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Tyynenmeren monitaituri

Aranui 5

Silja Europa palaa
I tämeren liikenteeseen

Värtan
uudistuu



TEKSTI: OLLI TUOMINEN

YKSI AIKAKAUSI suomalaisessa merenkulkuhistoriassa tulee todennä-
köisesti päätökseen jo tämän vuoden puolel la, kun ital ialainen Grimal-
di Group lunastaa jo pitkään määräysvallassaan olleen Finnlinesin ulos
pörssistä. Hyvän tuloksen viime vuonna tehnyt Finnlines oli helmikuun
alussa jo yli 98-prosenttisesti ital ialaisen merenkulkusuvun hallussa.

Kun Finnlines jättää pörssin, jää ainoaksi pörssil istatuksi suomalaisva-
rustamoksi ahvenanmaalainen Viking Line. Sekin on tosin vahvasti pai-
kal l isten merenkulkusukujen, kuten Lundqvistien ja Eklundien hallussa.
Saarimaakunnan toinen pörssivarustamon, Birka Linen pörssitaru
päättyi jo vuosikymmen sitten, kun Rederiaktiebolaget Eckerö lunasti
sen ulos pörssistä.

Onko Finnlinesin pois-
tuminen pörssistä sit-
ten hyvä vai huono
asia? Ital ialaishal l innas-
sa Finnlines on inves-
toinut rohkeasti uusiin
aluksiin sekä uuteen
ympäristöteknologiaan
muun muassa rikkipe-
sureiden muodossa. Samalla se on luopunut lähes kokonaan rahdatuis-
ta, monesti ulkomaisten lippujen al la kulkeneista aluksista. Nyt lähes
koko laivasto on Finnlinesin omistuksessa, ja valtaosa vielä Suomen li-
pun alla. Tästä on kiittäminen myös uutta tonnistoveroa, joka on nos-
tanut Suomen lipun kilpailukykyä. Kaikesta huolimatta on kuitenkin
sääli, että Suomen merkittävin varustamo siirtyy kokonaan ulkomaa-
laisomistukseen.

Alkuvuosi on ollut laivaharrastaji l le mielenkiintoista aikaa, kun käytän-
nössä kaikki varustamot ovat uudistaneet laivojaan. Suurimmat inves-
toinnit on jäl leen tehnyt Tall ink, jonka aluksista ovat telakalla jo olleet
mittavat uudistukset läpikäynyt Sil ja Symphony sekä Star, jol le avattiin
täl lä hetkellä maailman ainoa laival la toimiva Burger King. Tall innan-
l injan aluksista myös Eckerö Linen Finlandiaa uudistettiin alkuvuodes-
ta.

Viking Line puolestaan teki ensimmäiset suuret muutokset l ippulai-
vaansa Viking Graceen, minkä lisäksi sen linjapari Amorella kävi myös
alkuvuodesta telakalla. Gabriel laan on ennakkotietojen perusteella
luvassa laajoja muutoksia erityisesti ravintolapuolel le, joten odotetta-
vaa siis riittää. Kaiken kaikkiaan luvassa on siis mielenkiintoinen kevät.

Pääkirjoitus

Varustamot poistuvat
pörssistä
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Autolautat

Silja Europa palaa Helsinkiin
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Reilut puolitoista vuotta sitten Sil-
ja Europa vuokrattiin majoituslai-
vaksi Australiaan. Maaliskuussa tä-
mä monien kaipaama laiva palaa
takaisin liikenteeseen Itämerelle.
Ennen liikenteen aloittamista on
matkustajatilat kuitenkin muutet-
tava takaisin majoitustiloista mat-
kustajaliikenteeseen sopiviksi.



Autolautat

Silja Europa palaa Helsinkiin

5

Silja Europa saapumassa Helsinkiin 9.7.201 4.

Kuva: Sami Koski
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TEKSTI: SAMI KOSKI

MONELLE Turun seudulla asuvalle oli järkytys, kun
marraskuussa 201 2 Tall ink ilmoitti siirtävänsä Sil ja
Europan Helsingin ja Tall innan väliseen liikenteeseen
seuraavan vuoden tammikuussa.

Siirto Tall innan reitil le kävi nopeasti. Sil ja Europa saa-
pui 20.1 .201 3 viimeisen kerran Turkuun, mistä alus
lähti kohti Tall innaa. Tall innassa oli nosturi odotta-
massa Sil ja Europan saapumista, ja hylkeen poistami-
nen korsteenista aloitettiin jo ennen kuin köydet oli
saatu kiinni. Pari päivää myöhemmin Sil ja Europa oli
jo l i ikenteessä Tall innan ja Helsingin väli l lä.

Mitään suurempaa remonttia ei laival la ehditty teke-
mään reitin vaihdon yhteydessä. Sil ja Linen tarrat ja
opasteet löytyivät hyteistä sekä yleisistä tiloista, kun
itse vierail in laival la ensimmäisen kerran helmikuun
lopulla. Pikkuhil jaa Tall ink remontoi ja siivosi laivaa pa-
rempaan kuntoon.

Palvelut laival la pysyivät suunnil leen samana kuin Tu-
run linjal lakin. Tax Free Market vaihtoi nimensä Su-
permarketiksi ja Maximin Drottningholm-kabinetti si-
sustettiin venäläiseksi ravintolaksi.

Tal l innan reitin l isäksi Sil ja Europa teki myös muuta-
man Visbyn-risteilyn kesäl lä 201 3 ja 201 4.

Silja Europa vuokrataan Australiaan

Kesä-heinäkuussa 201 4 alkoi huhuja l i ikkua Sil ja Euro-
pan lähdöstä Australiaan, ja huhut vahvistettiin todek-
si 21 . heinäkuuta. Sil ja Europa oli vuokrattu Bridge-
mans Services Ltd:l le majoituslaivaksi Australiaan vä-
hintään 1 4 kuukaudeksi. Bridgemansil la oli myös mah-
doll isuus pidentää vuokra-aikaa 48 kuukauteen.

Viimeisen matkan Helsingistä Tall innaan laiva teki 6.8.
Tämän jälkeen SI l ja Europa siirtyi Pal jassaareen, jossa
laivasta poistettiin irtaimistoa. Tämän jälkeen Sil ja Eu-
ropa suuntasi Naantali in telakoitavaksi, minne se saa-
pui 24.8. Naantalissa alus sai kylkeensä Bridgemans
-tekstin, ja sisätilat uudistettiin majoituslaivakäyttöön
sopiviksi.

Telakoinnissa 1 450 hyttiä uudistettiin ja sisustettiin
uudelleen. Hyttejä varten hankittiin 1 350 sänkyä, te-
levisiota sekä jääkaappia. Supermarket sekä Moon-
l ight Disco muutettiin kuntosaleiksi, Parfumes & Fas-
hionin myymälätilaa remontoitiin matkatavaroiden
säilytystä varten ja Taurus muutettiin internet-huo-
neeksi. Kokolattiamattoa vaihdettiin yhteensä 1 5 000
neliötä, kaikki aluksen pinnat pestiin ja puhdistettiin,
minkä lisäksi i ikkunoihin asennettiin aurinkosuojakal-

vot sekä pimennysverhot. Ulkokannet maalattiin val-
koiseksi ja autokannelle lastattiin 300 pesukonetta ja
kuivausrumpua.

Naantalista suunnattiin vielä Tall innaan, ja kohti Aust-
ral iaa keula käännettiin 1 2.9. Matkalla pysähdyttiin Al-
gecirasissa, mistä matka jatkui Suezin kanavan kautta
Punaisel le merelle. Saudi-Arabiassa pysähdyttiin Jed-
dahissa ja sen jälkeen Sri Lankan Colombossa. Matka
Australian Barrow Islandil le kesti noin puolitoista
kuukautta. Peril le alus saapui 24.1 0., jol loin työt ma-
joitusaluksena alkoivat.

Paluu Itämerelle

Vuoden 201 5 lopulla alkoi taas huhuja l i ikkua Sil ja Eu-
ropan tulevaisuudesta. Tall ink ilmoitti joulukuussa
vuokrasopimuksen päättyvän ja aluksen palaavan Itä-
merelle. Kotimatka Australiasta alkoi 30.1 2. ja kulki
Singaporen kautta Colomboon, mistä matka jatkui
Jeddahin ja Suezin kanavan kautta Napoliin. Napolissa
alus kävi kuivatelakalla, ja samalla Bridgemans-tekstin
tilal le maalattiin Tall ink-teksti. Napolista matka jatkui
Algecirasin kautta kohti Tall innaa, minne alus saapui
8.2.

Tammikuun lopulla 201 6 Tall ink tiedotti, että alus pa-
laa Helsingin ja Tall innan väliseen liikenteeseen 1 3.3.
Aikataulut julkaistiin helmikuun alussa. Alustavasti
suunnitelmissa oli, että Sil ja Europaa operoitaisiin
Helsingissä Olympiaterminaalista, mutta ilmeisesti
Helsingiltä ei l i ikennelupia ja rahdin kuljetusmahdol-
l isuutta Olympiaterminaaliin myönnetty. Lopulta laiva
päätyi aloittamaan liikenteen Helsingin Länsitermi-
naalista. Aluksi ohjelmassa on päiväristeilyjä Helsingis-
tä Tall innaan, ja Baltic Queenin ollessa telakalla ja tuu-
raamassa Galaxya telakoinnin ajan tekee Sil ja Europa
22 tunnin risteilyjä Baltic Queenin aikataulul la, minkä
jälkeen päiväristeilyt jatkuvat tämän hetkisen aika-
taulun mukaan toukokuun loppuun saakka.

Mikään kova vauhti ei Sil ja Europan päiväristeilyil lä
ole. Alus lähtee Helsingistä joka päivä klo 9.00 ja saa-
puu Tall innaan klo 1 3.00. Sunnuntaista perjantaihin
Tall innasta takaisin lähdetään klo 1 8.30 ja takaisin
Helsingissä ollaan klo 23.00. Lauantaisin Tall innasta
lähdetään klo 1 7.00 ja takaisin Helsingissä ollaan jo
klo 20.50.

Uudistuksia

Sil ja Europalle on luvassa myös uudistuksia. Food
Marketin tilal le avataan Sil ja Serenadeltakin tuttu Fast
Lane -ravintola. Lisäksi suurin osa myymälöistä on
samalla konseptil la kuin Sil ja Serendella ja Sympho-
nylla. Taurus ja Russian Maxim näyttäisi nettisivujen



Yllä: Silja Europa lähdössä Turusta 4.6.201 2 vielä Silja Linen

värityksessä.

Yllä oikealla: Silja Europa lähdössä Naantalista 7.9.201 4 kohti

Australiaa. Monet veikkasivat, että laivaa ei tämän jälkeen

enää Itämerellä nähdä.

Oikealla: Perfumes & Fashion -myymälä saa uuden ilmeen

ennen liikenteen alkamista.

Alla: Silja Linen liikenteessä Drottningholm-kabinettina

toiminut tila muutettiin Tallinnan linjalla Russian Maxim

-ravintolaksi. Nykyisten suunnitelmien mukaan Russian

Maxim -ravintolaa ei olla avaamassa uudestaan.

Kuvat: Sami Koski
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mukaan puuttuvan, mutta muuten palvelupisteet ovat
samoja tuttuja kuin ennen Australiaan lähtöä.

Myös hyttejä on luvattu uudistaa, ovathan ne jo elä-
mää nähneet vuosien varrella. Lisäksi ne muutettiin
yhden hengen hyteiksi poistamalla vuoteita ennen
Australiaan lähtöä. Päiväristeilyl le voi varata A- ja B-
luokan hyttien lisäksi myös DeLuxe-hyttejä. 22 tun-
nin risteilyil le ovat kaikki hyttiluokat varattavissa.

Mielenkiinnolla odotan mil laisena Sil ja Europa liiken-
teeseen Tall innasta 1 3.3. palaa ja mil laiset suunnitel-
mat on aikataulujen suhteen kesäksi.
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Yllä: Silja Serenadella avattiin uuden konseptin Fast Lane

-ravintola marraskuussa 201 5. Tarjolla ovat tutut lihapullat ja

burgerit, kuin myös salaattibaarin antimet.

Alla: Myös Silja Europan Food Marketin tilalle remontoidaan

Fast Lane -ravintola.

Kuvat: Sami Koski

Steinby, Ann-Gerd: Rederiaktiebolaget Sally – en 50-årig

åländsk redarsaga. Mariehamns tryckeri: Mariehamn

201 5. 200 sivua.

TEKSTI: KALLE ID

VIIME VUODEn loppumetreil lä ilmestynyt ruotsinkie-
l inen Rederi Ab Sallyn historiikki paikkaa merkittävän
aukon suomalaisen merenkulun historiaa käsitteleväs-
sä kirjal l isuudessa. Aikanaan dw-tonneissa mitattuna
maamme suurimman varustamon tarinaa ei ole aiem-
min koottu yksiin kansiin.

Rederi Ab Sally oli yksi seitsemästä 1 930-luvulla pe-
rustetusta varustamosta, joita yhdisti l i ikemies Algot
Johansson. Vuonna 1 952 Johanssonin varustamot yh-
distyivät Sal lyn nimen alle. Aluksi Sal ly l i ikennöi kuiva-
lastialuksil la, myöhemmin myös tankkereil la, ja se oli
yksi Rederi Ab Vikinglinjenin perustajaosakkaista. Vi-
kinl injenin kautta Sallystä tuli suurin Viking Linen osa-
kasvarustamoista. 1 980-luvulla Sal ly laajensi Englannin
kanaalin sekä Merenkurkun lauttal i ikenteeseen sekä
Itämeren ja Karibian risteilyl i ikenteeseen. Agressiivi-
nen laajentuminen johti talousvaikeuksiin, ja Sal ly jou-
tui ensin rahoittajapankkinsa omistukseen ja sitä
kautta kilpail i joidensa, Sil ja Linen omistajien Effoan ja
Johnson Linen käsiin. Sal ly-nimi hävisi varustamokar-
talta vuonna 1 988.

Sal lyn historiikki on jaettu alustyyppien ja tytäryhtiöi-
den perusteella kymmeneen lukuun: omansa saavat
Algot Johansson itse, kuivalastilaivat, telakkatoiminta,
tankkerit, lautta- ja risteilyvarustamot sekä merenkul-
kuun liittymättömät tytäryhtiöt. Kaikki luvut sisältä-

Rederi Ab Sally oli aikanaan Suo-
men suurin varustamo ja muun
muassa yksi autolauttaliikenteen
edelläkävijöistä. 1 980-luvulla ka-
donneen varustamojätin historiik-
ki sisältää paljon tietoa, mutta vali-
tettavan sekavassa paketissa.

Kirja-arvio

Rederiaktiebolaget Sally –
en 50-årig åländsk redarsaga



vät runsaasti kiinnostavaa tietoa – jopa niinkin puhki
kalutusta aiheesta kuin Suomen ja Ruotsin välisestä
lauttal i ikenteestä löytyi kirjasta (ainakin itsel leni) uut-
ta tietoa. Ansiokasta on myös varustamon ei-meren-
kulkutoimintojen ottaminen mukaan kirjaan, vaikka
yleensä merenkulkuhistoriikeissa ei kerrotakaan pe-
suloista, voileipätehtaista, konepajoista, asuntobisnek-
sestä, painepesureista tai metal l iporista.

Ansioistaan huolimatta kirjassa on kaksi merkittävää
ongelmaa. Mitä ilmeisimmin tekstiä ei oikoluettu kun-
nolla ennen painoon menoa, sil lä monissa kohdin
edell isessä kappaleessa käsitelty tieto toistetaan heti

seuraavassa kappaleessa. Vieläkin ongelmall isempaa
on samaan kokonaisuuteen liittyvien tietojen ripotte-
lu eri lukuihin. Vaikka kirjoihin väistämättä jää tämän
kaltaisia virheitä ja toistoa, on Sally-historiikissa niitä
yksinkertaisesti l i ikaa. Tässä asussa kirjaa ei olisi pitä-
nyt painoon päästää.

Toistoa suurempi ongelma on se, että kirja ei missään
vaiheessa kokoa varustamon koko tarinaa yhteen. To-
teutuneessa muodossaan kirja jää kokoelmaksi eril l i-
siä historiikkeja, joista Sal ly-konsernin tarinan punais-
ta lankaa on perin vaikea löytää. Poikkeuksena tästä
on varustamon viimeisiä vuosia käsittelevä luku kirjan
lopussa. Luku on ehdottomasti kirjan parasta antia,
mutta olisin kaivannut vastaavaa analyysiä koko varus-
tamon historiasta. Tälläinen luku olisi ehdottomasti
pitänyt sijoittaa kirjan alkuun, jol loin yksittäisiä toimi-
aloja käsittelevät luvut olisi pal jon helpompi yhdistää
laajempaan kontekstiin.

