuttavana tekijänä jälkimmäisessä kaupassa oli laivan ongelmallinen brittilippu; laivan miehistö
yritti jopa estää sen myynnin DFDS:lle. Aiemmin miehistö oli torpedoinut yritykset siirtää alus Norjan rekisteriin.
1 980-luvun alussa Norjan ja Britannian välinen liikenne oli siis DFDS:n käsissä, vaikka matkustajille reittejä
markkinoitiin vanhojen omistajien nimillä. Kesäkausina 1 981 ja 1 982 myös DFDS:n England kulki OsloNewcastle -linjalla. Alkuperäisen DFDS-sopimuksen
loputtua syksyllä 1 984 DFDS rahtasi Jupiterin (2) vielä kesäkaudeksi 1 985.Venuksen (3) sen sijaan rahtasi
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uusi Norway Line -varustamo, joka oli ostanut BDS:n
osuudet Black Watch (2)/Jupiterista (2) ja Black Prince (2)/Venuksesta (3). BDS:n muu toiminta myytiin
Kosmos Groupille, joka omisti myös Oslon ja Kielin
välillä liikennöineen Jahre Linen. Vuotta myöhemmin
myös Norway Line päätyi Kosmoksen haltuun. Perinteikästä ja tunnettua Bergen Line -nimeä ei enää
otettu uudelleen käyttöön.

Fred. Olsenin paluu
Vuodesta 1 985 Bergenin ja Newcastlen välillä liikennöi siis Norway Line Venuksella (3) sekä Oslon ja
Newcastlen välillä Fred. Olsen-Bergen Line -nimeä
käyttänyt DFDS Jupiterilla (2). Samana vuonna nämä
saivat kuitenkin kovan kilpailijan: Fred. Olsen ei luopunut Britannian-liikenteestä – päinvastoin. Talousvaikeuksissa painiva suomalainen Rederi Ab Sally halusi
myydä Helsinki-Tukholma -linjalla liikennöivän Viking
Song -lauttansa SF Linen uuden Mariellan valmistuessa keväällä 1 985. Fred. Olsen osti Viking Songin, joka
sai uuden nimen Braemar (2). Laiva telakoitiin Blohm
& Vossilla Hampurissa, jossa siihen rakennettiin mm.
uusi kaksikerroksinen yökerho. Uudistusten jälkeen
laivan bruttovetoisuus oli 1 4 623, matkustajakapasiteetti 2 000 ja henkilöautokapasiteetti 500. Uudistusten jälkeen Braemar (2) aloitti kesällä 1 985 liikenteen
Oslo-Kristiansand-Harwich -linjalla. Jo kesäkauden lopussa Kristiansand korvattiin pysähdyksellä Tanskan
Hirtshalsissa; laiva liikennöi lyhyempää Oslo-Hirtshals
-linjaa Harwichiin suuntautuneiden matkojen välillä.
Ships Monthly -lehden Richard Plummerin mukaan
Braemarilla (2) oli “korkeatasoisimmat matkustajatilat, mitä Pohjanmerellä on koskaan nähty.”

Kesäkaudella 1 985 Norway Line käytti sekä Jupiteria
(2) että Venusta (3) Bergen-Newcastle -linjalla talousvaikeuksiin ajautuneen DFDS:n jouduttua luopumaan
omasta Norja-Britannia -liikenteestään. Nyt oltiin
käytännössä palattu vanhaan BDS:n ja Fred. Olsenin
väliseen järjestelyyn, jossa Bergenin-linjan laivat liikennöivät kesät Pohjanmerellä ja talvet Olsenien liikenteessä Kanarialle. Norway Line oli vain ottanut
BDS:n paikan. Kesäkauden 1 986 lopussa sopimus laivojen yhteiskäytöstä ja -omistuksesta kuitenkin päättyi. Fred. Olsen ja Norway Linen omistaja Kosmos
Group ratkaisivat alusten tulevaisuuden yksinkertaisesti: Kosmos osti Fred. Olsenin osuuden Jupiter
(2)/Black Watchista (2) ja Olsenit vastaavasti Kosmoksen osuuden Venus (3)/Black Princestä (2). Ensiksi mainittu alkoi nyt liikennöidä ympärivuotisesti
Newcastlen ja Bergenin välillä nimellä Jupiter (2).
Jälkimmäinen puolestaan uudistettiin Turussa puhdasveriseksi risteilylaivaksi nimellä Black Prince (2).
Norway Linen laivasto kasvoi kahteen alukseen keväällä 1 990, kun varustamo osti Stena Linelta Tarek L
-autolautan (alkujaan Turussa rakennettu Sessan Linjenin Prinsessan Birgitta vuodelta 1 974). 1 230 matkustajaa ja 300 autoa kuljettanut 1 3 286 brt:n alus sai
nimekseen Venus (4). Uuden aluksen myötä Norway
Line aloitti liikenteen Bergenistä myös Amsterdamiin;
sekä Newcastleen että Amsterdamiin seilattiin
Stavangerin kautta. Norway Linen epäonneksi Fred.
Olsen Line (kuten varustamon markkinointinimi nyt
kuului) lisäsi myös liikennettään Norjan ja Britannian
välillä, kun aiemmin Norjan ja Tanskan välillä
liikennöinyt Bolero asetettiin Molde-Ålesund-MåløyBergen-Newcastle -linjalle. Kun lisäksi Braemarin (2)
reitti oli syksyllä 1 989 muutettu muotoon OsloKristiansand-Newcastle, oli kilpailu Newcastlessa
kovaa. Norway Line myi Jupiterin (2) syksyllä 1 990,
mutta se ei riittänyt parantamaan Kosmos Groupin
vaikeaa taloudellista tilannetta.