Varsinaisen tekstiosion lisäksi kirjassa on 40-sivuinen,
Lars-Erik Erikssonin käsialaa oleva laivaluettelo. Eriks-
son on ansiokas laivahistorian tutkija – hänen aiempi
teoksensa På minnets redd (201 3) on yksi suosikkejani
– mutta alusluetteloon on jäänyt puutteita jopa laivo-
jen nimitietoihin. Luettelon laittaminen vain osittain
kronologiseen järjestykseen on valintana outo, minkä
lisäksi olisin kaivannut otsikoihin kaikkia eri nimiä,
jotka kullakin laival la Sal ly-omistuksessa oli – sama
laiva kun ehti parhaimmil laan (pahimmil laan?) kulkea
varustamon laivastossa kolmellakin eri nimellä. Kaik-
kien nimien kertominen otsikossa olisivat erityisen
tärkeitä siksi, että luettelon lopussa oleva hakemisto
on puutteell inen.

Vioistaan huolimatta Rederiaktiebolaget Sally – en 50-

årig åländsk redarsaga on melkeinpä pakko-ostos suo-
malaisen merenkulun historiasta kiinnostuneil le. Kirja
on myynnissä muun muassa Akateemisessa kirjakau-
passa.

Kirja-arvio

Rederiaktiebolaget Sally –
en 50-årig åländsk redarsaga

Sally-kirjan kanteen on virkistävästi otettu suuri joukko

varustamon historiaan liittyviä kuvia yhden ison laivakuvan

sijaan.
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Yllä: Kuva havainnollistaa, kuinka suuria muutoksia koko

Värtanin ympäristöön on luvassa. Nykyisen sataman etelä-

puolelle tullaan rakentamaan reilusti nykyistä enemmän ja

tiheämmin. Kuva: Stockholms stad/Aaro Designsystem

Vasemmalla: Tästä kaikki alkoi. Tässä huhtikuussa 201 4

otetussa kuvassa laajennustyöt ovat vasta hyvin aikaisessa

vaiheessa eikä uusi veteen päin laajennettu maa-aluekaan

erotu vielä nimeksikään. Kuva: Stockholms Hamnar

Alla vasemmalla: Runsaasti uutta tilaa satamalle tehtiin ku-

vassa näkyvällä tekniikalla. Merenpohjaan kiinnitettiin paalu,

jonka päälle tehtiin betoninen "hattu". Näiden "hattujen"

päälle taas kiinnitettiin suuret betonilevyt, jota juuri lasketaan

paikalleen. Kuva: Stockholms Hamnar/Per-Erik Adamsson

Alla: Uudessa terminaalirakennuksessa tulee olemaan

runsaasti paikkoja laivayhtiöiden liityntäbusseille. Myös

autolla tulee pääsemään aivan terminaalin läheisyyteen.

Kuva: Stockholms Hamnar



TEKSTI: LASSI LIIKANEN

MATKUSTAJALIIKENNE on käytännössä kaikil le Itäme-
ren suuril le satamakaupungeil le el intärkeää. Niin Hel-
sinki, Tukholma, Tall inna kuin Pietarikin saavat paljon
tuloja satamaan saapuvista matkustajista, ja toisaalta
lauttal injat antavat myös elinvoimaa suuril le kaupun-
geil le ja niiden kehitykselle.

Siinä missä esimerkiksi Helsingin satama uusii kovaa
vauhtia Länsisatamaa rakentamalla uutta terminaalia
ja laituripaikkoja ja Tall innan satama suunnittelee ko-
ko D-terminaalialueen uudelleenrakentamista, ol laan
Tukholmassa jo loppusuoralla. Kirjoitin kaikkia Tuk-
holman kaupungin alueella sijaitsevia satamia koske-
van artikkelin syksyllä 201 1 (kts. Ulkomatala 5/201 1 ).
Tekstissä käsiteltiin luonnoll isesti myös uudistuvaa
Värtania, ja nyt on aika päivittää mitä satamalle nyt
kuuluu.

Satama siirtyy merelle päin

Rakennustyöt uuden satama-alueen ja terminaalin ra-
kentamiseksi Värtanil la käynnistyivät vuonna 201 3.
Ympäristötuomioistuin antoi keväällä 201 1 luvan uu-
delle satama-alueelle, ja kesäl lä 201 2 Tukholman kau-
punginvaltuusto päätti projektin toteuttamisesta. Lo-
pulta kesäl lä 201 3 työt uuden satama-alueen rakenta-
miseksi alkoivat täydellä vauhdil la. Alkuvaiheessa työ
koostui pitkälti si l loisen satama-alueen raivaamisesta
uusil le rakennuksil le ja fasil iteeteil le. Myös erittäin
vaativa ja aikaa vievä prosessi alueen laajentamiseksi
merelle päin alkoi jo aikaisessa vaiheessa. Haastavaksi
projektin teki tietysti se, että Tall ink Sil jan l i ikenteen

piti sujua täysin häiriöittä koko rakennuskauden ajan.

Uusi Värtanin satama koostuu pitkälti täysin uusista
rakennuksista ja infrastruktuurista. Satama-aluetta on
laajennettu merkittävästi nimenomaan merelle päin.
Valmiina uusi satama käsittää noin 1 31 000 neliömet-
riä; tästä lähes kaksi kolmasosaa eli 85 000 neliömet-
riä on uutta, veteen laajennettua aluetta. Voi todeta,
että uudistumisen myötä satama siirtyy vastapäätä
olevaa Lidingön saarta kohden.

Osia vanhastakin alueesta jää toki edelleen käyttöön.
Aivan nykyisen terminaalin läheisyydessä olevat laitu-
ripaikat, joita Tall inkin ja Sil ja Linen alukset käyttivät
säännöll isesti viime syksyyn saakka, tulevat säilymään
vastaisuudessakin. Luonnoll isesti nekin tulevat koke-
maan muutoksia, joista suurin on satama-altaan osit-
tainen täyttäminen, mikä lyhentää laitureiden pituutta
aiemmasta. Jo aloitettu täyttö tulee antamaan aika-
naan lisää tilaa kasvavalle Tukholman kaupungil le.

Norra Länken valmistuu

Suuri virstanpylväs ja edellytys koko sataman uudis-
rakentamisel le saavutettiin viime vuonna, kun uusi l i i-
kenneyhteys Norra Länken vihittiin käyttöön Ruotsin
kuninkaan Kaarle XVI Kustaan ja kruununprinsessa
Victorian toimesta 30. marraskuuta 201 4 aivan Vär-
tanin sataman tuntumassa. Kuninkaall inen läsnäolo
todistaa yhteyden tärkeyttä koko maan pääkaupungin
infrastruktuuril le.

Norra Länken on täysin uusi l i ikenneväylä, joka johtaa
liikenteen Värtanilta tunneleita pitkin Norrtull i in ja
siitä Essingeledenil le ja E4- ja E20-teil le, jotka ovat
Tukholman tärkeimmät poismeno- ja saapumisväylät.
Norra Länkenin ansiosta l i ikennettä ei tarvitse enää
johdattaa Värtanilta keskustan teitä pitkin Essinge-
ledenil le, mikä sekä nopeuttaa matka-aikaa että pa-
rantaa kaupunkiympäristöä. Tämä myös mahdoll istaa
Tukholman seudun uusien suurten asuin- ja työpaik-
kakeskittymien, Norra Djurgårdsstadenin ja Haga-
stadenin rakentamisen.

Satamat

Uusi Värtan
valmistumaisillaan
Samaan aikaan kun monissa muis-
sakin Itämeren kaupungeissa myl-
lätään satamia uusiksi, niin tapah-
tuu myös Tukholmassa. Monivuoti-
nen projekti Värtanilla päättyy vii-
mein tänä syksynä, kun uusi termi-
naali vihitään käyttöön.
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Loppuvuoden 201 4 ja alkuvuoden 201 5 aikana pro-
jektissa alkoi näkyä entistä suurempia vaikutuksia, kun
alue todella alkoi levittäytyä vettä kohden. Lisäksi uu-
sien satamarakennuksien työt alkoivat kantaa hedel-
mää. Maaliskuussa 201 5 viimeinen mereen asetettu
paalu saatiin paikal leen. Se tarkoitti, että jäl jel lä oli
enää töitä uuden maa-alueen luomiseksi. Kevään ja
kesän aikana uusi terminaalirakennus alkoi jo hil jal-
leen saada muotoaan, ja myös uudet Puolasta tuodut
matkustajasil lat ilmestyivät satamakuvaan.

Ensimmäinen virstanpylväs – uudet
laituripaikat käyttöön

Kohti syksyä projekti alkoi edetä jo erittäin intensii-
viseen vaiheeseen. Vanhat laituripaikat piti saada pois
aktiivisesta käytöstä, jotta työt vanhan satama-altaan
täyttämiseksi saataisiin käyntiin. Sitä varten Tall inkin ja
Sil ja Linen liikenne Suomeen ja Viroon oli siirrettävä
uusil le paikoil le.

Kirjoittaja itse sai kunnian olla mukana todistamassa,
kun Sil ja Symphony ensimmäisten alusten joukossa
kiinnittyi uudelle laituripaikal leen 20. lokakuuta 201 5.
Samana päivänä Helsingin-l injan alusten lisäksi myös
Tall inkin Viroon liikennöivät Romantika ja Victoria I
sekä Sil ja Linen Turun-laivat Galaxy ja Baltic Princess
ottivat uudet laituripaikat käyttöön. Uusi laituripaikka

toi mukanaan myös joitakin matkustaji l lekin näkyviä
muutoksia käytännön toimintaan.

Muutoksista ehkä matkustajan kannalta merkittävin
oli etäisyys terminaaliin, joka piteni useammalla sadal-
la metril lä. Tämä on ratkaistu siten, että satama on
hankkinut terminaalin ja laivojen väli l le kulkemaan
lentokentiltäkin tutun matkustajien kuljettamiseen
soveltuvan ajoneuvon, jonka kyytiin mahtuu vajaat 20
matkustajaa kerrallaan. Ajoneuvolla on erityisesti
tarkoitus kuljettaa matkustajia, joiden on muutoin
hankalaa l i ikkua pitkää matkaa laivan ja terminaalin
väli l lä. Lisäksi aiemmin keskellä päivää suoritettu l i-
puntarkastus laivaan palatessa, joka ennen oli matkus-
tajaputkessa, tehdään nyt juuri laivaan astuessa. Uu-
sien laituripaikkojen myötä myös autolähtöselvitys
muuttui, ja sisään- ja ulosajoreitit laivoil le ja laivoilta
ohjattiin uudelleen.

Käytännössä uudistus tarkoittaa, että terminaalitoi-
minnot ovat edelleen nykyisessä terminaalissa. Uudet
ja vanhat matkustajaputket yhdistettiin tilapäisel lä ra-
kennelmalla. Samalla ennen Helsingin-laivojen paikal la
ollut matkustajaputken osa, jota pitkin matkustajat
johdatettiin ylöspäin kannelle 7, poistettiin käytöstä.
Kohti väl iaikaista yhdistävää osaa ja siitä uusia mat-
kustajasiltoja pitkin matkustajat ohjataan nyt entisestä
viidennen kannen kohdalla olleesta matkustajaputkes-
ta, joka aiemmin oli lähinnä laivan henkilökunnan ja
rantasiivoojien käytössä.

Seuraavana vuorossa uusi terminaalirakennus

Nyt Värtanin rakennustyöt jatkuvat intensiivisinä aina
syksyyn saakka. Sil loin matkustaji l le on luvassa suuria
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Korkea lasinen julkisivu tulee hallitsemaan uuden terminaalin

ulkonäköä. Kuvassa näkyvät hyvin myös yleisölle avoin

kattoterassi, viherkasvustot katolla sekä asennettavat

aurinkopaneelit. Kuva: Stockholms Hamnar



muutoksia, kun liikenne siirtyy nykyisestä terminaalis-
ta täysin uuteen rakennukseen. Uusi, nel ikerroksinen
ja 1 6 000 neliömetriä kattava lasisen fasadin omaava
terminaalirakennus tulee olemaan entistä matkustaja-
ystäväll isempi ja monipuolisempi. Matkustajatilojen li-
säksi rakennukseen tulee konttori- ja varastotilaa.

Matkustajia ja satamassa kävijöitä tulee jatkossa pal-
velemaan sekä kahvila ja ravintola. Lisäksi rakennuk-
sen katolle rakennetaan kaikil le avoin terassi, josta on
mahdoll ista katsel la sataman toimintaa. Nähtäväksi
jää, tehdäänkö kattoterassista myös laivakuvaaji l le
ystäväll inen paikka ilman turhan korkeita ja hankalia
esteitä, jotka hankaloittavat valokuvaamista. Uudesta
terminaalista tulee olemaan noin 500 metrin kävely-
matka nykyisel le Gärdetin metroasemalle.

Uuden terminaalin valmistuttua jatkuvat työt muiden
laituripaikkojen viimeistelemiseksi. Täysin valmiina
sataman tulisi ol la joulukuussa 201 6, jol loin viisi uutta
laituripaikkaa ja uusi terminaalirakennus ovat valmiina
palvelemaan sataman asiakkaina olevia varustamoita
ja niiden matkustajia. Kolme laituripaikkaa yhteensä
viidestä paikasta on varusteltu matkustajasil loil la.

Uusi Värtanin satama tulee olemaan edelläkävijä ym-
päristöajattelussa. Uusi terminaalirakennus on erittäin
energiatehokas ja kuluttaa noin puolet siitä energias-
ta, mitä samankaltaiset rakennukset tyypil l isesti kulut-
tavat. Lisäksi katolle aiotaan rakentaa aurinkopanee-
leita tuottamaan uusiutuvaa energiaa. Satama-alueen
valaistus on niin ikään toteutettu energiatehokkail la
LED-valoil la. Laivoja varten rakennetaan kehittyneet
järjestelmät jätteiden ja vesien vastaanottoon sekä la-
j itteluun. Lisäksi satama tulee tarjoamaan laivoil le
mahdoll isuuden liittyä sähköverkkoon laiturissa ol-
lessaan, mikä vähentää laivojen energiankulutusta ja
niistä aiheutuvaa melua.

Vanha satama tekee tilaa uudelle kaupungille

Kun uutta satamaa suunniteltiin ja alettiin rakentaa,
pelkän uudistamisen lisäksi tärkeää oli myös saada li-
sää tilaa kasvavalle kaupungil le. Kun kaikki toiminnot
on täysin siirretty uusiin tiloihin, on Tukholman kau-
pungil la merkittäviä suunnitelmia nykyisen satama-
alueen tilal le. Tarkoituksena on osana suurempaa
Norra Djurgårddsstaden -projektia tehdä suuri kau-
punginosa sekä toimistoil le, asunnoil le että työpai-
koil le.

Vanha terminaalirakennus saa väistyä, kun kaupunki
rakentaa suunnil leen nykyisten terminaalitoimintojen
tilal le suuren keskittymän, joka käsittää niin 600 asun-
toa kuin 1 1 0 000 neliömetriä tilaa konttoreil le ja kau-
palle. Tätä Valparaiso-nimistä korttelialuetta aletaan
rakentamaan vuonna 201 9, ja se otetaan käyttöön
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Yllä: Tallink Siljan nykyisen terminaalin paikalle suunnitellaan

kuvassa näkyvää Valparaiso-korttelia.

Kuva: Stockholms stad/Wester + Elsner Arkitekter

Alla: Tallink Siljan laivat ottivat käyttöön uudet laituripaikat

Värtanilla 20. lokakuuta 201 5.

Kuva: Stockholms Hamnar/Per-Erik Adamsson
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asteittain vuodesta 2021 alkaen. Rakennusyhtiö
NCC:l le on jo myönnetty 60 000 - 80 000 neliömet-
riä rakennusoikeutta tältä alueelta.

Kokonaisuutta, joka kantaa nimeä Södra Värtaham-
nen, on tarkoitus rakentaa myös entistä pidemmälle
ulospäin kohti nykyistä Frihamnenia. Nykysin vajaa-
käytöllä oleva alue rakennetaan tiiviisti täyteen uusia
kiinteistöjä. Liki 20 korttelia kattavalle alueelle on
tulossa 1 600 uutta asuntoa ja konttoritilojen ansios-
ta noin 1 0 000 uutta työpaikkaa. Alueella on kiinnitet-
ty huomiota myös historiaan entisenä satama-aluee-
na: korttelit on nimetty tunnettujen satamakaupun-
kien, kuten Antwerpenin, Hampurin, Klaipedan, Han-
gon ja Pireuksen mukaan.