Color Line muodostetaan
Syksyllä 1 990 Kosmoksella ei ollut enää halua jatkaa
lauttaliikenteen operaattorina. Norway Line ja Jahre
Line myytin Skaugen-yhtymälle, joka loi uuden Color
Line -nimen korvaamaan aiemmat varustamobrändit
(Color Linen muodostamisesta ja varustamon historiasta kerrottiin tarkemmin Ulkomatalan numerossa
4/201 5). Venus (4) maalattiin Color Linen väreihin,
mutta muuten liikenne Britanniaan jatkui muuttumattomana. Samaan aikaan Fred. Olsenin leirissä oltiin
menetetty usko Pohjanmeren lauttaliikenteen tulevaisuuteen. Braemar (2) rahdattiin syksyllä Baltic Linelle ja Oslo-Kristiansand-Newcastle -linja suljettiin.
Vielä saman vuoden aikana Fred. Olsen Linen jäljellä

Yllä: Turussa rakennettu Venus (4) perustui rakenteeltaan
FÅA:n Finlandiaan vuodelta 1 967. Tässä vaiheessa Kosmos
Groupin korsteenimerkki oli syrjäyttänyt Norway Linen oman
korsteenimerkin. Kuva: Postikortti, Kalle Idin kokoelmat
Alla: Entinen Viking Song toi Fred. Olsenin Braemarina
merkittävän tasonkohotuksen Norjan ja Britannian väliseen
liikenteeseen, vaikka laiva soveltuikin huonosti myrskyiselle
Pohjanmerelle. Kuva: Marko Laine
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oleva Pohjanmeren lauttaliikenne (linjat Molde-Newcastle, Kristiansand-Hirtshals ja Oslo-Hirtshals) myytiin Color Linelle.
Monopolin saanut Color Line aloitti välittömästi
Norjan ja Britannian välisen liikenteen rationalisoinnin. Bolero, joka sai uuden nimen Jupiter (3), siirrettiin Norjan ja Tanskan välisille linjoille (myöhemmin
laiva kulki myös yhden kesän Viking Linelle rahdattuna).Venus (4) jäi näin ainoana laivana Bergen-Stavanger-Newcastle -linjalle. Syksyyn 1 991 asti laiva liikennöi Newcastlen lisäksi myös Amsterdamiin.

Yllä: Uutta väriä: Venus (3) sai vuonna 1 990 uuden Color
Linen värit mutta säilytti vanhan nimensä ja jatkoi liikennettä
ilman muutoksia. Kuva: Postikortti, Kalle Idin kokoelmat
Alla: Venuksen korvasi DFDS:ltä hankittu Color Viking (jota ei
pidä sekoittaa Color Linen laivastossa nykyisin liikennöivään
samannimiseen alukseen), joka oli Braemarin (2) tapaan
entinen Helsinki-Tukholma -lautta.
Kuva: Hilton Davis, postikortti Ian Boylen kokoelmista
Alinna: Veropakolainen? Verovapaan myynnin loputtua EU:n
sisäisillä linjoilla vuonna 1 999 DFDS siirsi Princess of
Scandinavian uudelle Göteborg-Kristiansand-Newcastle
-linjalle. Kuva: Kalle Id

Venus (4) osoittautui kuitenkin pian liian pieneksi Britannian-liikenteeseen. Color Linen etsiessä isompaa
laivaa etsi DFDS puolestaan pienempää laivaa Tanskan
ja Britannian välisiä linjojaan varten. Kilpailijoiden tarpeet löysivät toisensa: Color Line osti syksyllä 1 994
DFDS:ltä King of Scandinavian (alkujaan Suomen
Höyrylaivaosakeyhtiön Silja-lautta Wellamo vuodelta
1 975) ja myi vaihtokaupassa Venuksen (4) DFDS:lle.
King of Scandinavia sai uuden nimen Color Viking (20
581 brt, 1 200 matkustajaa ja 320 henkilöautoa) ja
otti Bergen-Newcastle -linjan hoitaakseen.

Fjord Linen ja DFDS:n aikakausi
Vain muutama vuosi uuden hankintansa jälkeen Color
Line halusi keskittyä Norjasta Tanskaan ja Ruotsiin
suuntautuneisiin linjoihin. Samaan aikaan Fjord Line
oli kiinnostunut laajentamaan toimintaansa. Joulukuussa 1 998 Bergen-Stavanger-Newcastle -linja sekä
Color Viking siirtyivät Fjord Linen omistukseen. Color Viking sai kaupan myötä perinteikkään nimen Jupiter (4).
Vuotta myöhemmin eteläinen Norja sai jälleen lauttayhteyden Britanniaan, kun verovapaa myynti päättyi
Euroopan Unionin sisäisillä linjoilla. Muutoksen seurauksena DFDS siirsi aiemmin Göteborgista Harwichiin liikennöineen Princess of Scandinavia -lautan
reitille Göteborgista Kristiansandin kautta Newcastleen. (Tästä liikenteestä kerrottiin tarkemmin sarjan
kolmannessa osassa Ulkomatalan numerossa 3/201 5).
Fjord Linen menestyessä Color Line tuli pian toisiin
ajatuksiin ja osti vuonna 2002 osake-enemmistön
Fjord Linen emoyhtiöstä Bergen Nordhordland Rutelagista (BNR) tavoitteenaan sulauttaa Fjord Linen
toiminta itseensä. Norjan kilpailuviranomaiset eivät
kuitenkaan hyväksyneet suunnitelmaa, ja Color Line
joutui myymään BNR-osakkeensa edelleen Hurtigruten-varustamo Troms Fylkes Dampskibsselskapille
(TFDS). Uusi omistaja panosti varustamon toimintaan
hankkimalla vielä samana vuonna Australiasta Spirit of
Tasmania -autolautan (alkujaan TT-Linen Peter Pan
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vuodelta 1 986), joka sai uuden nimen Fjord Norway
(31 356 brt, 1 700 matkustajaa ja 550 henkilöautoa).
Uusi laiva asetettiin kuitenkin Bergenin ja Tanskan väliseen liikenteeseen.
Suurten sijoitusten jälkeen Fjord Line ajautui tappiokierteeseen. Kun vielä Color Line nosti panoksia
avaamalla oman linjan Bergenistä Tanskaan, päätti
Fjord Line vetää Jupiterin (4) liikenteestä syksyllä
2005 ja korvata sen Fjord Norwayllä.
DFDS päätti sulkea Göteborg-Kristiansand-Newcastle -linjan syksyllä 2006. Varustamo ei kuitenkaan halunnut luopua Norjan-liikenteestä, vaan vielä samana
vuonna se osti Fjord Linen Bergen-Newcastle -linjan
sekä Fjord Norwayn, joka nimettiin uudelleen Princess of Norwayksi. Vuotta myöhemmin laiva siirtyi
Newcastle-IJmuiden -linjalle sisarensa King of Scandinavian pariksi; Bergenin-linjalle puolestaan siirtyi
Queen of Scandinavia (33 575 brt, 2 000 matkustajaa,
350 henkilöautoa), alkujaan Silja Linen Finlandia vuodelta 1 981 , nykyään luontaisesti tuttu St. Peter Linen
Princess Mariana). DFDS ei kuitenkaan saanut linjasta
tarpeeksi kannattavaa, ja se suljettiin jo vuonna 2008.
Näin päättyi 1 58 vuotta jatkunut matkustajalinjaliikenne Norjan ja Britannian välillä.