Myös Frihamnen ja öljysatama Loudden on tarkoitus
sulkea ja ottaa tilaksi uudelle kaupungil le. Tukholman
kaupunginvaltuusto on päättänyt öljysatamatoiminnan
lopettamisesta Louddenissa edellyttäen, että koko-
naisvaltainen vaihtoehto alueen käytölle luodaan.
Lisäksi konttilaival i ikenne Frihamnenista on tarkoitus
siirtää uuteen Norvikuddenin satamaan Nynäs-
hamniin Tukholman eteläpuolel le. Suunnitelmien mu-
kaan nykyisen konttisataman alue sekä Loudden saa-
taisiin asteittain asuin- ja toimistokäyttöön 2020-lu-
vul la, alkaen noin vuonna 2021 ja ulottuen vuoteen
2028 saakka. Vuonna 2021 vanhaan konttisataman lai-
turiin on tarkoitus saada myös asuinkäyttöön opiske-
l i joil le ja matkailukodiksi soveltuva majoituslaiva.

Kerroimme vuonna 201 1 artikkelissamme myös
suunnitel lusta Spårväg City -raitiol injan laajennukses-
ta uuden alueen kautta Ropstenil le, jossa sen pitäisi
yhdistyä nykyiseen Lidingöön johtavaan Lidingöbana-

niin. Tämän piti alun perin valmistua jo viime vuoden
puolel la, mutta erinäiset ongelmat ovat siirtänyt pro-
jektin toteutusta. Lisäksi suuriksi paisuneet l i ikenne-
kustannukset ovat pakottaneet projektista vastaavan
Tukholman läänin maakäräjät siirtämään rahoituksen
puutteessa yhteyden toteutusta. Tällä hetkellä maakä-
räjät suunnittelee, että uusi raitiovaunuyhteys toteu-
tuisi 2020-luvulla.

Mitä muille uudistuksille tapahtui?

Vuonna 201 1 ilmestynyt teksti käsittel i myös muita
Tukholman kaupungin satamia, tarkemmin sanottuna
Viking Linen ja Birka Cruisesin käyttämää Tegelviks-
hamnenia (Stadsgården) ja Strömkajenia, josta lähte-
vät saaristolautat Tukholman saaristoon. Tekstissä
kerrottiin myös uudistuvasta Slussenista sekä lyhyesti
Norvikuddenin satamasta Nynäshamnissa.

Tegelvikshamnenin tilanne on kutakuinkin entisel lään.
Vaikka Viking Gracen tulon spekuloitiin aluksi aiheut-
tavan mahdoll isesti ongelmia aluksen koon vuoksi, ei
niitä ole kuitenkaan ilmaantunut. Ei ole myöskään
täysin realistista odottaa spekuloitua Tegelviks-
hamnenin l i ikenteen siirtoa uuteen Värtahamneniin,
sil lä Tall ink Sil jan l i ikenne haukkaa jo nyt paljon uuden
sataman kapasiteetista. On myös hyvä muistaa, että
vain kolme viidestä matkustajapaikasta tulee olemaan
saavutettavissa matkustajaputkien avulla.

Skeppsbronilta vielä edell isen artikkelin kirjoitusajan-
kohtana säännöll isesti l i ikennöinyt Ånedin Linjenin
Birger Jarl on tänä päivänä lopettanut jo li ikenteensä.
Birger Jarl makasi alun perin jonkin aikaa suurin piir-
tein entisen laituripaikkansa kohdalla Skeppsbronil la
toimien muun muassa hostel l ina. Nyttemmin se on
kuitenkin saanut väistyä ja sijaitsee tätä nykyä Tegel-
vikshamnenissa,Viking Linen ja Birka Cruisesin termi-
naalien välisel lä alueella. Alus tekee nykyisin myös ly-
hyitä risteilyjä Tukholman saaristoon.

Suunnitelmat rakentaa Frihamnenin korvaava Norvik-

Uudistuva Slussen tulee valmistuessaan muokkaamaan

huomattavasti Tukholman nykyistä kaupunkikuvaa. Lisää

tilaa suunnittelussa on annettu erityiseti pyöräilijöille ja

jalankulkijoille. Kaupungin visiona on tehdä uudesta

Slussenista kohtaamispaikka liikennekeskuksen sijaan.

Kuva: Stockholms stad/Foster + Partners 201 4



uddenin satama Nynäshamniin ovat jo pitkällä, mutta
rakentaminen ei vielä täl lä hetkellä ole käynnissä. Juu-
ri nyt Tukholman seudun satamia hall innoiva ja ope-
roiva Stockholms Hamnar käy edelleen läpi lupapro-
sesseja, joita se tarvitsee satamaa ja sen rakentamis-
ta varten. Kunhan lupaprosessit selviävät, alkaa sata-
man rakentaminen, jonka oletetaan kestävän noin
kolme vuotta.

Slussenin uudistamiseksi tähtäävä ”Nya Slussen”-pro-
jekti on näiden reilun neljän vuoden aikana liikahta-
nut yl lättävän vähän. Suunnitelmat rakentaa koko
Slussenin alue uudestaan ovat kohdanneet ankaraa
vastarintaa, ja vielä tänäkin päivänä Tukholman kau-
punki käy lukuisia eri lupaprosesseja. Kaupunginval-
tuuston kaikki ryhmät lukuun ottamatta Ruotsidemo-
kraatteja äänestivät kuitenkin viime syksynä Nya
Slussenin rakentamisen puolesta, joten suunnitelmat
edistyvät. Lisäksi Slussenin alueen asemakaava on vih-
doin saanut lainvoiman, ja myös korkein maan-käyttö-
ja ympäristötuomioistuin (Mark- och mil jööverdom-
stolen) on päättänyt, että kaupungin lupa rakentaa
Slussen uudelleen ja säännellä vettä Mälären-järvessä
on lainvoimainen.

Tämän vuoden aikana alkavat valmistelevat työt koko
alueen uudistamiseksi. Esimerkiksi bussil i ikennettä
tul laan ohjaamaan uudelleen Södermalmstorgin ym-
päristössä, ja myös tilapäinen silta l i ikennettä varten
tul laan rakentamaan, jotta nykyisen itäisen sil lan pur-
kaminen voidaan aloittaa. Slussenin kunto on monilta
osin edelleen kriittinen, josta syystä alueen uudelleen

rakentaminen on välttämätöntä. Rakennustöiden ai-
kana Slussenin käyttö sulkuna ei ole mahdoll ista, jo-
ten liikenne tullaan tuolloin ohjaamaan Hammarby-
slussenin kautta.

Lähteitä

- Dagens Nyheter
- Stockholms Hamnar
- Stockholms läns landsting
- Stockholms stad
- Svenska Dagbladet
- Trafikverket
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Oikaisuja numeroon 1 /201 6

Artikkelissa Polaris – Uuden vuosituhannen murtaja
mainittiin virheell isesti Suomen toistaiseksi uusimman
perusjäänmurtajan olevan vuonna 1 988 valmistunut
Otso. Todell isuudessa Otso valmistui vuonna 1 986, ja
maamme uusin perinteinen murtaja on vuonna 1 987
valmistunut Kontio.

Lindblad Exploreria käsittelevässä artikkelissa puoles-
taan annettiin ymmärtää, että laivan rakentajatelakka
olisi tarjonnut 1 4 kuukauden toimitusaikaa ja siksi
saanut tilauksen. Todell isuudessa toimitusaika oli ti laa-
jan vaatimus. Samassa artikkelissa väitettiin laivan
uponneen 1 400 metrin syvyyteen; todell inen syvyys
uppoamispaikal la on 1 1 30 metriä.

Toimitus pahoittelee virheitä.



Linjalaivat

Aranui 5 – Rahtilaivalla paratiisiin
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Linjalaivat

Aranui 5 – Rahtilaivalla paratiisiin
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Aranui 5 saapumassa ensimmäistä kertaa kotisatamaansa

Papeteehen vesisuihkujen saattelemana. Paikallisessa

traditiossa neljä on epäonnenluku, minkä vuoksi laivojen

numeroinnissa hypättiin kolmesta suoraan viiteen.

Kuva: Aranui Cruises

Ranskan Polynesian Marquesas-
saarten elämänlanka on saarille
rahtia kuljettava Aranui 5. Joulu-
kuussa 201 5 valmistunut Aranui 5
on edeltäjiensä tavoin ainutlaatui-
nen yhdistelmä irtolastilaivaa,
konttilaivaa ja risteilijää.
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Yllä: Veranda Bar on sisustettu trooppiseen ympäristöön

sopivan värikkäästi. Vaikka laivan sisustus henkiikin

polynesialaista tunnelmaa, vastasi sen suunnittelusta

sanfranciscolainen Team 7 -arkkitehtitoimisto.

Vasemmalla: Aranui 5:n ravintola on nimeltään

yksinkertaisesti Restaurant.

Alla vasemmalla: Komentosillan yläpuolella sijaitsevasta Sky

Barista kelpaa ihailla maisemia.

Alla: Premium Suite on kooltaan 1 8 neliötä, minkä lisäksi

siihen kuuluu neljän neliön parveke. Suurin parveke on Royal

Suitessa: 1 2 neliötä. Kuvassa näkyvän parivuoteen sijaan

osassa hyteistä on kaksi erillistä vuodetta.

Kuvat: Aranui Cruises



TEKSTI: OLLI TUOMINEN

ENNEN itse Aranui 5:n esittelyä l ienee syytä aloittaa
muutamalla sanalla Ranskan Polynesiasta, joka on ni-
mensä mukaisesti yksi Ranskan merentakaisista
alueista. Eteläisel lä Tyynellämerellä sijaitseva alue
koostuu 1 1 8 saaresta, joista tunnetuin on epäilemättä
Tahiti. Alue on hyvin laaja, sil lä saaret ovat pieniä ja
kaukaisimpien saarten etäisyys toisistaan on yli 2 000
kilometriä.

Saaret on jaettu hall innon suhteen viiteen saariryh-
mään, joita ovat Seurasaaret (Archipel de la Société,
engl. Society Islands), Marquesassaaret, Leewardsaa-
ret, Windwardsaaret, Tuamotu-Gambier ja Austral-
saaret. Yhteensä saaril la on maapinta-alaa hieman yli 3
500 neliökilometriä, ja nii l lä asuu noin 268 000 ihmis-
tä, joista suurin osa on polynesialaista alkuperää.

Aranui Cruisesin uudisrakenne valmistui kiinalaiselta
Hunaghai Shipbuildingin telakalta syksyllä 201 5, jonka
jälkeen se saapui 9. marraskuuta Papeteehen vesisuih-
kujen saattelemana. Satamassa suoritettujen viimeis-
telytöiden jälkeen alus lähti neitsytmatkalle Aranui 3:n
siirtyessä pois l i ikenteestä. Aranui 3:een verrattuna
Aranui 5:n ulkomitat ovat lähes identtiset, sil lä ahtai-
den satamien vuoksi aluksen päämittoja ei voi juuri-
kaan kasvattaa. Ulkoisesti alus on sen sijaan selvästi
edeltäjäänsä modernimman näköinen. Kansirakennus
on aiempaa suurempi, mikä on mahdoll istanut hytti-
määrän kasvattamisen. Tämän seurauksena myös kor-
kein risteilymatkustajamäärä on noussut reilul la vii-
del läkymmenellä 254:ään. Tämän lisäksi aluksella on
nelisenkymmentä kansipaikkaa reittimatkustaji l le.

Liikenteen historiaa

Aranui 5:tä operoi paikal l inen Compagnie Polynesien-
ne de Transport Maritime (CPTM) -varustamo. Won-
gin perheen omistama varustamo aloitti l i ikenteen
rahtilaival la jo 1 960-luvulla kuljettamalla rahtia Tua-
motulle. Vuonna 1 978 liikennöintialue laajeni katta-
maan myös Marquesassaaret. 1 980-luvun alkupuolel la
Wongit alkoivat kehittää Aranuista myös risteilytuo-
tetta. Yhtiö rakennutti sil loisel le rahtialukselleen Ara-
nui I :l le 1 2 hyttiä ja matkustajia varten tarkoitetun
keittiön ja ruokasalin. Aranui Cruises oli syntynyt.

Risteilyjen tarjoaminen rahdinkuljettamisen ohella al-
koi toden teolla marraskuussa 1 984, jol loin ensim-
mäiset matkustajat nousivat Papeteessa Aranui-aluk-
sen kyytiin kaksiviikkoisel le kierrokselle Ranskalaisen
Polynesian kaukaisimmil le saaril le. Marquesassaaret
nimittäin sijaitsevat noin 1 500 kilometriä Tahitilta
koil l iseen. Vuosien mittaan Ranskn Polynesian saariin
on tutustunut varustamon alusten kyydissä jo yli
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Yllä: Aranui 5:n reitti vuonna 201 6. Kuva: Aranui Cruises

Alla: Aranui 5:n edeltäjällä Aranui 3:lla oli 84 hyttiä neljässä

hyttikategoriassa, ja näistä 1 2 on parvekkeellisia sviittejä.

Aranui 3 on ilmeisesti makuutettuna Papeteessa Aranui 5:n

aloitettua liikenteen. Kuva: Aranui Cruises / Lionel Gouverneur

Alinna: Kaikilla saarilla alus ei pääse laituriin asti, vaan lastin

purku ja lastaus suoritetaan ankkurissa merellä. Kuvassa

puretaan lastia Aranui 3:lta .

Kuva: Aranui Cruises / Lionel Gouverneur



45 000 matkustajaa.

Marquesassaarten tavarantoimitukset ovat pitkälti
Aranui 5:n varassa, minkä vuoksi aluksen joka toinen
viikko tapahtuvaa käyntiä odotetaan saaril la innok-
kaina. Perinteiseen rahtilaivatyyliin pysähdysten kesto
vaihtelee purettavan ja lastattavan rahdin mukaan.
Niinpä pysähdys voi olla vain muutamasta tunnista
jopa yli vuorokauteen. Rahdinkuljetustarpeista riip-
puen matkareitti ja satamakäyntien kestot voivat
muuttua hyvinkin lyhyellä varoitusajal la.

Risteily Aranui 5:llä

Kaksiviikkoinen matka alkaa Ranskan Polynesian pää-
kaupungista, Tahitin saarella sijaitsevasta Papeteesta,
jonne pääsee esimerkiksi Los Angelesista kahdeksan
tuntia kestävällä lennolla. Papeteesta Aranui 5 suuntaa
Takapoton kautta Marquesassaaril le. Kierrettyään
saariryhmän palaa alus Papeteehen Rangiroan ja Bora
Boran kautta. Risteilyn hintaan sisältyvät ateriat laival-
la, opastetut retket sekä ruokailut retkien aikana.

Aranui 5:l lä ruokailu tapahtuu kodikkaasti sisuste-
tussa polynesialaisia ja ranskalaisia ruokia tarjoavassa
ravintolassa. Lisäksi aluksella on neljä baaria sekä
lounge. Ajanvietteeksi on tarjol la kuntosali, vierail i ja-
luentoja, kirjasto sekä luonnoll isesti pieni kauppa tu-
l iaisostoksia varten. Ulkokannella voi nauttia kauniista
ilmasta tai pulahtaa uima-altaaseen.

Hyttejä Aranui 5:l lä on 1 03 kahdeksassa hyttikatego-
riassa. Laadukkaaseen majoitukseen on panostettu,
sil lä aluksella on yli 50 parvekkeell ista hyttiä sviitti- ja
deluxe -hyttikategorioissa. Parvekkeettomien Junior-
sviittien ja Superior Deluxe-hyttien lisäksi taval l isia
hyttejä on 40 kappaletta. Jaettavissa C-luokan hyteissä
voi matkustaa yhteensä 24 matkustajaa, ja reittimat-
kustajia varten kansipaikkoja on 45:l le.

Aranui 5 on kiehtova yhdistelmä rahti- ja matkustaja-
alusta, jol laisia ei nykypäivänä juurikaan rakenneta.
Marquesassaarten tärkeänä linkkinä ulkomaailmaan
toimiva alus tarjoaa risteilyn ohella mahdoll isuuden
nähdä, mil lainen merkitys rahtilaivan tulol la satamaan
(tai sen edustal le) vielä jossain päin maailmaa on.

Hyödyllisiä linkkejä:

Aranui Cruises: www.aranui.com

Tahiti Tourisme: www.tahiti-tourisme.com
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Aranui 5:n
tekniset tiedot
Rakennettu: 201 4, Huanghai Shipbuilding Co., Ltd.,
Kiina
Lippu: Ranskan Polynesia
Bruttovetoisuus: 1 1 500 GT
Pituus: 1 26 metriä
Leveys: 22 metriä
Syväys: 5,2 metriä
Nopeus: 1 5 solmua
Matkustajia: 299
Miehistö: 1 03

Yllä: Ikkunallisten Standard-hyttien pinta-ala on 1 1 neliötä, ja

niitä löytyy niin parivuoteella kuin kahdella erillisellä

vuoteella varustettuna, jolloin sänkyjen välissä on yöpöytä.

Osa hyteistä on mahdollista yhdistää perhehytiksi.

Alla: Trooppisille vesille suunniteltuna laivana Aranui 5:llä on

runsaasti ulkokansitilaa. Kuvassa näkyy myös laivan

peräkansilla sijaitseva uima-allas.

Kuvat: Aranui Cruises
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TEKSTI: LASSI LIIKANEN

YKSI VIIMEISISTä Göteborgin merenkulun ylpeyksis-
tä, Stena Line, on vihdoin saavuttanut aselevon koti-
kaupunkinsa kanssa. Göteborgia jo vuosikymmeniä
hal l innut punavihreä koalitio on pitkään pyrkinyt sa-
vustamaan Stenalle tärkeän Tanskan-l i ikenteen pois
nykyiseltä paikaltaan lähellä kaupungin keskustaa. Nyt
osapuolet ovat kuitenkin päässeet yhteisymmärryk-
seen alueen tulevaisuudesta.

Jo entuudestaan erikoisessa asetelmassa Saksan-l i i-
kenne lähtee Göta-joen suuta lähempänä sijaitsevasta
Majnabbesta, kun taas Tanskan-l i ikenne on sijoitettu
lähempänä kaupungin keskustaa sijaitsevalle Mast-
huggskajenil le. Laival i ikenne Masthuggskajenil la on
ollut puheenaihe jo pitkään, sil lä kaupungin intres-
seissä on ollut päästä eroon liikenteestä ja ottaa alue
muuhun käyttöön.

Pitkään oli tiedossa, että Stena Linen vuokrasopimus
alueesta ulottuu vuoteen 201 9 saakka. Niin sataman
kuin kaupunginkin edustajat ilmoittivat, että l i iken-
teellä ei sen jälkeen ole mahdoll isuuksia pysyä nykyi-
sel lä paikal laan. Sataman sulkemisen oli tapahtua osa-
na Södra Älvstranden -projektia, jol la Göteborg ai-
koo kehittää eteläisen jokirannan ympäristöä asukas-
ystäväll isemmäksi osaksi kaupunkia.

Stena Line on luonnoll isesti ol lut suunnitelmia vas-
taan niiden alusta alkaen. Jopa Stena-sfäärin mahti-
mies Dan Sten Olsson jul isti viime vuonna Göteborg-
Frederikshavn -l i ikenteen juhliessa 50-vuotista taival-
taan, ettei usko Tanskan-l i ikenteen siirtyvän nykyiseltä
paikaltaan mihinkään. Olsson viittasi myös sataman
tekemään selvitykseen Tanskan- ja Saksan-l i ikenteen

yhdistämisestä Majnabbeen, mikä päätyi kiusal l iseen
lopputulokseen: yhdistämisen toteuttamisesta tulisi
äärimmäisen hankalaa, sil lä sen seurauksena suuria
l i ikennevirtoja tul isi keskittymään suhteell isen pie-
nelle alueelle.

Stena näyttääkin saaneen tässä kilvassa selvän voiton.
Helmikuun alussa uutisoitiin Stenan sopineen sata-
man kanssa, että l i ikenne Tanskaan tulee pysymään
nykyisel lä paikal laan vuoteen 2035 saakka. Aluetta
sataman ja terminaalin ympäril lä tul laan kehittämään
entistä avoimemmaksi, ja Stena on aktiivisesti mukana
alueen suunnittelussa paremmaksi osaksi kaupunkia.
Satama kehui myös Stenan aktiivisuutta ympäristö-
asioissa ja totesi tämän olleen osasyynä siihen, että
ratkaisuun päädyttiin.

Vastineeksi siitä, että Stena saa pitää nykyisen Tans-
kan-terminaalinsa, uhrataan Saksan-l i ikenne Majnab-
bessa. Saksan-l i ikenne siirretään nopealla aikataulul la
jonnekin Göteborgin niin sanotuista ulkosatamista
pohjoisel la jokirannalla. Tämä lienee Stenan kannalta
kahdesta vaihtoehdosta se vähemmän huono, sil lä
rahtipainotteisempi Saksan-l i ikenne on kärsii vähem-
män siirtymisestä kuin matkustajapainotteinen Tans-
kan-l i ikenne. Kaupunki suunnitelee rakentavansa
asunto- ja toimistotiloja Majnabben.

Mikäli poliittiset päättäjät hyväksyvät suunnitelmat,
saa Stena erävoiton kaupungista. Kaupungil le jää kä-
teen Musta Pekka, sil lä se saa käyttöönsä vain alueen,
jol le se alun perin suunnittel i siirtävänsä Stenan lii-
kenteen ja jonka vaihtoehtoisesta käytöstä se ei alku-
jaan ollut erityisen kiinnostunut. Toisaalta kaupunki ja
koko Göteborgin seutu hyötyvät Frederikshavnin-
l injan säilymisestä paikal laan, sil lä terminaalin hyvä si-
jainti tukee turismivirtaa Göteborgiin.

Näil lä toimil la Göteborg pystyy myös puolustamaan
kärsinyttä imagoaan satamakaupunkina. Toisaalta
Masthuggskajenin uudet suunnitelmat todistavat, että
satama on mahdoll ista integroida osaksi kaupunkia.
Satama on osa elävää kaupunkia ja sel laisena toivot-
tavasti myös pysyy pitkälle tulevaisuuteen.

Tukholman-kirjeenvaihtaja

Stena Line ja
Göteborg aselevossa

"
Liikenne Tanskaan
pysyy nykyisellä
paikallaan vuo-
teen 2035 saakka.



Rahtialukset

Kuulumisia
Ahvenanmaalta:

TEKSTI: JUSSI LITTUNEN

GODBY SHIPPING on vuonna 1 973 perustettu
varustamo, jonka pääkonttori sijaitsee Maarianha-
minassa. Yhtiö on yksityisessä omistuksessa, ja sen
palkkalistoil la on noin 200 työntekijää. Varustamon
kaikki kahdeksan roro-rahtialusta on vuokrattu muil-
le operaattoreil le, mutta koko laivasto on kuitenkin
Suomen lipun alla.

Misana, Misida ja Miranda Stena Rorolle

Heinäkuussa 201 5 Godby Shipping tiedotti tehneensä

Ahvenanmaalainen Godby Ship-
ping kasvatti lokakuussa laivasto-
aan hankkimalla omistukseensa
kahdeksannen aluksen. Varustamo
myös vuokrasi kolme laivaansa
Stenalle.
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Miranda saapumassa Helsinkiin Zeebruggesta 6. elokuuta

2007. Alus liikennöi tuolloin Espanjasta Belgian kautta

Suomen eri satamiin UPM-Kymmenelle rahdattuna.

Kuva: Jukka Koskimies

Godby Shipping



pitkäaikaisen sopimuksen ruotsalaisen Stena Roron
kanssa Misanan, Misidan ja Mirandan vuokrauksesta.
Misana ja Misida olivat kulkeneet Finnlinesin l i iken-
teessä kesästä 201 3 asti, kun taas Miranda oli ol lut
rahdattuna ital ialaisel le Grandi Navi Velocil le (GNV).
Alkuperäisen sopimuksen mukaan Misana ja Misida
siirtyisivät Stenan käyttöön Finnlinesin kanssa tehdyn
sopimuksen päättyessä vuodenvaihteessa 201 5-201 6,
kun taas Miranda vapautuisi Stenalle jo syys-lokakuun
201 5 vaihteessa mutta olisi vuokrattuna ruotsalais-
varustamolle vain tammikuuhun 201 6 asti.

Lokakuussa 201 5 Godby ilmoitti, että Stena on käyt-
tänyt optionsa Mirandan vuokra-ajan pidentämisestä,
ja sopimus on nyt voimassa vuoden 201 7 loppuun.
Misana ja Misida ovat näil lä näkymin vuokrattuina
joulukuuhun 201 8 asti, mahdoll isesti myös pidem-
pään, mikäli Stena Line haluaa käyttää näihinkin aluk-
siin l i ittyvät optionsa.

Stena Roron vuokraamasta aluskolmikosta Misana ja
Misida ovat sisaralukset, jotka valmistuivat vuonna
2007 Saksassa J .J . Sietas KG Schiffswerft -telakalla.
1 66-metristen alusten kuollut paino on 1 1 407 ton-
nia, ja niissä on 6 680 neliömetriä kansitilaa konteil le
tai vaihtoehtoisesti 2 1 55 juoksumetriä kaistoja ku-
mipyörälastil le. Miehistötilojen lisäksi aluksissa on
kuusi kuljettajahyttiä, joissa vuodepaikkoja on 1 2.
Aluskolmikon kolmas jäsen, Miranda, on valmistunut
samalla telakalla vuonna 1 999, mutta se on Misanaa ja
Misidaa hieman pienempi (pituus 1 53,45 metriä,
kuollut paino 7 440 tonnia, lastiti lat 4 970 neliömetriä
tai 1 625 kaistametriä).

Baltica Lillbackalta Godbylle

Elokuussa 201 5 Godby Shippingin laivasto kasvoi
yhdellä aluksella, kun varustamo ilmoitti ostavansa
roro-lautta Baltican niin ikään suomalaiselta Lil lbacka
Powercolta. Ruotsalaisel le TransProConil le vuokrattu
Baltica kävi kaupan jälkeen telakalla ja viisivuo-
tisluokituksessa Klaipeidassa, ja lokakuun lopulla alus
luovutettiin Godby Shippingin omistukseen. Omis-
tajanvaihdoksen myötä alus siirrettiin Maltan lipulta
Suomen lipul le; aluksella aiemmin palvel lut miehistö
siirtyi pääosin uuden omistajan palvelukseen.

Baltica valmistui vuonna 1 990 Etelä-Koreassa,
Hyundai Heavy Industries -yhtiön telakalla Ulsanin
kaupungissa. Laiva luovutettiin Ahlers Linel le nimellä
Ahlers Baltic ja asetettiin Suomen, Iso-Britannian ja
Belgian väliseen liikenteeseen Finnlinesil le vuok-
rattuna. Helmikuussa 1 995 omistajaksi vaihtui Po-
seidon Schiffahrt, joka nimesi laivan uudelleen
Transbalticaksi.

Ylinnä: Misana uutena Helsingissä 22.1 0.2007. Alus on

juhlaliputuksessa kastetilaisuuden kunniaksi.

Kuva: Jukka Koskimies

Yllä: Baltica Turussa Finnlinesin omistuksessa toukokuussa

201 0. Aluksen runko oli maalattu oranssinpunaiseksi

Finnlinesille poikkeukselliseen tapaan. Kuva: Jukka Koskimies

Alla: Misida lokakuussa 2008. Kuva: Juhani Mehto
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Yllä vasemmalla: Link Star kuvattuna 8. syyskuuta 201 5 Nor

Linesin kylkiteksteillä. Alus on vanhin Godbyn laivaston

kahdeksasta aluksesta, sillä se valmistui jo vuonna 1 989.

Kuva: Juhani Mehto

Yllä oikealla: Misana kuvattuna syyskuussa 2008 laivan

ollessa UPM:n rahtauksessa. Kuva: Juhani Mehto

Vasemmalla: Midas kesällä 201 0. Yhdessä sisaraluksensa

Mimerin kanssa alukset ovat tällä hetkellä vuokrattuina

Karibialle. Kuva: Juhani Mehto

Alla: Mistral saapumassa Helsinkiin 26. helmikuuta 2007.

Kuva: Jukka Koskimies
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Kaksi vuotta myöhemmin Finnlines (aiemmalta
nimeltään Finncarriers) osti Poseidon Schiffahrtin, jol-
loin myös Transbaltica siirtyi Finnlinesin omistukseen.
Vuonna 2003 omistaja vaihtui jäl leen, täl lä kertaa
norjalaiseen Finland RoRo K/S -yhtiöön, joka antoi
laival le sen nykyisen nimen ja vuokrasi Baltican
takaisin Finnlinesin käyttöön. Lil lbacka Powercolle
alus siirtyi huhtikuussa 201 1 .

Uusimmasta omistajanvaihdoksesta huolimatta Bal-
tica jatkaa TransProConil le vuokrattuna ainakin
kesäkuuhun 201 6. Vuokraajal la on kuitenkin mah-
doll isuus pidentää sopimusta joulukuuhun 201 6. Balti-
caa käytetään linja- ja projektil i ikenteessä Itämerellä,
Pohjanmerellä ja Välimerellä.

1 57,67 metriä pitkäl lä aluksella on sisätiloissa 2 240
kaistametriä lastiti laa, minkä lisäksi sääkannella voi-
daan kuljettaa kontteja. Aluksen kuollut paino on 1 3
773 tonnia, mikä tekee siitä Godbyn laivaston suu-
rimman aluksen.

Mistral, Midas, Mimer ja Link Star

Baltican, Misanan, Misidan ja Mirandan tavoin myös
muut Godby Shippingin laivat l i ikennöivät Suomen
lipul la muil le varustamoil le vuokrattuina. Mirandan
sisaralus Mistral (valmistunut vuonna 1 999) on aika-
rahdattu P&O Ferriesil le ja kulkee linjal i ikenteessä
Englannin ja Belgian satamien väli l lä. Vuonna 1 990 niin
ikään J .J . Sietas KG Schiffwerftil lä valmistuneet sisar-
alukset Midas ja Mimer (pituus 1 08,35 metriä, kuollut
paino 4 491 tonnia) on vuokrattu ranskalaisel le CMA
CGM -varustamolle sekä Marinex Cargo Linelle Ka-
ribian l injal i ikenteeseen. Vanhin varustamon aluksista,
vuonna 1 989 valmistunut Link Star (pituus 1 07,45
metriä, kuollut paino 4 453 tonnia), on vuokrattu
Nor Linesil le Suomen, Puolan, Tanskan ja Norjan
satamien väliseen linjal i ikenteeseen.

Pääosalla Godbyn aluksista on M-kirjaimella alkavat nimet,

mutta muuten nimien alkuperä vaihtelee. Midaksen sisaralus

Mimer (kuvassa) on saanut nimensä skandinaavisesta

mytologiasta, jossa Mimer (vaihtoehtoisena kirjoitusasuna

Mimir) oli viisain aasa-jumalista. Kuva: Godby Shipping

Tutustuitko jo
Ulkomatalan
välipäiväspesiaaliin?

Chandris Linesta
Celebrity Cruisesiksi.
Luettavissa Ulkomatalan
arkistossa.



Linjalaivat

Viimeinen Britannian-linja
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DFDS:n Britannian-laivat Dana Regina (vasemmalla) ja

Winston Churchill (oikealla) kohtaavat Pohjanmerellä.

Kuva: Robert Sparkin kokoelmat



Linjalaivat

Viimeinen Britannian-linja
Matkustajaliikenne Pohjoismaista
Britanniaan, osa 6/7.
Pohjoismaiden ja Britannian välistä matkusta-
jalaivaliikennettä käsittelevän juttusarjan tä-
män osan aiheena on Tanskan ja Britannian
välinen liikenne. Sarjan seuraava osa ilmestyy
Ulkomatalan numerossa 3/201 6.

27

TEKSTI: KALLE ID

LIIKENNE Tanskasta Britanniaan alkoi jo 1 820-luvulla,
kiitos Britannian ja Itämeren alueen satamien väli l lä
l i ikennöivien alusten välipysähdysten Kööpenhami-
nassa. Todell iseen kasvuun Tanskan ja Britannian väli-
nen liikenne lähti Esbjergin sataman avaamisen jäl-
keen vuonna 1 874. Liikenne oli lähes kokonaan
DFDS-varustamon hallussa, mutta siitä huolimatta
siinä nähtiin monia innovaatioita, kuten ensimmäinen
Pohjoismaiden ja Britannian väliseen liikenteeseen
rakennettu autolautta England vuonna 1 964.