Yllä: Jupiter (4) ehti kulkea Fjord Linen liikenteessä kaksissa
eri väreissä. Alkujaan laivan korsteenissa oli valkoisella
pohjalla varustamon sinisestä ja punaisesta aaltoviivasta
koostuva logo, eikä rungossa lukenut varustamon nimeä.
Alkuperäisvärit saivat kuitenkin nopeasti väistyä vihreiden
korsteenien tieltä.
Kuva: Hilton Davis, postikortti Ian Boylen kokoelmista
Alla: Fjord Norway hankittiin alkujaan Bergenin ja Tanskan
Hanstholmin väliselle linjalle, mutta laiva siirrettiin vuonna
2005 Bergenin ja Newcastlen väliselle linjalle. Kuten kaksi
aiempaa linjan alusta, myös Fjord Norway lopetti liikenteen
linjalla eri varustamon laivastossa kuin missä se oli aloittanut.
Kuva: Marko Stampehl
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Lajinsa viimeinen: Queen of Scandinavia Bergenissä kesällä
2007. Seuraavana vuonna Norjan ja Britannian välinen
matkustajalaivaliikenne olikin jo historiaa.
Kuva: Marko Stampehl

Vai päättyikö?
Matkustajaliikenne palautui Britannian ja Norjan välille hyvin lyhytaikaisesti huhtikuussa 201 0. Euroopan
lentoliikenteen ollessa pysähdyksissä Eyjafjallajökulltulivuoren purkauksen jälkeen teki entinen Hurtigruten-lautta Gann edestakaisen matkan Stavangerista
Newcastleen kuljettaen kotimaansa ulkopuolelle jääneitä turisteja (Gann-laivasta kerrottiin tarkemmin
Ulkomatalan numerossa 5/201 4).Tämä jäi toistaiseksi
viimeiseksi kerraksi, kun Norjan ja Britannian välillä
on ollut linjaliikennettä matkustaja-aluksilla.
Matkustajaliikenteen loppuminen Ruotsista ja Tanskasta Britanniaan ei aiheuttanut suuria intohimoja.
Norjan ja Britannian välisen liikenteen kanssa asia on
kuitenkin ollut toisin.Vuonna 201 3 brittiläinen Norwegian Seaways -niminen varustamo ilmoitti olevansa
aikeissa aloittaa liikenteen Newcastlen ja Bergenin
välillä rahtaamalla Grimaldilta Ikarus Palace -autolautan. Rahoitusta ei tuolloin saatu varmistettua, mutta
yhtiö tavoittelee edelleen linjan uudelleenavaamista –
tosin muuttuneella nimellä. Ensin nimi vaihtui Norwe42

gian Seawaysistä Project Norseksi ja viimeisimpänä
kesäkuussa muotoon British Norwegian.Viimeisimmän tiedon mukaan British Norwegian olisi saanut
turvattua yli 50% liikenteen aloittamiseen tarvittavasta rahoituksesta.
Vuoden 201 4 lopulla julkisuuteen tuli toinenkin yrittäjä, entisten merimiesten muodostama North Sea
Cruiseline, joka suunnitteli liikennettä Norjan Eigersundista sekä Newcastleen että Tanskan Hanstholmiin.Tästä projektista ei ole myöhemmin kuulunut
mitään, ja sen verkkosivutkin ovat kadonneet bittiavaruuteen.
Norjan ja Britannian välisen lauttalinjan palauttamisesta on haaveita muuallakin kuin varustamotasolla.
Maaliskuussa 201 5 Newcastlen kaupunki sai Britannian valtion budjetista tukipaketin lauttaliikenteen palauttamisen selvittämiseksi. Myös Skotlannissa lauttalinjan uudelleenavaamiselle on poliittinen tuki, sillä
Skotlannin parlamentin suurin puolue Scottish National Party on vaatinut Skotlannin ja Norjan välisen
lauttayhteyden selvittämistä. Eri asia sitten on, onko
liikenteen palauttamiselle todellisia taloudellisia edellytyksiä.
Matkustajaliikenne Pohjoismaista Britanniaan -sarja
jatkuu 5.3.201 6 ilmestyvässä Ulkomatalan numerossa
2/201 6.

Lähteet
- Aftenbladet 2.1 2.201 4: “Planer om ny englandsferje”
(www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/dalane/Planerom-ny-englandsferje-3576282.html)
- Bakka, Dag Jr: Bergenske – byen og selskapet. Seagull
Publishing: Bergen 1 993.
- Bryant, John: Hurtigruten 1 20 – The Complete Story.
Ferry Publications: Ramsey 201 3.
- Cooke, Anthony: The Fred. Olsen Line and its Passenger Ships . Carmania Press: London 2009.
- Greenway, Ambrose: A Century of North Sea Passenger Steamers . Ian Allard: London 1 986.
- Hahn-Pedersen, Morten (toim.): North Sea Passenger
Lines. Association of North Sea Cities – Maritime
Museums Network & The Fisheries and Maritime
Museum: Esbjerg 2009.
- The Journal 1 9.3.201 5: “Norway to Newcastle Ferry
route given fresh hope after budget announcement”.
(www.thejournal.co.uk/business/businessnews/norway-newcastle-ferry-route-given-887531 0)
- Peter, Bruce & Dawson, Philip: The Ferry – A DriveThrough History. Ferry Publications: Ramsey 201 1 .
- Peter, Bruce: Passengers Liners Scandinavian Style.
Carmania Press: London 2003.
- Britain2Norway (www.facebook.com/pages/Britain2
Norway/30574531 8325)
- Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)
- Ferry to Norway (ferrytonorway.com)
- Wikipedia (en.wikipedia.org, fi.wikipedia.org ja no.
wikipedia.org)

Yllä: Norjalainen koululaiva Gann (ex-Narvik) pelasti
matkailijat hädästä Euroopan lentoliikenteen ollessa
seisauksissa keväällä 201 0. Kuvassa laiva saapumassa
Tallinnaan kesällä 201 4. Kuva: Kalle Id
Alla: Tulevaisuudennäkymä Pohjanmerellä? Norwegian
Seawaysin piti aloittaa Bergenin ja Newcastlen välinen
liikenne uudelleen vuonna 201 3 Minoan Linesilta rahdatulla
Ikarus Palacella, mutta rahoja ei saatukaan kasaan.
Sattumoisin Ikarus Palace on rakennettu Norjassa Fosenin
telakalla. Kuva: Marko Stampehl

Ulkomatalan
välipäiväspesiaali
201 5
Tuo luettavaksi Ulkomatalan numeroissa 1 0/2009-3/201 0 ilmestyneen
juttusarjan Chandris Linesta Celebrity Cruisesiksi. Sarjan osat 1 -3 julkaistiin Ulkomatalan vuodenvaihteen 2009-201 0 numeroissa, jotka
katosivat kevään 201 2 palvelinrikossa
eivätkä ole olleet sen jälkeen luettavissa.
Välipäiväspesiaalin osat ilmestyvät päivittäin
27.-30.1 2. Ulkomatalan nettisivuilla.
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Lokikirja
Syys-lokakuu 201 5

Merenkulun tärkeimpiä tapahtumia niin kotivesiltä kuin maailman
meriltä syys-lokakuulta 201 5.