Erityisesti 1 800-luvun puolel la Tanskan ja Britannian
välisessä l i ikenteessä kulki lukuisia pääasiassa rahtia
kuljettavia aluksia, jotka ottivat myös joitakin kymme-
niä matkustajia. Koska useimmat näistä aluksista vielä
kiersivät jatkuvasti eri l injoil la, on tekstissä tyydytty
nostamaan esil le joitakin esimerkkejä näistä aluksista.

Tanskan ja Britannian välinen
matkustajaliikenne ehti jatkua 1 96
vuotta. Tanska oli sekä ensimmäi-
nen että (toistaiseksi) viimeinen
Pohjoismaa, josta pääsi matkusta-
jalaivalla Britanniaan. Liikennettä
hallitsi lähes koko sen historian
ajan tanskalainen DFDS.
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Liikenne Kööpenhaminasta

Tanskan ja Britannian väli l lä l i ikennöi matkustajal inja-
laivoja vuodesta 1 820 alkaen. Nämä olivat poikkeuk-
setta Britanniasta Itämeren satamiin kulkevia aluksia,
joil le Kööpenhamina oli enemmänkin tekninen pysäh-
dys. Tanskalaiset yrittäjät tul ivat mukaan peliin ensi
kertaa vuonna 1 856, kun Det almindelige danske
Dampskibsselskab (DADD, vapaasti käännettynä
”Yleinen tanskalainen höyrylaivaosakeyhtiö”) raken-
nutti kolme laivaa Itämeren satamista Kööpenhami-
nan kautta Britanniaan suuntautuvaa liikennettä var-
ten. DADD:n talous ei kuitenkaan ollut vahvin mah-
doll inen, ja vuonna 1 866 se fuusioitui kolmen muun
tanskalaisvarustamon eli Koch & Hendersonin, H. P.
Priorin ja Anglo-Danish and Baltic Steam Navigation
Companyn kanssa, muodostaen Det Forenede
Dampskibsselskabin eli tuttaval l isemmin DFDS:n
(suomeksi “Yhdistynyt höyrylaivaosakeyhtiö“). Uu-
desta varustamosta tulikin keskeinen toimija Tanskan
ja Britannian välisessä matkustajal i ikenteessä. Köö-
penhaminasta Britanniaan suuntautuvan matkustaja-
l i ikenteen päätesatamia Britanniassa olivat Hull , Lon-
too ja Edinburgh, josta DFDS:n alukset jatkoivat edel-
leen Färsaaril le ja Islantiin. Tästä l i ikenteestä kerrom-
me tarkemmin Ulkomatalan ensi numerossa.

Kööpenhamina säilyi suurimpana Britannian ja Tans-
kan välisen liikenteen satamana koko 1 800-luvun,
vaikka kilpaileva Esbjergin satama avattiin vuonna

1 874 (tästä l isää al la). Pääsyy tähän oli se, että lähes
kaikkiin Britannian ja Itämeren alueen satamien väli-
siin laival injoihin kuului pysähdys Kööpenhaminassa –
tähän joukkoon kuului luontaisesti myös Suomen
Höyrylaivaosakeyhtiön (SHO) vuonna 1 891 avaama
linja Hangosta Kööpenhaminan kautta Hull i in, josta
kerroimme tämän juttusarjan ensimmäisessä osassa
(UM 1 /201 5). Myös DFDS:l lä oli useita Kööpenhami-
nan kautta kulkevia l injoja; näistä esimerkkinä Königs-
berg (nyk. Kaliningrad)-Kööpenhamina-Lontoo -l inja,
jol le valmistui vuonna 1 872 aluskaksikko Frederik ja
Louise (1 1 1 3 brt, 50 matkustajaa).

Vuonna 1 896 valmistuivat ensimmäiset nimenomaan
Kööpenhaminan ja Britannian väliseen liikenteeseen
suunnitel lut matkustaja-alukset Ficaria (1 530 brt, 59
matkustajaa) ja Primula (1 524 brt, 257 matkustajaa).
Alukset asetettiin l injal le Kööpenhaminasta Newcast-
leen; Ficaria tosin vierail i vuosina 1 900-1 903 ajoittain
myös Hangossa.

DFDS:n ja SHO:n lisäksi Kööpenhaminan ja Britan-
nian väli l lä l i ikennöi myös tämän sarjan aiemmista
osista tuttu Wilson Line, jonka Britanniasta eteläisen
Itämeren satamiin l i ikennöivät matkustaja-alukset
poikkesivat matkalla Kööpenhaminassa. Eril l inen mat-
kustajayhteys Kööpenhaminasta Hull i in ja Newcast-
leen avattiin vuonna 1 903 Wilson Linen hankittua
omistukseensa Bailey & Leetham -varustamon. Linjal-
la kulkivat vuonna 1 899 valmistunut Una (1 406 brt,
ainakin 58 matkustajaa) sekä vuonna 1 896 valmistu-
nut Zero (1 1 43 brt, 21 3 matkustajaa). Wilson Linen
alusten normaali runkoväri oli tummanvihreä, mutta
Kööpenhaminan-l injan laivat maalattiin harmaiksi.
Syynä saattoi ol la halu erottaa jäähdytysruumil la va-
rustetut alukset muusta tonnistosta.

Bailey & Leetham -kaupan myötä maailman suurim-
maksi yksityisomisteiseksi varustamoksi kasvanut
Wilson Line oli nyt poikkeuksell isen vahva Tanskan ja
Britannian välisessä l injal i ikenteessä, mikä pakotti
DFDS:n suostumaan yhteistyösopimukseen Wilson
Linen kanssa. Linjoja Kööpenhaminasta Hull i in ja
Newcastleen alettiin l i ikennöidä yhteispurjehduksena,
joka ulotettiin myös osaan varustamoiden Britan-
niasta Itämerelle ulottuvista l injoista. Lisäksi Wilson ja
DFDS perustivat Lontooseen yhteisen agentuuritoi-
miston.Varustamoiden välinen yhteistyö jatkuikin aina
Wilson Linen konkurssiin asti vuonna 1 981 .

Liikenne Esbjergistä

Tanska oli vuonna 1 864 menettänyt Schleswigin ja
Holstenin herttuakunnat Preussil le ja Itäval lal le toi-
sessa Saksan-Tanskan sodassa. Herttuakuntien muka-
na menivät myös maan ainoat käyttökelpoiset Poh-

Kartta Tanskan ja Britannian välisistä matkustajalinjoista.

Kööpenhaminasta kulkevat linjat on piirretty kiertämään

Kattegatin ja Skagerrakin kautta; vuoden 1 895 jälkeen laivat

luontaisesti kulkivat myös Kielin kavan kautta.

Satell iittikuva: NASA, reittipiirros: Kalle Id
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janmeren rannikon satamat. Vuosina 1 947-60 pieni
tanskalaisvarustamo oli yrittänyt l i ikennettä Jyl lannin
länsirannikon Hjertingistä Britannian Lovestoftiin il-
man sanottavaa menestystä. Toimintaa vaikeutti erityi-
sesti Jyl lannin rannikon karikkoisuus. Schleswigin ja
Holsteinin menetyksen jälkeen syntyi ajatus uuden,
kunnoll isen syväsataman rakentamisesta Jyl lannin län-
sirannikolle. Asiaa ajoi erityisen voimakkaasti kööpen-
haminalaisen Privatbankenin johtaja C.F. Tietgen, joka
oli ol lut keskeinen hahmo myös DFDS:ää muodos-
tettaessa. Esbjergin sataman rakennustyöt aloitettiin
vuonna 1 868, mutta rakentaminen osoittautui vai-
keaksi ja satama avattiin l i ikenteelle vasta vuonna
1 874. DFDS avasi vuotta myöhemmin linjan Esbjer-
gistä Thameshaveniin uudella Riberhuus-siipirataslai-
val la (61 5 brt, 28 matkustajaa). Vuonna 1 880 Britan-
nian-satamaksi vaihdettiin Harwich, jonne Great Eas-
tern Railway oli rakentanut rautatieyhteyden ja uu-
den sataman. Myös matkustajat nousivat pian näytte-
lemään merkittävää roolia l injal la: vuonna 1 883 val-
mistunut siipirataslaiva Koldinghuus (1 057 brt) kul-
jetti 1 1 8 matkustajaa, mikä oli ajan DFDS-laivojen
mittapuulla verrattain paljon.

Esbjergin ja Harwichin välisen linjan aluksista on syytä
mainita myös linjal la vuodesta 1 892 ajoittain l i iken-
nöinyt Botnia (rakennettu 1 891 , 1 032 brt ja 243
matkustajaa). Alus on suomalaisittain mielenkiintoi-
nen, sil lä sen pääasial l inen linja oli Kööpenhamina-
Hanko. DFDS:n ensimmäinen jäähdytysruumalla va-
rustettu alus N.J . Fjord (1 425 brt ja 347 matkustajaa)
puolestaan valmistui l injal le vuonna 1 896. Ensimmäi-
senä varustamon aluksista se sai harmaan rungon,
josta myöhemmin tuli Britannian-l injan laivojen tava-
ramerkki.

Vuonna 1 901 DFDS vastaanotti l injaa varten raken-
netun uuden matkustaja-aluksen J .C. la Courin (1 61 5
brt, 1 1 2 matkustajaa). Uuden aluksen myötä DFDS
tarjosi kolme viikoittaista lähtöä molemmista sata-
mista. Vuonna 1 903 puolestaan vanhempi Koldinghuus
ajoi karil le Fanøn edustal la, minkä seurauksena Botnia
siirrettiin uudistusten jälkeen pysyvästi Esbjerg-Har-
wich -l injal le. Botnia kuitenkin vedettiin l injalta jo
1 909; se siirtyi uudistusten jälkeen Kööpenhamina-
Edinburgh-Färsaaret-Islanti -l injal le, josta kerromme
tarkemmin artikkelisarjan seuraavassa osassa. Vuonna
1 91 3 J .C. la Couril le valmistui suurempi l injapari A.P.
Bernstorff (2 31 6 brt ja 407 matkustajaa).

Ensimmäinen maailmansota ja
Kööpenhaminan-liikenteen rappio

Liikenne suurimmalla osal la Kööpenhaminan kautta
Itämerelle kulkeneista laival injoista keskeytyi ensim-
mäisestä maailmansodasta johtuen. Sodan jälkeen

Yllä: Vuonna 1 896 valmistui Kööpenhaminan ja Newcastlen

väliselle linjalle kukkien mukaan nimetty kaksikko Ficaria

(kuvassa) ja Primula (ficaria=mukulaleinikki, primula=esikko).

Nimet elävät edelleen varustamon laivastossa, nykyään tosin

muodossa Ficaria Seaways ja Primula Seaways.

Alla: J.C. la Cour oli DFDS:n laivastossa harvinainen

kaksikorsteeninen laiva. Jo aikaisessa vaiheessa varustamon

laivojen kylkeen maalattiin aluksen nimi verrattain isoilla

kirjaimilla.

Alinna: Vuonna 1 91 3 valmistuneesta A.P. Bernstorffista tuli

pitkäikäinen alus DFDS:n laivastossa: se vedettiin liikenteestä

vasta vuonna 1 954 ja romutettiin vuotta myöhemmin.

Kuvat: Bruce Peterin kokoelmat



puolestaan monet linjoista muuttuivat puhtaiksi rahti-
l injoiksi. Näin Esbjerg pääsi nousemaan sodan jälkeen
keskeiseksi satamaksi Tanskan ja Britannian välisessä
matkustajal i ikenteessä; tämän roolin se säilyttikin aina
l i ikenteen loppumiseen saakka.

Kuten sarjan aiemmissa osissa kerrottiin, Wilson Line
oli päätynyt ensimmäisen maailmansodan aikana usei-
ta suuria varustamoita omistaneen Sir John Ellerma-
nin haltuun, jol loin varustamo sai uuden nimen Eller-
man’s Wilson Line (EWL). Sodan aikana EWL oli me-
nettänyt markkinaosuuksiaan Norjaan ja Ruotsiin
suuntautuneessa l i ikenteessä paikal l isi l le varustamoil-
le ja päätyi sodan jälkeen luopumaan niin Norjaan
kuin Ruotsiinkin suuntautuneista l injoistaan. Yhteis-
purjehdussopimus DFDS:n kanssa sen sijaan takasi
mahdoll isuuden jatkaa matkustajien kuljettamista
Kööpenhaminan ja Hull in välisel lä l injal la. EWL ja
DFDS tilasivatkin yhteistyössä kaksi matkustaja-jääh-
dytyslaivaa Kööpenhamina-Hull -l injal le 1 920-luvun
alussa. EWL:n Spero (1 589 brt, 60 matkustajaa) val-
mistui 1 922, DFDS:n Hroar (1 401 brt, 39 matkusta-
jaa) seurasi vuotta myöhemmin. Hroarin l isäksi DFDS
kuljetti matkustajia Kööpenhaminasta Lontooseen ja
Newcastleen 1 920-30-luvuil la useil la muil la pääasiassa
rahtia kuljettaneil la aluksil la, jotka ottivat Hroarin
tapaan joitain kymmeniä matkustajia.

EWL:l le valmistui 1 922 myös toinen matkustaja-alus.

Speroa suurempi Tasso oli suunniteltu Danzigista
Kööpenhaminan kautta Hull i in kulkevalle siirtolais-
l injal le. Kun Yhdysvallat laivan valmistumisvuonna ra-
joitti voimakkaasti varsinkin Itä-Euroopasta tulevien
siirtolaisten määrää, jäi Tasso tarpeettomaksi, ja se
myytiin jo vuonna 1 929 Puolaan. Spero jäi tämän jäl-
keen EWL:n ainoaksi matkustaja-alukseksi Kööpen-
haminan-l injal la.

DFDS keskittyy Esbjergiin

Myös DFDS kärsi pahoja tappioita sodan aikana, me-
nettäen yhteensä 26 alusta, mukaan lukien Esbjerg-
Harwich -l injan N.J . Fjord. Liikenne Esbjergin ja Har-
wichin väli l lä aloitettiin uudelleen vuonna 1 91 9; l in-
jal la kulkevat vanhat tutut J .C. la Cour ja A.P. Bern-
storff saivat ajoittain rinnal leen vuonna 1 906 valmis-
tuneen kaksikon Kong Haakon (1 761 brt ja 336 mat-
kustajaa) ja Dronning Maud (1 761 brt ja 422 mat-
kustajaa). Matkustajamäärät l injal la kasvoivat nopeasti,
ja vuodesta 1 922 Kong Haakon ja Dronning Maud
kulkivat yksinomaan Esbjerg-Harwich -l injal la.

Vanhat alukset eivät kuitenkaan riittäneet Esbjerg-
Harwich -l injan tarpeisiin. Vuosina 1 925-1 932 valmis-
tuneet moottorilaivat Parkeston, Esbjerg, Jyl land ja
England (1 ) olivat bruttovetoisuudeltaan noin 2 762
ja kuljettivat aluksesta riippuen 1 90-320 matkustajaa.
Uudet alukset oli suunniteltu pääasiassa rahdin eh-
doil la, ja niiden matkustajatilat olivat varustelultaan
yksinkertaiset. Nelikko korvasi l injan vanhemmat
alukset ja tarjosi päivittäiset lähdöt molemmista sata-
mista – joskin vanhemmat alukset palasivat ajoittain
l injal le l isälaivoina. Maailman ensimmäiset lyhyil le l in-
joil le rakennetut moottorialukset eivät tosin olleet
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Vuonna 1 925 valmistunut Parkeston neljine sisarineen nosti

Esbjerg-Harwich -linjan täysin uudelle tasolle. Sen myötä

DFDS oli myös moottorialusten edelläkävijä Pohjanmerellä.
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täysin onnistunut investointi, si l lä vuonna 1 929 Yhdys-
val loista alkunsa saanut Suuri lama laski matkustaja- ja
rahtimääriä merkittävästi, ja 30-luvun alussa laivat
ajoivat pahasti tappiolla.

Esbjerg-Harwich -l injan l isäksi DFDS:n aluksil la oli
mahdoll ista matkustaa myös Esbjergistä muun muassa
Lontooseen ja Grimsbyhyn rahtialuksil la, jotka kuljet-
tivat myös muutamia kymmeniä matkustajia. Näistä
esimerkkinä 1 91 5 valmistunut Vidar, 1 353 brt ja 35
matkustajaa.