Viking Line lanseerasi oman älypuhelinsovelluksen. Viking Line julkaisi 1 .9. Suomen ja Ruotsin vä-

lisen liikenteen aluksilla matkustaville saatavissa olevan matkapuhelinsovelluksen. Interaktiivisen risteilyohjelman tavoin toimiva applikaatio tarjoaa lisäksi
TEKSTI : KALLE I D, LASSI LIIKANEN JA O LLI TUOMINEN mahdollisuuden tutustua kanssamatkustajiin puhelimen välityksellä. Tästä johtuen muun muassa Ilta-Sanomat ehti jo leimata uuden ohjelman “deittisovellukseksi”. Sovelluksen lanseeraamisen yhteydessä myös
laivan sisäisten verkkojen kuuluvuutta on parannettu.
Uusi omistaja ja kuusi uutta laivaa St. Peter KI
Linelle? Muun muassa Kauppalehti uutisoi syyskuussa St. Peter Linen mahdollisesta uudesta omistajasta. Finnlines asentaa kolme rikkipesuria lisää.
Lehtitietojen mukaan kiinalainen Maorui Capital olisi Finnlines asennuttaa alkuvuoden 201 6 aikana kolme
ostamassa 25 prosentin osuutta varustamosta 200 rikkipesuria lisää. Wärtsilän valmistavat pesurit ovat
miljoonalla eurolla. Uuden omistajan myötä St. Peter hybridimallia, eli ne toimivat niin suljetun kuin avoiLine olisi myös laajentamassa toimintaansa sekä Mus- men kierron mukaan (ks. UM 1 /201 5). Lisää viimeaitallemerelle että Venäjän Kaukoitään, hankkivansa uu- kaisista pesurihankinnoista sivuilla 1 4-1 6. OT
sia reittejä varten neljä uutta alusta, sekä hankkivansa
kaksi uutta alusta Itämeren-liikenteeseen. Lisäksi Lundqvist Rederierna tilasi kuudennenkin Afmahdollisen oston toivotaan vaikuttavan suotuisasti ramax-tankkerin. Ahvenanmaalaisen Lundqvist Rekiinalaismatkustajien määrään yhtiön laivoilla. Kumpi- deriernan tytäryhtiö Nord Sea Shuttle Company tilakaan osapuoli ei ole kuitenkaan vahvistanut kauppaa. si 30.9. kuudennen 1 06 000 dwt:n Aframax-tankkerin
LL & KI
Sumimoto Heavy Industriesin telakalta Japanista.
201 4 valmistuneen Estrellan sisaralus valmistuu 201 8,
Brahe palasi Suomeen – risteilee ensi kesänä jolloin valmistuu myös kesäkuun lopussa tilattu sarjan
Haminasta? Saimaan Matkaverkon omistama Brahe viides alus. Varustamoryppään toimitusjohtaja Ben
palasi Saksan-harharetkeltään Haminaan 6.1 0., jonne Lundqvistin mukaan varustamon kaksi vanhinta alusta,
laiva makuutetaan talveksi. Sitä ennen laiva tekee Ha- 1 998 valmistuneet Alfa Britannia ja Alfa Germania, tominasta neljä pikkujouluristeilyä marras-joulukuun dennäköisesti myydään uusien valmistuessa 201 8. KI
vaihteessa. Saimaan Matkaverkko neuvottelee parhaillaan saksalaisen matkanjärjestäjän kanssa mahdolli- Galaxylla teknisiä ongelmia. Tallink Siljan Galaxy
suudesta tehdä laivalla saksalaisille suunnattuja ristei- joutui ongelmiin 25.9, kun sen lähtö Turusta Tukhollyjä Haminasta Savonlinnaan. KI
maan illalla jouduttiin perumaan navigoinnin varajärjestelmään ilmaantuneen sähkövian vuoksi. Vika osui
Grimaldi nosti omistuksensa Finnlinesissa yli huonoon aikaan, sillä Galaxy korvasi tuolloin telakalla
90 prosenttiin. Grimaldi-konserniin kuuluva Gri- ollutta Baltic Princessiä. Galaxy palasi takaisin liikenmaldi Euromed S.p.A on ostanut eläkevakuutusyhtiö teeseen 26.9.Turusta. LL
Ilmarisen reilun kymmenen prosentin osuuden Finnlinesista. Kaupan jälkeen Grimaldi-konsernin kolme Mariellalla vesivahinko. Viking Linen Mariellalla
yhtiötä omistavat yhteensä 91 ,23 prosenttia Finnli- sattui 1 0.1 0. vesivahinko sen ollessa matkalla Tukholnesin osakkeista.Ilmarinen pitää kuitenkin itsellään masta Helsinkiin. Syyksi paljastui sprinklerijärjestelyhden osakkeen, jotta se pysyy asianosaisena oikeus- män syöttöputken rikkoutuminen, minkä seurauksena
prosessissa, joka liittyy Finnlinesin vuoden 2008 osin- osa kuudennen kannen yleisistä tiloista ja 90 hyttiä
gonmaksuun. Parhaillaan korkeimmassa oikeudessa kärsi kosteusvaurioita. Mariella pääsi lähtemään Helolevassa kiistassa Ilmarinen vaatii Finnlinesiltä kor- singistä aikataulun mukaisesti mutta 70 hyttiä joudutkeampaa osinkoa, kuin mitä vuoden 2008 yhtiöko- tiin poistamaan käytöstä korjaustöiden ajaksi. Laiva
kouksessa päätettiin. OT
oli täyteen varattu, joten osa varatuista matkoista
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Kotivesiltä