1 930-luvun lopulla alkanut nousukausi sai myös Es-
bjerg-Harwich -l injan matkustajamäärät uuteen nou-
suun. Tämä innosti DFDS:n tilaamaan linjaa varten
uudisrakenne Kronprins Frederikin Helsingørin tela-
kalta. Toisin kuin aiemman sukupolven Englannin-lai-
voissa, Kronprins Frederikissä panostettiin myös mat-
kustajatilojen viihtyisyyteen; niiden suunnittelusta vas-
tasi tanskalainen Kay Fisker. Fisker oli suunnitel lut
vuonna 1 937 valmistuneen Kööpenhamina-Oslo -lai-
va Kronprins Olavin, jonka suurennettu painos Kron-
prins Frederik monilta osin oli. Uusi laiva ei kuiten-
kaan ehtinyt valmistua ennen toisen maailmansodan
syttymistä.

Toinen maailmansota ja
uudelleenrakentamisen aika

Toisen maailmansodan sytyttyä Saksa miehitti Tanskan
huhtikuussa 1 940. Tämä luontaisesti merkitsi Tanskan
ja Britannian välisen liikenteen keskeytymistä. Raken-
teil la ol lut Kronprins Frederik laskettiin vesil le kesä-
kuussa 1 940. Aluksen koneiden kannalta välttämättö-
miä osia katosi mystisesti, i lmeisesti paikal l isen vasta-
rintal i ikkeen toimesta, ja osat löytyivät vasta saksa-
laisten miehittäjien antauduttua – näin upouuden lai-
van joutuminen miehittäjien käsiin vältettiin. 3 895
brt:n ja 358 matkustajan Kronprins Frederik pystyi
aloittamaan liikenteen Esbjergin ja Harwichin väli l lä jo
vuonna 1 946. DFDS oli kuitenkin kärsinyt pahoja tap-
pioita toisessakin maailmansodassa: 27 menetetyn
laivan joukkoon kuuluivat myös Britannian-laivat Es-
bjerg, Jyl land ja England (1 ). Kronprins Frederik li iken-
nöikin Esbjergistä Harwichiin l injapareinaan Parkes-
ton ja iäkäs A.P. Bernstorff.

Vuonna 1 949 valmistui Kronprins Frederikin sisaralus
Kronprinsesse Ingrid (3 968 brt, 334 matkustajaa).
Tämän myötä sekä Parkeston että A.P. Bernstorff siir-
tyivät Kööpenhaminan ja Newcastlen välisel le l injal le
mutta palasivat ajoittain myös linjoil le Esbjergistä
Lontooseen, Edinburghiin ja Newcastleen. Kööpen-
hamina-Newcastle -l injaa l i ikennöitiin vain kesäisin, ja
Parkeston oli talvikuukaudet ilmeisesti varalaivana.
Kronprins Frederik tuhoutui keväällä 1 953 lähes täy-

sin tul ipalossa. Hiukan yllättäen laiva kuitenkin korjat-
tiin, ja se palasi l i ikenteeseen lähes vuoden kestänei-
den uudistusten jälkeen. Korjausten ajaksi Parkeston
palasi Harwichin l injal le, ja A.P. Bernstorff otti hoi-
taakseen uuden Esbjerg-Newcastle -kesälinjan. Kron-
prins Frederikin korjausten valmistuttua keväällä
1 954 Parkeston siirtyi Esbjerg-Newcastle -l injal le ja
A.P. Bernstorff jäi varalaivaksi. Se kuitenkin romutet-
tiin jo seuraavana vuonna.

DFDS:n l isäksi myös Ellerman’s Wilson Line jatkoi
edelleen matkustajal i ikennettä Kööpenhaminasta Bri-
tanniaan. Varustamon ainoa matkustaja-alus Spero
kulki edelleen Kööpenhaminasta Hull i in. Vuonna 1 950
Sperolle valmistui korvaaja Borodino (3 206 brt ja 57
matkustajaa jäähdytetyn rahdin rinnal la). Alus asetet-
tiin Hull-Aarhus-Kööpenhamina -l injal le. Spero muu-
tettiin samalla puhdasveriseksi rahtialukseksi, jol loin
Borodino jäi EWL:n ainoaksi matkustaja-alukseksi. Se
vedettiin lopulta l i ikenteestä vuonna 1 967. Samaan
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Yllä: Kronprinsesse Ingrid oli Kronprins Frederikin käytännössä

identtinen sisaralus. Kaksikko olivat viimeiset Esbjergin ja

Harwichin väliselle linjalle rakennetut perinteiset matkustaja-

alukset. Kuva: Bruce Peterin kokolmat

Alla: Vuonna 1 950 valmistunut Borodino oli viimeinen

Ellerman's Wilson Linen Tanskan ja Britannian väliseen

liikenteeseen valmistunut alus, joka kuljetti myös matkustajia.
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aikaan myös DFDS luopui matkustajal i ikenteestä
Kööpenhaminan ja Britannian väli l lä. Tämä ei vielä
merkinnyt Kööpenhaminan Britannian-yhteyden me-
nettämistä: kuten kerroimme sarjan ensimmäisessä
osassa (UM 1 /201 5), l i ikennöi Neuvostoliiton Itäme-
ren-varustamo Leningradista Lontooseen muun
muassa Kööpenhaminan kautta aina 1 970-luvulle asti.

Autolautta-aika alkaa

1 960-luvulla Pohjanmeren-l i ikenteessä siirryttiin au-
tolautta-aikaan. DFDS oli uuden alustyypin edelläkä-
vijä: 1 964 Helsingørin telakalta valmistunut England
(2) oli ensimmäinen matkustaja-autolautta Pohjois-
maiden ja Britannian välisessä l i ikenteessä; 8 221
brt:n alus kuljetti 467 matkustajaa ja 1 00 henkilöau-
toa. Englandin (2) autokansi oli kuitenkin niin matala,
että se ei voinut kuljettaa lainkaan rekkoja. Aluksen
suunnittelusta vastasi DFDS:n pääjohtaja J .A. Kørbin-
gin poika Kay Kørbing. Nuorempi Kørbing ei alkujaan
halunnut työskennellä isänsä johtamalle varustamolle,
mutta DFDS:n muut johtajat suostuttelivat hänet, ja
Kay Kørbing suunnittel i monet varustamon 50- ja 60-
luvun matkustaja- ja rahtilaivoista. Englandin valmis-
tuttua Kronprins Frederik siirtyi Newcastlen-l injal le
korvaten Parkestonin, joka myytiin romuksi.

Vuonna 1 967 Riva Trigoson telakalta Ital iasta valmis-
tui Englandin (2) “parannettu painos” Winston Chur-
chil l (8 657 brt, 462 matkustajaa, 1 80 henkilöautoa).
Vanhemmasta linjaparistaan poiketen Winston Chur-

chil l varustettiin keula- ja peräportein sivuporttien
sijaan. Myös rekkojen kuljettaminen oli mahdoll ista
osassa autokantta. Uuden laivan lisäksi DFDS avasi
Esbjergiin uuden matkustajaterminaalin. Matkoja Bri-
tanniaan alettiin 1 960-luvulla markkinoimaan lyhytris-
teilyinä, jotka saavuttivat nopeasti suuren suosion.
Talvikausina Esbjergin ja Harwichin välisen matkusta-
jal i ikenteen hoitamiseen riitti vain yksi alus, jol loin
England (2) lähetettiin risteilyil le Britanniasta Välime-
relle ja Karibial le. Tämä ei ollut täysin uusi idea, sil lä
Kronprinsesse Ingrid oli tehnyt ajoittaisia kaukoris-
teilyjä jo vuodesta 1 964.

Winston Churchil l in valmistuttua oli Kronprinsesse
Ingridin vuoro siirtyä Esbjerg-Newcastle -l injal le;
Kronprins Frederik puolestaan väistyi Esbjerg-Tórs-
havn -l injal le. Kronprinsesse Ingrid vietti vain kaksi
vuotta Newcastlen-reitil lä; kesäkaudesta 1 969 sen
korvasi vuonna 1 957 valmistunut Prinsessen (ex-
Prinsesse Margarethe, 5 061 brt, 1 200 matkustajaa ja
35 henkilöautoa). Prinsessen myytiin vuonna 1 971
suomalaisel le Birka Linelle, ja sen korvasi Newcast-
len-l injal la iäkäs Kronprins Frederik.

Viimeiset uudisrakenteet

Esbjergin ja Harwichin välinen lauttal inja oli 1 960-lu-
vulta 80-luvulle DFDS:n ykköslinja. Matkustajamäärät
kasvoivat nopeasti ja samaan aikaan linja myös tuotti
hyvin taloudell isesti. Varustamon uusimmat ja suurim-
mat alukset l i ikennöivät yleensä juuri Esbjergin ja
Harwichin väli l lä. Huippuvuonna 1 982 DFDS kuljetti
Esbjergin ja Harwichin väli l lä yl i puoli mil joonaa mat-
kustajaa.

Vuonna 1 974 Esbjergin ja Harwichin välisel le l injal le
valmistui uusi Dana Regina (1 2 1 92 brt, 975 matkus-
tajaa ja 250 henkilöautoa). Aalborgin telakan rakenta-
man aluksen piti ol la ensimmäinen kahdeksan identti-
sen aluksen sarjasta, mutta sen rakentaminen tuli niin
kall i iksi ettei sisaria koskaan rakennettu. Laivan suun-
nittelusta vastasi jäl leen kerran Kay Kørbing, joka otti
täl lä kertaa mall ia suunnittelemastaan Norske Ameri-
kalinjen risteilylaiva Vistafjordista. Dana Regina oli
ensimmäinen tanskalainen matkustaja-alus, joka ylitti
koossa vuonna 1 91 4 valmistuneen Atlantin-laiva Fre-
derik VII I :n (katso UM 2/201 4). Dana Reginasta tuli
myöhemmin Tall inkin Vana Tall inn, josta tarkemmin
Ulkomatalan numerossa 6/201 4. Dana Reginan val-
mistumisen myötä England siirrettiin Newcastlen-
l injal le, mutta se liikennöi myös Färsaaril le ja oli rah-
dattuna Norjan ja Britannian väliseen liikenteeseen
1 974-75 (katso sarjan edell inen osa, UM 5/201 5).

Vuonna 1 978 Dana Reginan pariksi valmistui uusi, vie-
lä suurempi Dana Anglia (1 4 399 brt, 1 372 matkusta-
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DFDS:n ja EWL:n luovuttua matkustajaliikenteestä

Kööpenhaminasta Britanniaan jatkoi Neuvostoliiton

Itämeren-varustamo liikennettä vielä yli kymmenen vuoden

ajan muun muassa kuvan Estonija-laivalla.

Neuvostoliittolaisten laivojen liikenteestä kerrottiin tarkemmin

sarjan ensimmäisessä osassa Ulkomatalan numerossa

1 /201 5. Kuva: Postikortti, Rami Wirrankosken kokoelmat



33

Yllä: Järjestyksessä toinen Esbjerg-Harwich -linjalle

valmistunut autolautta Winston Churchill kuvattuna 1 970-

luvun puolivälissä valkorunkoisessa DFDS Seaways

-värityksessä. Kuva: Bruce Peterin kokoelmat

Oikealla: Winston Churchillin Saga Lounge kuvattuna vuonna

1 983 edelleen alkuperäisessä asussaan. Kuva: Bruce Peter

Oikealla alla: Käänteentekevä autolautta England

alkuperäisasussaan. DFDS-uransa jälkeen laiva myytiin

Cunard Linelle, joka suunnitteli sen muuttamista risteilijäksi.

Tämä jäi haaveeksi, ja England vietti loppu-uransa

majoituslaivana. Kuva: Postikortti, Harald Oanesin kokoelmat

Alla: Rudolf Bierin johdolla DFDS suunnitteli kahdeksan

risteilylautan sarjan rakennuttamista. Rahanpuutteen vuoksi

laivoista valmistui vain yksi, kuvan Dana Regina.

Kuva: Postikortti, Harald Oanesin kokoelmat



jaa ja 470 henkilöautoa). Dana Reginan valmistumisen
jälkeen DFDS:n suunnitteluosastossa oltiin tehty hen-
kilöstönvaihdoksia, mistä johtuen Dana Anglia poikke-
si sekä ulkoasultaan että sisätiloiltaan merkittävästi
l injaparistaan. Dana Anglian myötä Winston Churchil l
si irtyi Newcastlen-l injal le yhdessä Englandin (2) kans-
sa. Samalla l inja muuttui ympärivuotisesti l i ikennöi-
dyksi.

Kasvua ja katastrofeja

1 980-luvun alussa DFDS laajensi radikaalisti toimin-
taansa Pohjanmeren ylittävil lä l injoil la. Vuonna 1 980
DFDS otti hoitaakseen Fred. Olsen-Bergen Linen lin-
jat Bergenistä ja Oslosta Newcastleen (kts. sarjan osa
5, UM 5/201 5), 1 981 ostettiin Bremerhavenista ja
Hampurista Harwichiin l i ikennöinyt Prinzenlinie, 1 982
puolestaan Göteborgista Felixstoween liikennöinyt
Tor Line (kts. sarjan osa 3, UM 3/201 5). Vuonna 1 981
hankittiin myös yksi käytetty alus, kun Effoan (entinen

Suomen Höyrylaivaosakeyhtiö) Sil ja-lautta Wellamo
(1 975) ostettiin. Uuden nimen Dana Gloria (1 ) saa-
nut laiva asetettiin Esbjerg-Newcastle -l injal le ympäri-
vuotiseen liikenteeseen. Kesäisin sen rinnal la kulkivat
England (2) vuoteen 1 982 ja Winston Churchil l vuo-
teen 1 983.

Vuosikymmenen alun laajentuminen oli koitua kohta-
lokkaaksi DFDS:l le. Osana seurannutta varustamon
tervehdyttämisohjelmaa Dana Regina siirrettiin vuon-
na 1 983 Kööpenhaminan ja Oslon välisel le l injal le.
Tämän jälkeen Newcastlesta Göteborgiin ja Esbjer-
giin suuntautuneil la l injoil la otettiin käyttöön integ-
roidut aikataulut, joiden ansiosta myös Tor Britannia
ja Tor Scandinavia l i ikennöivät Esbjergiin. Dana Gloria
puolestaan rahdattiin helmikuusta 1 984 toukokuuhun
1 985 Sil ja Linel le, minkä jälkeen Esbjerg-Newcastle
-l injal la l i ikennöivät Fred. Olsenilta ja Det Bergenske
Dampskibsselskabilta rahdatut Jupiter ja Venus (joista
kerrottiin tarkemmin sarjan edell isessä osassa, UM
5/201 5). Samalla talvil i ikenne linjal la loppui. Venuksen
korvasi jo seuraavana vuonna vanha tuttu Winston
Churchil l . Vuosina 1 987-88 Winston Churchil l in rin-
nal la Esbjergistä Newcastleen kulki Prinsenlinienin
mukana ostettu Prinz Hamlet (1 973, 5 829 brt, 1 1 00
matkustajaa, 225 henkilöautoa). Vuodesta 1 989 Wins-
ton Churchil l hoiti Newcastlen-l injaa yksin. Liikenne
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Vuonna 1 978 valmistunut Dana Anglia oli viimeinen alusta

lähtien pohjoismaiden ja Britannian väliseen liikenteeseen

suunniteltu uudisrakenne. Alkoasultaan se edusti

laivasuunnittelun uutta sukupolvea verrattuna linjapariinsa
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linjal la oli kuitenkin osa-aikaista, sil lä alusta käytettiin
myös risteilylaivana Euroopan vesil lä.

1 980-luvun puoliväl issä DFDS otti käyttöön uuden
sinivalkoisen värityksen. Vuonna 1 988 varustamon
matkustajal i ikenteen markkinointinimi puolestaan
vaihdettiin muotoon Scandinavian Seaways. Vuonna
1 991 Tor Britannia ja Tor Scandinavia saivat uudet ni-
met Prince of Scandinavia ja Princess of Scandinavia;
ne jatkoivat l i ikennettä Harwichista sekä Göteborgiin
että Esbjergiin.