Yllä: Klassikkolaiva Brahe tulee mitä todennäköisimmin
risteilemään ensi kesänä Haminasta joko Saimaalle tai
Suomenlahden satamiin. Kuva: Kalle Id
Oikealla: Finnlines on nyt lähes kokonaan
italialaisomistuksessa. Kuvassa Grimaldiomistuksen aikana
hankittu rahti-roro Finnbreeze tulossa ensi kertaa Turkuun
keväällä 201 1 . Kuva: Juhani Mehto
Oikealla alla: Lundqvist Rederiernan 201 4 valmistuneelle
Estrellalle tilattiin vielä viideskinkin sisar; uutisoimme
neljännen sisaren tilauksesta lehden viime numerossa.
Kuvassa Estrella Singaporessa marraskuussa 201 4.
Kuva: Martin Klingsick
Alla: Viking Linen Suomen ja Ruotsin välisillä linjoilla
lanseeraama älypuhellinsovellus tuo sosiaalisen median
lauttamatkustamiseen. Kuva: Viking Line
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jouduttiin perumaan. Kuivaus- ja korjaustyöt suoritetaan aluksen liikennöidessä normaalisti. OT

Värtanin uudet laiturit otettiin käyttöön. Tuk-

Yllä: Suoraan Ranskan Brestistä Helsinkiin saapunut Ile de
Brehat tuli huoltokäynnille Länsisatamaan ennen kuin se lähti
aloittamaan kaapelinlaskua Santahaminan edustalle.
Kuva: Olli Tuominen
Alla: Kiinan laivaston aluksia oli laiturilla vastassa suuri ryhmä
kiinalaisia. Kuvassa olevan ohjushävittäjä Jinanin pituus on
1 65 metriä ja sillä on 280 hengen miehistö.
Kuva: Olli Tuominen
Alinna: Saga Cruisesin uudisrakenteen ennakkokuvassa laiva
on varustamon aiemmissa, vuonna 201 2 käytöstä
poistuneissa korsteeniväreissä. Jää nähtäväksi onko kyse
virheestä vai aikooko varustamo palauttaa perinteisen
värityksensä. Kuva: Meyer Werft

holman satamien uudistus otti suuren askeleen
eteenpäin 20. lokakuuta, kun Värtahamnenissa otettiin
käyttöön uudet laituripaikat. Sekä Tallinkin Tukholman
ja Tallinnan välillä liikennöivät että Silja Linen Tukholmasta Helsinkiin ja Turkuun kulkevat lautat siirtyivät
täysin uusille laituripaikoille, lähelle ensi vuonna valmistuvaa terminaalia. Tilapäisesti vanha terminaali on
käytössä vielä ensi vuoteen saakka, jolloin uusi terminaali otetaan käyttöön. Nyt vanhoilla laituripaikoilla
alkaa maa-alueen täyttö, ja entinen terminaalialue
tullaan aikanaan ottamaan asunto- ja toimistokäyttöön. LL

Suomen ja Saksan välisen tietoliikennekaapelin lasku alkoi. Suomen ja Saksan välisen Sea Liontietoliikennekaapelin laskeminen on alkanut Santahaminasta ja on nyt edennyt Hangon edustalle. Rostockin lähelle päättyvä kaapeli on pituudeltaan 1 1 70 kilometriä ja sen laskemiseen on varattu aikaa loppuvuosi. Kaapelin laskee Alcatel-Lucent Submarine Networksin kaapelilaiva Ile de Brehat. Sitä avustaa alkuvaiheessa yhtiön toinen kaapelilaiva Ile d’Aix. OT

Kiinan laivasto vieraili ensi kertaa Suomessa.
Kiinan laivasto teki kaikkien aikojen ensimmäisen virallisen laivastovierailunsa Suomeen 25.-29.9. Länsisatamaan saapuivat ohjushävittäjä Jinan, ohjusfregatti
Yiyang ja tukialus Qiandaohu mukanaan noin 800 sotilasta.Vierailu oli osa alusten puolen vuoden mittaista kiertuetta, jonka aikana ne vierailevat seitsemässä
eri maassa. Alukset tulivat Helsinkiin Kööpenhaminasta ja ne jatkoivat matkaansa Tukholmaan. OT

Maailman meriltä

My Ferry Link -saaga viimein päätökseen. Lue
lisää sivuilta 4-6.

Norwegian Escape valmistui. Lue lisää sivuilta 81 3.

Carnival Corporation, CSSC ja CIC perustavat yhteisen varustamon Kiinan markkinoille.
Maailman suurin risteilyvarustamo Carnival perustaa
uuden risteilybrändin Kiinan markkinoille yhdessä
China State Shipbuilding Corporationin (CSSC) ja
China Investment Corporationin (CIC) kanssa. Uuden, yksinomaan Kiinan markkinoille suunnatun brändin avulla Carnival pyrkii haukkaamaan entistä suuremman siivun Kiinan kasvavista risteilymarkkinoista.
Vielä ei ole tiedossa, millä aluksilla uusi brändi tulee
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liikennöimään. Carnival-konsernin brändeistä Costa
Cruises ja Princess Cruises ovat jo sijoittaneet aluksiaan Kiinaan, ja ensi vuoden Kiinasta operoivan laivaston koko kasvaa kuuteen alukseen molempien
brändien tuodessa sinne yhden aluksen lisää. OT

Saga Cruises tilasi uudisrakenteen. Brittiläinen

yli 50-vuotiaisiin matkustajiin erikoistunut risteilyvarustamo Saga Cruises tilasi historiansa ensimmäisen
uudisrakenteen Meyer Werftin Papenburgin telakalta
30.9. Kesällä 201 9 valmistuvan aluksen bruttovetoisuus tulee olemaan 55 900 bt, pituus 234 metriä, leveys 30,8 metriä ja se tulee kuljettamaan alle tuhat
matkustajaa 540 hytissä. Tilaukseen sisältyy optio
vuonna 2021 valmistuvasta sisaraluksesta. Uuden
aluksen pienestä koosta johtuen se voidaan rakentaa
Papenburgin telakan rakennusaltaassa I, jossa ei viime
vuosina ole rakennettu lainkaan laivoja. Eri rakennusaltaan käyttö mahdollistaa toimituksen jo vuonna
201 9. KI