1 980-luvun lopulla lentoliikenteen aiheuttama kilpailu
käänsi matkustajamäärät Tanskan ja Britannian välisi l lä
l injoil la laskuun. Englannin kanaalin al ittavan rautatie-
tunnelin avaaminen vuonna 1 994 laski matkustaja-
määriä entisestään. Samana vuonna King of Scandina-
via (1 ), el i entinen Dana Gloria (1 ), kävi tarpeetto-
maksi, kun DFDS osti uuden Crown of Scandinavian.
King of Scandinavia (1 ) myytiin Color Linelle, jolta
ostettiin vaihdossa Bergen-Newcastle -lautta Venus.
Turussa vuonna 1 974 valmistunut 1 3 336 brt:n, 1 230
matkustajan ja 300 henkilöauton Venus sai uuden ni-
men King of Scandinavia (2), ja se asetettiin Esbjergin
ja Newcastlen välisel le l injal le, missä se korvasi
Winston Churchil l in. Keväällä 1 997 King of Scandina-
vian (2) korvasi l injal la Hamburg (1 976, 1 9 292 brt, 1
1 48 matkustajaa ja 300 henkilöautoa), mutta jo sama-
na syksynä Esbjerg-Newcastle -l inja sul jettiin.

Vuodesta 1 997 DFDS:l lä oli siis enää yksi matkustaja-
alus Tanskan ja Britannian väli l lä: Esbjerg-Harwich
-reitil lä kulkenut Dana Anglia. Seuraavana vuonna
DFDS Group muutti konsernirakennettaan; samalla
matkustaja-autolauttal i ikenteen markkinointinimestä
Scandinavian Seaways luovuttiin ja matkustaja-alusten
kylkiin maalattiin taas nimi DFDS Seaways.

Ropax-aika ja liikenteen loppuminen

Verovapaan myynnin päätyttyä EU:n sisäisil lä l injoil la
vuonna 1 999 ei Dana Angliankaan liikennettä enää
saatu voitoll iseksi. Ratkaisu l i ikenteen vaikeuksiin löy-
tyi vuonna 2002 Stocznia Szczecinska im. A. Warskie-
gon telakalta Puolasta. Ital ialainen Lloyd Sardegna oli
ti lannut telakalta kaksi ropax-lauttaa (Golfo dei Co-
ral l i ja Golfo dei Delfini) mutta perunut tilauksen luo-
vutuksen myöhästyttyä, minkä johdosta telakka ajau-
tui konkurssiin. Laivat päätyivät telakan rahoittajapan-
kil le, jolta DFDS osti ne heinäkuussa. Valmiiksi raken-
nettu Golfo dei Corall i sai uuden nimen Dana Gloria
(2), ja se asetettiin Esbjergin ja Harwichin väliseen lii-
kenteeseen ensin rahtilaivana ja sisätilojen uudistuk-
sen jälkeen matkustaja-autolauttana. 1 7 1 50 brt:n alus
kuljetti 308 matkustajaa ja 2 600 lastimetriä rahtia.
Dana Anglia siirtyi uuden laivan valmistumisen myötä

Ylinnä: Dana Gloria (1 ) kuvattuna Turussa talvella 1 984

muuntautumassa Svea Coronaksi Silja Linen Turku-Tukholma

-liikennettä varten. Laivan sisar, alkuperäinen Svea Corona

oli myyty Sundance Cruisesille ja Siljan liikenteeseen tarvittiin

korvaava alus uuden Svean valmistumiseen asti.

Kuva: Krzysztof Brzoza

Yllä: Sarjan edellisestä osastakin tuttu King of Scandinavia (2)

oli ainoa Suomessa rakennettu alus Tanskan ja Britannian

välisessä matkustajaliikenteessä. Kuva: Marko Stampehl

Alla: Dana Anglia kuvattuna Esbjergissä vuonna 1 999, kun

Scandinavian Seaways -nimi oli saanut väistyä perinteisen

DFDS Seawaysin tieltä. Kuva: Marko Stampehl



Newcastlen ja I jmundenin välisel le l injal le.

Dana Gloria (2) oli alusta lähtien tarkoitettu väliaikai-
seksi ratkaisuksi. Sen sisar, ostovaiheessa vielä kes-
keneräinen Golfo dei Delfini purjehti Remontowan
telakalle Gdanskissa, missä sen kansirakenteita laa-
jennettiin matkustajakapasiteetin suurentamiseksi.
Dana Sirenaksi uudelleenristitty alus oli uudistusten
jälkeen bruttovetoisuudeltaan 22 382 ja kuljetti 600
matkustajaa, rahtikapasiteetin ollessa sama kuin sisa-
rel laan. Dana Sirena korvasi Dana Glorian (2) Es-
bjerg-Harwich -l injal la kesäkuussa 2003. Dana Gloria
(2) siirrettiin sisaryhtiö DFDS Liscon laivastoon ni-
mellä Lisco Gloria. Alus tuhoutui tul ipalossa vuonna
201 0.

Dana Sirena puolestaan jatkoi Esbjergin ja Harwichin
välisessä l i ikenteessä. Maaliskuussa 201 3 laiva sai uu-
den nimen Sirena Seaways ja DFDS Seawaysin uuden
sinirunkoisen värityksen. Matkustajien merkitys l injal-
la kuitenkin väheni koko ajan. Kun vuoden 201 5 alus-
ta voimaan astuneiden rikin päästörajoitusten lasket-

tiin vielä nostavan polttoainekustannuksia, ei DFDS
Seaways nähnyt l i ikenteen jatkamista järkevänä. Sirena
Seaways saapui Esbjergiin viimeistä kertaa Harwic-
hista 29.9.201 4. Näin päättyi 1 96 vuotta jatkunut
matkustajal i ikenne sekä Tanskan ja Britannian että
Pohjoismaiden ja Britannian väli l lä.
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Sirena Seaways, alkujaan nimeltään Dana Sirena, sai

kyseenalaisen kunnian olla viimeinen Pohjoismaiden ja

Britannian välillä liikennöinyt matkustaja-alus.

Matkakertomus Sirena Seawaysiltä Britannian-liikenteessä

julkaistiin Ulkomatalan numerossa 5/201 4. Kuva: Bruce Peter
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TEKSTI: KALLE ID JA OLLI TUOMINEN

Genting osti koko Lloyd Werftin. Merkittävästi
toimintaansa laajentanut Genting Hong Kong hankki
tammikuun alussa omistukseensa koko Lloyd Werftin
telakan osakekannan. Näin Genting on ainoa risteily-
varustamo, jol la on myös oma telakka. Lloyd Werft
rakentaa täl lä hetkellä Gentingin tytäryhtiö Crystal
Cruisesil le sekä jokiristeil i jöitä että expedition-ristei-
i jöitä. KI

Helsingin ja Tallinnan välistä rautatietunnelia
selvitetään. Suomen ja Viron liikenneministerit ker-
toivat 5.1 ., että maat alkavat yhdessä selvittämään
Helsingin ja Tall innan välisen rautatietunnelin toteut-
tamista. Selvitykseen anotaan 1 ,2 mil joonan euron ra-
hoitusta Euroopan Unionilta; itse tunnelin hinnaksi
arvioidaan 9-1 3 mil jardia euroa. Tunnelissa kulkeva ju-
na taittaisi matkan kaupunkien väli l lä noin puolessa
tunnissa, kun nykyisin nopein yhteys on tunti 40 mi-
nuuttia. Viron liikenneministeri Kristen Michalin mu-
kaan tunneli voisi toteutua jo 2030-luvulla nopean

Rail Baltica -rautatieyhteyden valmistuttua Tall innan ja
Varsovan väli l lä – mikäli siis selvityksissä tunneli tode-
taan kannattavaksi. Toteutuessaan tunneli vaikuttaisi
merkittävästi Helsingin ja Tall innan väliseen lauttal i i-
kenteeseen. KI

Jacques Cousteu’n Calypso palautetaan käyt-
tökuntoon. Jacques Cousteau'n merentutkimusalus
Calypso (alkujaan Britannian laivaston miinanraivaaja
vuodelta 1 943) palautetaan takaisin käyttökuntoon
kuluvan vuoden aikana. Cousteau'n dokumenttielo-
kuvista ja -tv-sarjoista tuttu alus upposi vuonna 1 996
Singaporessa yhteentörmäyksessä proomun kanssa.
Calypso nostettiin, mutta Cousteau'n kuoltua vuonna
1 997 syttyi kiista laivan omistuksesta, joka ratkesi
vasta vuonna 2006. Tämän jälkeen aluksen korjaus-
työt aloitettiin, mutta rahojen loputtua ne jäivät kes-
ken vuonna 2009. Nyt aluksen omistaja Cousteau So-
ciety on saanut kerättyä varat, jol la Calypso palaute-
taan käyttökuntoon. Sen varsinaisesta tulevasta käy-
töstä ei kuitenkaan ole kerrottu muuta, kuin että alus
palaa Välimerelle. KI

Lokikirja
tammi-helmikuu 201 6

Wärtsilän suunnittelema Wasalinen uudisrakenne näyttänee

valmistuessaan jotakuinkin tältä. Suomen ja Ruotsin valtiot

ovat molemmat sitoutuneet tukemaan hanketta. Nyt

odotetaan EU:n tukipäätöstä. Kuva: Wasaline/Wärtsilä

Merenkulun tärkeimpiä tapahtu-
mia niin kotivesiltä kuin maailman
meriltä tammi-helmikuulta 201 6.

Tammikuu
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Merikarhu Välimerelle rajavalvontatehtäviin.
Rajavartiolaiva Merikarhu lähti 7.1 . Helsingistä kohti
Egeanmerta, jossa se on 25.1 . alkaen osall istunut Eu-
roopan Unionin rajaturvall isuusviraston Frontexin
koordinoimaan Poseidon Rapid Intervention -operaa-
tioon, jossa Kreikan ja Turkin välisel lä merialueella
partioivat alukset pyrkivät rekisteröimään laittomasti
maahan tuli jat ja ottamaan kiinni ihmissalakuljettajia.
Merikarhun “vahtivuoro” Egeanmerellä päättyy 1 0.4.
ja laiva palaa takaisin Suomeen huhtikuun lopussa. KI

Carrierista ja Traderistä Finncarrier ja Finn-
master. Finnlinesin Eckerö Shippingiltä viime vuonna
ostamat rahti-rorot Carrier (ex-United Carrier, Birka
Carrier) ja Trader (ex-United Trader, Birka Trader)
siirtyivät Finnlinesin omistukseen tammikuussa. Sa-
malla ne saivat uudet nimet Finncarrier ja Finnmaster
(jälkimmäinen siksi, että Finnlinesin laivastosta löytyy
jo Finntrader), minkä lisäksi niihin asennettiin tela-
koinneissa rikkipesurit. Molemmat nimet ovat perin-
teisiä Finnlines-nimiä: Finnmastereita on aiemmin ol-
lut kolme ja Finncarriereita yksi (l isäksi nykyisen
Finnpulpin nimeksi piti alkujaan tul la Finncarrier).
Myös itse alukset ovat Finnlinesil le jo tuttuja, sil lä ne
ovat kulkeneet aiemmin pitkään varustamon rahtauk-
sessa. KI & OT

Eckerö Shipping myi Transporterin. Carrierin ja
Traderin l isäksi Eckerö Shipping myi ilmeisesti jo vuo-
den 201 5 puolel la myös Transporterin (ex-Hamnö,
Birka Transporter) tuntemattomalle ostajal le. Näin
ollen Eckerö Shippingin laivastossa on enää kaksi
alusta, vuosina 1 991 -92 valmistuneet Transporterin
sisaralukset Exporter (ex-Granö, Birka Exporter) ja
Shipper (ex-Styrsö, Birka Shipper). KI

Bimini Superfast lopetti liikenteen, korvataan
“tehokkaammalla lautalla”. Genting Hong Kon-
gin omistama, Floridan ja Bahamasaarten Biminin vä-
l i l lä l i ikennöinyt Bimini Superfast (ex-Superfast VI) ve-
dettiin l i ikenteestä tammikuussa. Gentingin omista-
malle kasinolle matkustajia kuljettanut laiva ei ol lut
niin suosittu kuin omistaja toivoi. Toistaiseksi aluksen
korvaa lentoyhteys, mutta tavoitteena on asettaa li i-
kenteeseen “tehokkaampi lautta” kevään aikana. Bi-
mini Superfast on puolestaan makuutettuna Miamissa,
eikä laivan tulevaisuudesta ole vielä tietoa. KI

P&O Ferries lopetti Larne-Troon -linjan. P&O
Ferries lopetti l i ikenteen Britannian sisäisel lä, Skot-
lannin ja Pohjois-Irlannin yhdistäväl lä l injal la tammi-
kuussa osana varustamon yritystä vähentää tappioi-
taan. Liikenne lyhyemmällä Larne-Cairnryan -l injal la
sen sijaan jatkuu normaalisti. KI

Mein Schiff 5 laskettiin vesille Turussa. Kolmas
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Ylinnä:Merikarhu kuvattuna Helsingin Katajanokalla

1 2.1 0.201 5. Laiva sai viime vuoden aikana Turvassa käyttöön

otetun uuden, sinivalkoisen värityksen. Kuva: Kalle Id

Yllä: Telakoinnista huolimatta Finncarrierin runkoa ei oltu

maalattu. Rikkipesuri näkyy selvästi alkuperäisen korsteenin

takana. Kuva: Juhani Mehto

Alla: Mein Schiff 5 sai ensi kertaa vettä alleen Turussa 1 5.1 .

Kuva: Kalle Id
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TUI Cruisesin uudisrakenteista, Mein Schiff 5, lasket-
tiin vesil le Meyer Turun telakalla 1 5.1 . Alus tulee val-
mistumaan tänä kesänä. KI

Jokiristeilyvarustamo Scenic laajentaa merille.
Australialainen jokiristeilyvarustamo Scenic laajentaa
meriristeilyihin. Varustamo tilasi 1 7.1 . kroatialaiselta
Uljanikin telakalta expedition-alus Scenic Eclipsen,
joka tulee aloittamaan liikenteen elokuussa 201 8.
1 6 000 bruttotonnin luksuslaiva ottaa vain 228 mat-
kustajaa ja se rakennetaan 1 A Super -jääluokkaan eri-
tyisesti arktisten alueiden risteilyitä ajatel len. Aluksen
varusteluun kuuluu muun muassa kaksi helikopteria
matkustajien käyttöön. Tilaukseen sisältyy optio sisar-
aluksesta, joka valmistuisi kesäl lä 201 9. KI

Silja Europa palaa Helsinki-Tallinna -linjalle.
Lue lisää sivuilta 4-7.

Baleària vahvisti LNG-uudisrakenteen tilauk-
sen. Espanjalaisvarustamo Baleària ja niin ikään es-
panjalainen LaNavalin telakka vahvistivat tammikuun
lopussa sopimuksen kahden matkustaja-autolautan
rakentamisesta. Vuonna 201 9 valmistuvaksi suunni-
tel lut alukset tulevat käyttämään polttoaineenaan
LNG:tä, minkä lisäksi osa niiden tarvitsemasta säh-
köstä tuotetaan aurinkokennoil la; niiden suunniteltu
kapasiteetti on 1 600 matkustajaa ja 3 300 kaistamet-
riä rahtia. Laivat tulevat maksamaan yhteensä 1 75
mil joonaa euroa. KI

MSC Cruises tilasi kaksi Meraviglia Plus -luo-
kan alusta. MSC Cruises tilasi STX Francen telakal-
ta kaksi Meravigl ia Plus -luokan alusta helmikuun
alussa. Uudet alukset tulevat olemaan 1 5 metriä pi-
dempiä kuin nyt rakenteil la olevat Meravigl ia-luokan
alukset, ja niissä on 200 hyttiä enemmän. Yhteensä 1 ,7
mil jardia euroa maksavat alukset valmistuvat 201 9 ja
2020. KI

Meyer investoi Turun telakan uudistamiseen.
Turun telakalle hankitaan uusi, 30 mil joonaa euroa
maksava pukkinosturi, jonka nostokapasiteetti on 1
200 tonnia. Uusi nosturi tulee käyttöön nykyisen, vain
600 tonnia nostavan nosturin rinnal le. Vuonna 201 8
käyttöön otettava uusi nosturi on osa Meyerin ohjel-
maa, jonka tavoitteena on tuplata Turun telakan ra-
kennuskapasiteetti vuoteen 2020 mennessä. KI

Crystal Cruises palauttaa United Statesin lii-
kenteeseen? Ryminällä toimintaansa laajentanut
Crystal Cruises selvittää mahdoll isuutta palauttaa vii-
meinen Atlantin sinisen nauhan voittanut laiva United

Helmikuu

Yllä: Vuonna 201 8 valmistuva Scenic Eclipse tulee

ulkonäöltään poikkeamaan merkittävästi muista

risteilyaluksista; laiva muistuttaa enemmän superjahtia kuin

risteilylaivaa. Laiva on varustettu kahdella matkustajien

käytössä olevalla helikopterilla. Kuva: Scenic Cruises

Alla: Havainnekuva Baleàrian tulevasta LNG-käyttöisestä

uudisrakennuksesta. Vaikka varustamon päälikennealue

Välimeri ei tällä hetkellä kuulu rikin päästörajoitusten piiriin,

tulevat alukset käyttämään polttoaineenaan nesteytettyä

maakaasua. Kuva: Baleària

Alinna: Havainnekuva siitä, miltä United States mahdollisesti

näyttäisi suunniteltujen uudistusten jälkeen. Vaikka

varustamo hakee julkisuutta laivan perinteikkyydellä, tulee

United Statesin ulkomuoto muuttumaan merkittävästi

alkuperäisestä 1 950-luvun alun ilmeestä.