ABB tilaa oman kaapelilaivan. ABB ilmoitti yllät-

täen syyskuussa tilaavansa oman kaapelinlaskulaivan
norjalaiselta Klevenin telakalta. Lehtitietojen mukaan
noin miljardin Norjan kruunun arvoinen tilaus luovutetaan ABB:lle vuonna 201 7. Uusi alus tulee käyttämään lukuisia erilaisia ABB:n teknologisia ratkaisuja.
Aluksen operaattoria tai lippuvaltiota ei vielä ole
suostuttu paljastamaan. LL

Mols-Linien tilasi uuden katamaraanin Incatiltä. Tanskalainen Mols-Linien tilasi australialaiselta

Incatilta uuden katamaraanin lokakuun alussa. KatExpress 3 -nimen saava alus on paranneltu sisaralus
Mols-Linienille jo aiemmin luovutetuille KatExpress
1 :lle ja 2:lle. Uuden aluksen myötä vanhin alus Max
Mols tullaan poistamaan liikenteestä. KatExpress 3
tulee kasvattamaan jälleen Mols-Linienin kapasiteettia
Kattegatissa. Uusi alus luovutetaan omistajalleen keväällä 201 7, jolta Mols-Linien tulee rahtaamaan sitä.
LL

Ylinnä: Mols-Linienin uusi KatExpress 3 on suurempi versio
vuonna 201 3 valmistuneesta KatExpress 2:sta.
Kuva: Incat/Matt Thompson
Yllä: Hurtigrutenin uusi laiva saa varustamon historiassa
uuden nimen Spitsbergen. Ainakaan ensimmäisen
liikennöintikautensa aikana laiva ei kuitenkaan vieraile
nimikkosaarillaan. Kuva: Hurtigruten/Kristine Øksnes
Alla: Aidaprima ei myöhästykään aivan niin paljoa kuin viime
numerossa uutisoitiin; laiva luovutetaan omistajalleen
joulukuussa, ei ensi huhtikuussa kuten aiemmin kerrottiin.
Kuva: Aida Cruises

ICS: Merenkulun päästöt voidaan puolittaa. In-

ternational Chamber of Shipping uskoo tänä vuonna
Pariisissa järjestettävän YK:n vuosittaisen ilmastokonferenssin korvalla, että merenkulun hiilidioksidipäästöt on mahdollista jopa puolittaa vuoteen 2050 mennessä. Tähän tavoitteeseen päästään muun muassa
suuremmalla aluskoolla ja parantuneilla moottoriteknologioilla. Jo nyt maailman laivasto on 20 prosenttia
ympäristöystävällisempää kuin vuonna 2005, ja vuodesta 2007 merenkulku on vähentänyt päästöjään
kymmenellä prosentilla. Nyt merenkulun osuus koko
maailman hiilidioksidipäästöistä on 2,2 prosenttia. LL
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Uusi Hurtigruten laiva Spitsbergen aloittaa
liikenteen toukokuussa. Hurtigrutenin kesäkuun
lopussa ostama Norway Explorer (alkujaan portugalilainen autolautta Atlântida) sai uuden nimen syyskuun
alussa, kun varustamo kertoi laivan saaneen nimikilpailun perusteella nimekseen Spitsbergen. Laiva aloittaa liikenteen toukokuussa 201 6; toisin kuin aiemmin
uutisoitiin, se ei tule kulkemaan kesäkautta nimikkosaartensa Huippuvuorten (norjaksi Spitsbergen) risteilyliikenteessä, vaan ylimääräisenä laivana Norjan
rannikon liikenteessä klassikkolaiva Lofotenin kanssa
rinnakkaisella aikataululla. KI

Aidaprima valmistuu sittenkin jo joulukuussa.
Toisin kuin Ulkomatalan numeron 4/201 5 Lokikirjassa
uutisoitiin, Mitsubishi Heavy Industriesin telakalla rakenteilla olevan Aidapriman valmistuminen ei tule
lykkäännykään huhtikuuhun 201 6. Syyskuun alussa
julkaistun tiedotteen mukaan laiva tullaankin luovuttamaan tämän vuoden joulukuussa, yhdeksän kuukautta alkuperäisestä aikataulusta myöhästyneenä. KI

Princess Cruisesin seuraavasta uudisrakenteesta Majestic Princess. Vuonna 201 7 valmistuYlinnä: Scandlinesin kovaonninen kaksikko Berlin ja
Copenhagen myöhästyy entisestään. Tämänhetkisen tiedon
mukaan Berlin aloittaa liikenteen marraskuussa. Kuvassa
Copenhagen keskeneräisenä Hampurissa kesällä 201 4;
tämän jälkeen laivan kansirakenteet on rakennettu
käytännössä kokonaan uudelleen. Kuva: Marko Stampehl
Yllä: Royal Caribbeanin Majesty of the Seas ei aiemmista
tiedoista poiketen siirrykään Pullmantur Cruisesin laivastoon,
vaan jatkaakin uudistusten jälkeen Royal Caribbeanin
laivastossa. Kuva: Royal Caribbean International
Alla: Kasvamisen sijaan Pullmanturin laivasto kutistuu
kahteen laivaan, kun tänäkin kesänä useampaan kertaan
Helsingissä vieraillut Empress palaa ensi keväänä Royal
Caribbean Internationalin laivastoon. Kuva: Kalle Id

van kolmannen Royal-luokan risteilijän saa nimen Majestic Princess. Alus sijoitetaan ensimmäisenä Princessin uudisrakennuksena suoraan Kiinan markkinoille,
minkä johdosta se saa myös kiinankielisen nimen,
jonka vapaa käännös on "Suuri maailma". Princess
Cruisesin historiasta kerrotaan tarkemmin sivuilla
22-29. OT

Genting Hong Kong osti Lloyd Werftin osakeenemmistön. Genting Hong Kong on hankkinut
enemmistön saksalaistelakka Lloyd Werftista, jolta se
aiemmin tänä vuonna tilasi kolme risteilijää Crystal
Cruisesille (ks. UM 4/201 5). Genting Hong Kong ostaa puolet telakan maa-alueet omistavasta yhtiöstä ja
70 prosenttia itse telakkatoimintaa pyörittävästä
Lloyd Werft Bremerhaven -yhtiöstä. Kauppasumma
on 1 7,5 miljoonaa euroa. OT