Kuva: Crystal Cruises



States takaisin l i ikenteeseen risteilyaluksena. Crysta-
l in suunnitelmana on uudistaa laivan kansirakenteet ja
tehdä siitä 800 matkustajan luksuslaiva. Osa sisätilois-
ta palautettaisiin alkuperäiseen asuunsa; laivan alkupe-
räinen sisustus purettiin 80-luvulla. Crystal Cruises
vastaa laivan aiheuttamista kuluista siihen asti, kunnes
selvitys muutoksen kannattavuudesta valmistuu. Uni-
ted Statesin muuttamista risteilylaivaksi on yritetty
useampaan kertaan, viimeeksi 2000-luvun alkupuo-
lel la Norwegian Cruise Linen toimesta. Kahta vii-
meistä yritystä yhdistää NCL:n tuolloinen omistaja
Genting, joka omistaa nykyään Crystal Cruisesin. KI

Huoltoaluksen köli laskettiin Arctechilla. Hel-
singissä rakennettavan jäätämurtavan stand-by -huol-
toaluksen köli laskettiin 4.2 Arctech Helsinki Shipyar-
dil la. Uudisrakennuslaiva NB 51 2 on osa kolmen aluk-
sen sarjaa, jotka rakennetaan Venäjän suurimmalle va-
rustamolle Sovcomflotil le. Laivat on tarkoitettu toi-
mimaan Sahalinin alueella, missä ne tulevat palvele-
maan Sakhalin Energy Investment Companyn (SEIC)
tuotantotarpeita. KI

Majestic Princess laskettiin vesille – Princess
Cruisesille uusi väritys. Princess Cruisesin kolmas
Royal-luokan alus, Kiinan markkinoil le suunniteltu
Majestic Princess laskettiin vesil le Fincantierin Mon-
falconen telakalla kiinalaisen kalenterin uudenvuo-
denpäivänä 8.2. Uuden aluksen myötä Princess ottaa
käyttöön myös uuden värityksen: laivojen keulaan
maalataan mukaelma varustamon merenneito-kors-
teenimerkistä. KI

Tallinkin Megastarin köli laskettin Turussa.Tal-
l inkin uuden nopean Helsinki-Tall inna -lautan köli las-
kettiin Meyer Turun telakalla 9.2. Nimen Megastar
saava alus tulee valmistumaan vuoden 201 7 alussa,
jol loin se korvaa Superstarin Tall inkin l i ikenteessä. 2
800 matkustajaa kuljettava Megastar tulee olemaan
Tall inkin ensimmäinen LNG-käyttöinen alus. KI

Wasalinella ennätysvuosi.Vaasan ja Uumajan väli l-
lä l i ikennöivä kunnall isesti omistettu Wasaline teki
vuonna 201 5 ennätykset matkustaja- ja rahtimäärissä.
Matkustajien ja rahtiyksiköiden määrät nousivat mo-
lemmat 4,2 prosenttia, kun taas henkilöautoja kulje-
tettiin 9,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 201 4.
Toisaalta myös lähtöjä oli 4,9 prosenttia enemmän
kuin edell isenä vuonna. Samalla Wasaline teki voitol-
l isen tuloksen ensimmäistä kertaa varustamon histo-
riassa. KI

Suomen valtio tukee Wasalinen uudisraken-
netta 25 miljoonalla eurolla.Talouspoliittinen mi-
nisterival iokunta päätti 1 6.2. tukea Wasalinen Vaasan
ja Uumajan välisel le l injal le suunnittelemaa uudisra-
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Yllä: Turun telakan nykyinen pukkinosturi, joka saa kahden

vuoden päästä parikseen nostokyvyltään kaksinkertaisen

nosturin. Kuva: Kalle Id

Alla: NB 51 2, jonka köli laskettiin Helsingissä helmikuun

alussa, on ensimmäinen Helsingissä rakennettavasta kolmen

jäätämurtavan huoltoaluksen sarjasta.

Kuva: Arctech Helsinki Shipyard

Alinna: Tallinkin uuden Megastarin köli laskettiin ankeassa

säässä 9.2. Ensi vuonna tähän aikaan laivan pitäisi jo

huristella Helsingin ja Tallinnan välillä. Kuva: Kalle Id



kennetta maksimissaan 25 mil joonalla eurolla. Ruot-
sin valtio ilmoitti omasta tuestaan hankkeelle jo
aiemmin. Seuraavaksi hankkeelle haetaan rahoitusta
Euroopan unionilta, josta päätös saataneen aikaisin-
taan loppukesästä. Wärtsilän suunnitteleman Meren-
kurkun uudisrakenteen hinnaksi arvioidaan 1 91 ,5 mil-
joonaa euroa. KI

Ruotsi vuokraa risteilijän majoitusalukseksi.
Ruotsin valtion uutisoitiin jo aiemmin rahdanneen
risteilyaluksen majoituslaivaksi maahan tulevil le pako-
laisil le. Helmikuun puolessa välissä alukseksi varmistui
Ocean Gala (ex-Scandinavia, Stardancer, Viking Sere-
nade, Island Escape). Tavoitteena on sijoittaa laiva
Härnösandiin, mutta paikal l iset ovat vastustaneet
suunnitelmaa, ja niinpä laivan lopull inen sijoituspaikka
on epävarma. Mikäli paikasta ei päästä sopuun huhti-
kuun puoliväl i in mennessä, peruuntuu rahtaussopi-
mus. KI

Alfons Håkans ostaa “jäänmurtajan”. Alfons
Håkans ostaa 72-metrisen jäätä murtavan monitoimi-
hinaajan. Talvisin alusta käytetään jäänmurtoon Alfons
Håkansin solmittua 5+1 vuoden mittaisen jäänmurto-
sopimuksen Ruotsin Sjöfartsverketin kanssa. Kesä-
kaudella alusta käytetään turkulaisen ammattikorkea-
koulu Aboa Maren koululaivana. Alkujaan Maerskil le
vuonna 1 983 valmistunut Drive Mahone saa Alfons
Håkansil la nimekseen Hermes. Alus luovutettiin Al-
fons Håkansil le ystävänpäivänä, ja se on jo aloittanut
matkansa kohti Suomea. OT

Trasmediterránea ostaa kesken jääneen Viking
ADCC:n? Huhujen mukaan Viking Linen aikanaan
keskeneräisenä hylkäämälle Viking ADCC:lle olisi vii-
mein löytymässä ostaja espanjalaisvarustamo Trasme-
diterránean muodossa. Myös Stena Linen huhutaan
olleen kiinnostuneen laivasta mutta perääntyneen
kaupasta monimutkaisen rahoituskuvion vuoksi. KI

Uusi virolaisyrittäjä Sea Wolf Express maa-
efektialuksella Helsinki-Tallinna -linjalle? Viro-
lainen Sea Wolf Express suunnittelee Helsinki-Tall inna
-l i ikenteen aloittamista venäläisvalmisteisel la ekrano-
planil la el i maaefektialuksella aikaisintaan ensi syksynä.
1 2 matkustajaa kuljettava, lentokonetta muistuttava
alus kykenisi taittamaan Helsingin ja Tall innan välisen
matkan vain puolessa tunnissa. Varustamon tavoittee-
na on hankkia useita ekranoplaneja, ja myös muita
mahdoll isia l injoja selvitetään. Maaefektialus on ulkoi-
sesti lentokonetta muistuttava laite, jotka kehitettiin
alkujaan 1 960-luvulla Neuvostoliitossa, mutta lento-
koneesta poiketen sen liikkuminen perustuu maavai-
kutukseen. Maaefektialuksil la voidaan saavuttaa jopa
400 solmun (740km/h) nopeus KI

41

Ylinnä:Wasaline saavutti vuonna 201 5 voitollisen tuloksen ensi

kertaa varustamon historiaa. Kuluvan talven aikana Wasa

Expressin matkustajamukavuuteen panostettiin uudistamalla

laivan baari täydellisesti. Kuva: Kalle Id

Yllä: Nykyinen Ocean Gala kuvattuna 1 980-luvun

loppupuolella Sundance Cruisesin Stardancerinä.

Kuva: Bruce Peterin kokoelmat

Alla: Håkan Sjöstömin näkemys Viking ADCC:stä. Nyt laiva

tullaan ilmeisesti viimein rakentamaan valmiiksi

Trasmediterránea-varustamon liikennettä varten.

Kuva: Postikortti, Kalle Idin kokoelmat.



Titanic II :sta ei rakennetakaan? Australialaisen
liikemiehen Clive Palmerin suunnitelma rakentaa ny-
kypäivän turvall isuusmääräykset täyttävä “kopio” Ti-
tanicista ei toteudu, kertovat australialaiset media-
lähteet. Suomalaisen Deltamarinin suunnittelema Ti-
tanic I I ol i tarkoitus rakentaa kiinalaisel la telakalla. Al-
kujaan Palmerin perustama Blue Star Line -varusta-
mo suunnittel i aluksen valmistuvan jo tänä vuonna,
mutta sittemmin valmistumista lykättiin vuoteen
201 8, ja nyt ilmeisesti koko suunnitelma jää toteutu-
matta. KI

Pullmantur Cruisesin taru päättyy? Huhujen
mukaan Royal Caribbean Cruises Ltd. olisi siirtämäs-
sä Sovereign- ja Monarch-risteil i jät Pullmantur Crui-
sesin laivastosta takaisin Royal Caribbean Interna-
tionalin laivastoon (jossa ko. alukset aiemmin liiken-
nöivät nimil lä Sovereign of the Seas ja Monarch of
the Seas). Mikäli huhu osoittautuu todeksi, tarkoittaa
se Espanjan markkinoil le suunnatun Pullmantur Crui-
sesin toiminnan lopettamista. Pullmantur on ollut jo
jonkin aikaa vaikeuksissa: Sovereignin ja Monarchin
sisaralus Majesty of the Seasin suunniteltu siirto Pull-
manturin laivastoon peruttiin viime vuonna, Empress
(ex-Empress of the Seas) siirtyy takaisin Royal Carib-
bean Internationalin laivastoon tänä vuonna, minkä
lisäksi Pullmantur luopui aiemmasta päämarkkinas-
taan Latinalaisesta Amerikasta kokonaan. KI

PeaceBoat suunnittelee “maailman ympäris-
töystävällisintä risteilijää”. Japanilainen hyvänte-
keväisyysjärjestö Peace Boat suunnittelee ensim-
mäistä uudisrakennettaan, josta tulisi varustamon tie-
dotteen mukaan maailman ympäristöystävll isin ris-
teil i jä. Laivaan asennettaisiin muun muassa aurinko-
paneeleita ja tuulivoimaloita tuottamaan sähköener-
giaa, minkä lisäksi sen koneet pystyisivät käyttämään
polttoaineena sekä LNG:tä että biopolttoaineita. Lai-
van ennustetaan tuottavan 40% vähemmän hiil idiok-
sidipäästöjä olemassaoleviin risteil i jöihin verrattuna,
ja varustamon mukaan se toimisi esikuvana risteilyva-
rustamoil le kaikkial la maailmassa. PeaceBoat ei ole
vielä kertonut, missä ja mil loin uusi alus rakennettai-
siin. KI

Baltic Princessillä tekninen vika – viikon ris-
teilyt peruttiin.Vika laivan alennusvaihteessa pakot-
ti Sil ja Linen Baltic Princessin jäämään satamaan 25.2.
Vian korjaamiseen arvioitiin menevän viikko ja laivan
ilmoitettiin palaavan liikenteeseen 3.3. Varustamon
kannalta ongelmall isesti laiva vikaantui juuri kesken
parhaan hiihtolomasesongin. KI

Ocean Dream kaatui Thaimaassa. Hylätty ris-
teilyalus Ocean Dream (ex-Spirit of London, Sun
Princess etc) kaatui Thaimaan rannikolla Laem Cha-
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Ylinnä: Pullmantur Cruisesin Empress on jo usean vuoden

ajan ollut tuttu näky Helsingissä. Laiva kuitenkin siirtyy

takaisin Royal Caribbean Internationalin laivastoon tänä

vuonna, ja huhun mukaan loputkin Pullmanturin laivoista

seuraavat sitä lähitulevaisuudessa. Kuva: Kalle Id

Yllä: Vielä vuonna 201 1 PeaceBoatin aluksena toimi iäkäs

höyrylaiva. Nyt varustamo suunnittelee uusinta teknologiaa

käyttävän ympäristöystävällisen aluksen rakentamista.

Kuva: Kalle Id

Alla: Vika Baltic Princessin alennusvaihteessa pakotti laivan

jäämään viikon ajaksi laituriin kesken parhaan

hiihtolomasesongin. Kuva: Oll i Tuominen



bangin edustal la 28.2. Laivan piti aloittaa risteilyt Kii-
nan markkinoil la viime keväänä, mutta sen sijaan aluk-
sen omistaja hylkäsi sen ankkuripaikal le Laem Cha-
bangin edustal le. Myös miehistö oli jättänyt laivan, jo-
ten onneksi onnettomuushetkellä laiva oli tyhjä.
Uponnutta Ocean Dreamiä ei pidä sekoittaa Peace-
Boatin samannimiseen laivaan. KI

Nova Star liikenteeseen Espanjan ja Marokon
välillä. Aiemmin Yhdysvaltojen ja Kanadan väli l lä l i i-
kennöinyt autolautta Nova Star on rahdattu Inter-
shippingin l i ikenteeseen Algecirasin (Espanja) ja Tan-
ger Medin (Marokko) väli l lä. Laivan oli vail la työtä sen
jälkeen, kun sen aiempi operaattori Nova Star Crui-
ses menetti oikeuden Yarmouth (Kanada)-Portland
(Yhdysvallat) -l injan l i ikennöintiin. Kerroimme viime
numeron Lokikirjassa, että laiva olisi ol lut talvel la rah-
dattuna majoituslaivaksi Bahamasaaril le. Näin ei kui-
tenkaan tosiasiassa käynyt. Portland-Yarmouth -l injan
uuden operaattorin Bay Ferriesin puolestaan huhu-
taan ostaneen linjaa varten pika-aluksen Yhdysvalto-
jen asevoimilta. KI

Yllä: Uponnut Ocean Dream oli 1 970-luvulla yksi Princess

Cruisesin menestykseen luotsanneista aluksista nimellä Sun

Princess. Alus esiintyi myös televisiossa Lemmenlaiva-

sarjassa. Kuva: Bruce Peterin kokoelmat

Alla: Nova Star on löytänyt uuden kodin Espanjan ja Marokon

välisestä liikenteestä. Kuvassa laiva vielä Atlantin toisella

puolella Kanadan Yarmouthissa. Kuva: Marko Stampehl
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Carnival Vista ja Koningsdam

Carnival Corporation & PLC:n brändeil le valmistuu
kaksi uutta alusluokkaa edustavaa laivaa: Carnival
Cruise Linel le Carnival Vista ja Holland America Li-
nel le Koningsdam. Luomme katsauksen molempiin.

Scandlinesin uusi Berlin

Uusia laivoja saadaan myös pohjoisemmil le vesil le,
kun Scandlinesin kovaonninen Gedser-Rødby -lautta
Berlin valmistuu viimein, nel jä vuotta alkujaan sovi-
tusta luovutuksesta myöhässä.

Silver Explorerilla Huippuvuorille

Matkakertomus risteilystä Huippuvuoril la alkujaan
Suomen markkinoita varten rakennetulla risteilyalus
Silver Exploreril la.

Miinalaiva Pohjanmaa romuksi

Suomen laivaston pitkäaikaisel le l ippulaival le ei löynyt
ostajaa joka olisi täyttänyt laivaston kriteerit, joten
Pohjanmaata odottaa romuranta.

Tulossa:

Ulkomatala 3/201 6 ilmestyy

torstaina 5. toukokuuta

Silver Explorer – alkujaan suomalainen Delfin Clipper –

arktisissa maisemissa. Kuva: Silversea Cruises