Scandlinesin Berlin myöhästyy marraskuuhun.
Scandlinesin kovaonninen Gedser-Rostock -linjan uudisrakenne Berlin aloittaa liikenteen vasta marraskuussa, aiemmin ilmoitetun lokakuun sijaan. Alkujaan
laivan piti valmistua kesäkaudeksi 201 2, mutta tilaaja
hylkäsi sekä Berlinin että sen sisaren Copenhagenin
liian suuren painon vuoksi. Kesällä 201 3 Scandlines
solmi aiesopimuksen kokonaan uusien alusten rakentamiseksi silloisen STX Finlandin kanssa, mutta telakka ei saanut varmistettua rakennusaikaista rahoitusta
laivoille. Tammikuussa 201 4 Scandlines osti kertaalleen hylkäämänsä Berlinin ja Copenhagenin rakentajatelakan konkurssipesästä ja ne vietiin Fayardin telakalle uudelleenrakennettaviksi. KI
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Pullmantur keskittää Espanjaan – Empress takaisin Royal Caribbeanille. Royal Caribbean Crui-

ses -konserniin (RCCL) kuuluva Pullmantur Cruises
jättää Latinalaisen Amerikan ja keskittyy Espanjan
markkinoihin. Tämän seurauksena Empress siirretään
Royal Caribbean Internationalin laivastoon. Jo aiemmin RCCL veti takaisin marraskuussa 201 4 julkistetut
suunnitelmat Majesty of the Seasin siirtämisestä Pullmanturin laivastoon vuonna 201 6. Sen sijaan alukselle
tehdään kattava uudistus, jonka jälkeen se jatkaa risteilyjä Karibialla kesällä 201 6. OT

Baleària tilaa kaksi uudisrakennetta? Espanja-

laisvarustamo Baleària on solminut aiesopimuksen
kahden LNG-dual fuel -matkustaja-autolautan rakentamisesta espanjalaisen LaNaval-telakan kanssa. Suurimmat Espanjassa koskaan rakennetut matkustajaalukset tulevat olemaan 225 metriä pitkiä ja maksavat
yhteensä 350 miljoonaa euroa. Mikäli sopimus vahvistetaan alkaa alusten rakentaminen ensi vuonna ja ensimmäisen sisaren on tarkoitus valmistua vuonna
201 8. KI

Uusi roro-yhteys avattiin Yhdysvaltojen ja
Kuuban välille. Panamalainen rahtivarustamo SC
Line avasi lokakuun alussa uuden rahtilauttayhteyden
Floridasta Kuubaan, kun aiemmin Transfennican laivastosta tuttu Caroline Russ -lautta avasi kahden viikon
välein liikennöitävän Miami (Port Everglades)-MarielSantiago de Cuba -linjan. SC Linen linja ei ole ainoa
rahtiyhteys maiden välillä, sillä yhdysvaltalainen
Crowley Maritime on kuljettanut humanitaarisia tarvikkeita Kuubaan jo vuodesta 2001 . SC Line on kuitenkin ensimmäinen puhtaasti kaupallinen yrittäjä
maiden välillä. Kerroimme tarkemmin yrityksistä avata matkustajalaivalinja Yhdysvaltojen ja Kuuban välille
Ulkomatalan viime numerossa. KI

Yllä:Suomestakin tuttu rahti-roro Caroline Russ avasi uuden
linjan Yhdysvaltojen ja Kuuban välillä lokakuun alussa.
Kuva: Pekka K. Laakso
Alla:Jadrolinijan uudistussuunnitelmiin kuuluu mm. iäkkäiden
Italiaan liikennöivien alusten Dubrovnikin, Liburnijan ja Marko
Polon (kuvassa) korvaaminen uudemmilla käytetyillä
aluksilla. Ensimmäinen korvaaja on tarkoitus hankkia jo ensi
vuonna. Kuva: Bruce Peter
Alinna: SNCM:n uuden omistajan identiteetistä riippuen
varustamon vanhimmat alukset Corse (kuvassa) ja
Mediterranee saattavat siirtyä Adrianmeren liikenteeseen.
Kuva: Olli Tuominen

DFDS uudistaa visuaalisen ilmeensä 1 50-vuotisjuhlaansa varten. Tanskalainen varustamojätti

DFDS Seaways esitteli lokakuun alussa uuden logonsa
ja visuaalisen ilmeensä.Varustamon nimi yksinkertaistetaan muotoon DFDS, ilman Seaways-päätettä, liikemerkistä poistetaan maltanristin ympärillä ollut ympyrä, logon kirjasin muutetaan pelkistetymmäksi ja logon värisävy muutetaan tummemmaksi. Varustamon
alukset maalataan uusiin väreihin vähitellen tulevien
vuosien aikana. Visuaalisen ilmeen uudistaminen on
osa joulukuussa 201 6 vietettäviä varustamon 1 50vuotisjuhlia. KI

Jadrolinija hankkii 26 uutta alusta seuraavien
1 2 vuoden aikana. Kroatian sisäisessä sekä Kroatian ja Italian välisessä liikenteessä operoiva valtioomisteinen Jadrolinija ilmoitti lokakuussa suunnitelmastaan hankkia seuraavien 1 2 vuoden aikana 23 uu49

disrakennetta ja kolme käytettyä alusta sekä avata
uusia linjoja kansainvälisessä liikenteessä. Suunnitelman hinnaksi arvioidaan 281 miljoonaa euroa. Uudistusten avulla varustamo valmistautuu Kroatian sisäisen liikenteen avaamiseen vapaalle kilpailulle, mikä tulee tapahtumaan vuonna 201 7. KI

GNV halukas rahtaamaan kaksi entistä
SNCM-lauttaa Italian ja Albanian väliseen liikenteeseen. Italialainen Grandi Navi Veloci on sol-

Yllä: Color Linen vanhin laiva Bohus saanee viimein
korvaajan. Kuvassa laiva Strömstadissa viime helmikuussa.
Kuva: Marko Stampehl
Alla: Havainnekuva tulevasta Celestyal Nefelistä uuden
operaattorinsa väreissä. Kuva: Celestyal Cruises
Alinna: Havainnekuva Silver Cloudista tummarunkoisessa
Expedition-värityksessä. Kuva: Silversea Cruises

minut aiesopimuksen SNCM:n vanhimpien alusten
Corsen ja Mediterranean rahtaamisesta Barin ja Dürresin väliseen liikenteeseen konkurssiin menneen
SNCM:n aluksia tavoittelevan Christian Garinin muodostaman yrityksen kanssa. Viimeisimpien tietojen
mukaan Garinin johtama sijoittajaryhmä on vahvimmilla saamaan SNCM:n toiminnan haltuunsa. Päätös
SNCM:n kohtalosta julkaistaan 4.1 1 . GNV liikennöi
nykyisin Barin ja Dürresin välistä linjaa matkustajaautolautta Rhapsodyllä, joka sekin on entinen SNCMlautta Napoléon Bonaparte. KI

Color Linen Bohusin korvaajahanke nytkähti
eteenpäin. Norjalaisen Color Linen suunnitelmat
korvata sen laivaston vanhin alus Bohus etenee. Saavutettu sopu Strömstad-Sandefjord -linjalla seilaavan
kilpailijan Fjord Linen kanssa liikennöintiajoista Sandefjordin satamassa mahdollistaa nyt investoimisen yli
40-vuotiaan Bohusin korvaajaan. Jo vuonna 201 3 Color Line suunnitteli korvaavansa laivan LNG-teknologiaa käyttävällä SuperSpeed-tyylisellä lautalla, mutta
suunnitelmat eivät tähän mennessä ole vielä konkretisoituneet. LL

Fjord Line taas rahoitusvaikeuksissa. Viime vuo-

sina rankasti laajentunut norjalainen Fjord Line on
kääntymässä rahoittajiensa apuun. Varustamo tahtoo
neuvotella uudelleen pitkäaikaiset velat lainoittajiensa
kanssa, sekä hankkia ainakin 1 00 miljoonaa Norjan
kruunua lisää pääomaa omistajiltaan. Ongelmien syynä on vaikeuksissa ollut Strömstad-Sandefjord -reitti,
jolla Fjord Line on tehnyt tähän mennessä raskaita
tappioita. Viimeksi yhtiö oli vakavissa talousvaikeuksissa ja lähellä jopa konkurssia 2000-luvun puolivälissä. LL

Makuutetusta Geministä Celestyal Cruisesin
Celestyal Nefeli. Celestyal Cruises on rahdannut
liikenteeseensä pitkään makuutettuna olleen Geminin
vuosiksi 201 6 ja 201 7. Alun perin suomalaistaustaiselle Crown Cruisesille vuonna 1 992 valmistunut 1 074
matkustajaa ottava alus liikennöi viimeksi vuonna
201 1 . Clipper Groupin omistuksessa oleva alus korvaa Celestyal Odysseyn, jonka rahtaussopimus päättyi
lokakuussa. Celestyalin laivastossa Gemini saa nimen
Celestyal Nefeli. OT
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Silver Cloud jäävahvistetaan arktisten alueiden risteilyjä varten. Silversea Cruises vastaa na-

pa-alueiden risteilyiden suosion kasvuun sekä Crystal
Cruisesin tulevien alusten haasteeseen siirtämällä
vanhimman aluksensa Silver Cloudin Silver
Expeditions -alabrändin liikenteeseen uuden Silver
Musen valmistuessa 201 7. Näin ollen Expeditionsbrändin alla on yhteensä neljä alusta. Samassa yhteydessä Silver Cloud jäävahvistetaan; tulee olemaan
mielenkiintoista nähdä, kuinka tämä käytännössä onnistuu. KI & OT

Dawn Princessistä P&O Cruises Australian Pacific Explorer. P&O Cruises Australian laivaston laa-

janeminen ei pääty marraskuussa liikenteen aloittaviin
Pacific Edeniin ja Pacific Ariaan (entiset Holland America Linen Ryndam ja Statendam), sillä lokakuun alussa varustamo ilmoitti Princess Cruisesin vuonna
1 997 valmistuneen Dawn Princessin siirtyvän sen laivastoon keväällä 1 997 nimellä Pacific Explorer. Näiden kolmen aluksen lisäksi P&O Australian laivastoon
kuuluvat Pacific Pearl (ex-Star Princess), Pacific Jewel
(ex-Crown Princess) ja Pacific Dawn (ex-Regal Princess). KI

Yllä: Dawn Princessistä tulee keväällä 201 7 P&O Cruises
Australian suurin alus. Huomaa kuvassa aluksen kyljessä
oleva P&O-logo; ennen P&O Princessin ja Carnival
Corporationin fuusiota myös Princessin aluksissa oli P&O:n
tunnukset. Kuva: Princess Cruises
Alla: Nova Starin ura Portlandin ja Yarmouthin välisellä linjalla
saattaa jäädä vain kahden kauden mittaiseksi, mikäli Nova
Scotian hallinto antaa linjan liikennöinnin toiselle
operaattorille. Kuva: Marko Stampehl

Portland-Yarmouth -linjan operointi kilpailutetaan uudestaan viisi vuotta etuajassa. Nova

Scotian hallinto kilpailuttaa Portlandin ja Yarmouthin
välisen lauttalinjan liikennöinnin uudelleen jo ensi kesäksi. Nykyisen liikennöitsijän Nova Star Cruisesin
sopimuksen piti alkujaan ulottua vuoteen 2020 asti,
mutta varustamo on saanut kahden vuoden aikana lähes kaksi kertaa yhtä paljon tukea kuin sen piti alkujaan saada koko seitsenvuotisen liikennöintikauden
aikana. 25.9. mennessä päättyneeseen tarjouskilpailuun osallistui Nova Star Cruisesin lisäksi kolme toistaiseksi nimettömänä pysytellyttä varustamoa. KI
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Tulossa:

Kuva: Kalle Id

Välipäiväspesiaali 201 5
Kaikkien aikojen ensimmäisessä Ulkomatalan välipäiväspesiaalissa uudelleenjulkaisemme lehden kadonneissa numeroissa (9/2009, 1 0/2009, 1 /201 0 ja
2/201 0) ilmestyneen artikkelisarjan, joka kertoo
kreikkalaisten Chandris Line- ja Chandris Cruises
-varustamoiden kehityksen nykypäivän Celebrity
Cruisesiksi. Julkaisemme jokaisena välipäivänä yhden
osan sarjasta Ulkomatalan nettisivuilla.

Ulkomatalan välipäiväspesiaali 201 5 ilmestyy
27.-30.1 2.

Teemanumero: Suomalaisen talvimerenkulun
historia
Vuonna 201 5 tuli kuluneeksi 1 25 vuotta ensimmäisen
suomalaisen jäänmurtajan valmistumisesta. Tämän ja
valmistuvan uuden Itämeren jäänmurtoon tarkoitetun murtajan valmistumisen kunniaksi perehdymme
esimerkiksi suomalaisten jäänmurtajien kehittymiseen, maailman ensimmäiseen jäävahvistettuun risteilyalukseen ja Wärtsilän kehittämään ilmapulputusjärjestelmään ajankohtaisia aiheita unohtamatta.

Ulkomatala 1 /201 6 ilmestyy

tiistaina 5. tammikuuta

