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Koningsdam
ja Carnival Vista

Vain taivas rajana

konttilaivojen koossa?

Bore
hollantilaisomistukseen



TEKSTI: OLLI TUOMINEN

TURUN TELAKKA näyttää viimein päässeen hyvään kotiin. Meyerin
omistuksessa telakka on saanut runsaasti uusia tilauksia, joiden seu-
rauksena tilauskirja näyttää paremmalta kuin vuosikausiin: nykyiset ti-
laukset takaavat hyvän työll isyysasteen aina vuoteen 2020 asti. Tilauk-
set ja merkittävät investoinnit telakan kehittämiseen antavat uskoa
siihen, että Turun telakkaa kehitetään nyt perheyritykselle tyypil l isel lä
yhtä kvartaalia pidemmällä tähtäimellä.

Yhdessä valtion kanssa Turun telakan ostaneet Meyerit lunastivat no-
peasti valtion ulos telakkayhtiöstä ja alkoivat kartoittaa tärkeimpiä in-
vestointikohteita, sil lä aiemmil la omistaji l la investoinnit telakan tuotan-
non kehittämiseen olivat jääneet vähiin. Nyt Meyer Turku on lyhyen
ajan sisään kertonut kahdesta merkittävästä investoinnista: telakalle
hankitaan toinen, aiempaa
suurempi pukkinosturi en-
tisen kaveriksi. Uusi, suo-
malaisen Konecranesin val-
mistama nosturi kolmin-
kertaistaa nostokapasitee-
tin, mikä mahdoll istaa lai-
van nopeamman kokoa-
misen ja entistä suurem-
pien lohkojen rakentami-
sen.

Telakka-alueen ulkopuolel la Meyer Turku investoi Piikkiön hyttiteh-
taaseen rakennuttamalla kokonaan uuden kokoonpanohall in, jonka
avulla hyttituotanto kaksinkertaistuu. Yhteensä nämä kaksi investointia
merkitsevät Meyeriltä yl i 50 mil joonan euron satsausta Turun alueelle
samaan aikaan, kun yhtiö rekrytoi uutta työvoimaa. Telakan työnteki-
jöiden ohella investoinnit ovat loistava uutinen myös telakan laajal le
al ihankkijaverkostolle, joka koki kovia telakan ollessa STX:n omistuk-
sessa ja tuotannon romahtaessa.

Turun telakan tilanne osoittaa, ettei ulkomaalaisomistus ole automaat-
tisesti pahasta. Vaikka valtion puuttumisesta yritystoimintaan voidaan
olla montaa mieltä, on Turun telakan nousu oiva osoitus siitä, että tie-
tyissä tilanteissa valtion kannattaa olla mukana tukemassa yritystoi-
mintaa siirtymävaiheessa. Valtion kieltäytymistä konkurssin partaal la
keikkuneen STX:n tukemisesta pidettiin aikanaan kuoliniskuna suoma-
laisel le telakkateoll isuudelle, mutta juuri tämä vaikea päätös aloitti ta-
pahtumaketjun, joka johti telakan siirtymiseen Meyerin suvun omis-
tukseen. I lman valtion vahvaa osall istumista Turun telakan pelastami-
seen voisi ti lanne olla tänä päivänä aivan toisenlainen.

Pääkirjoitus

Turun telakka pääsi
hyvään kotiin
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Yllä: Gabriella sai telakoinnin yhteydessä "Grace-raidat"
viimeisenä Viking-laivana. Kuva Oll i Tuominen

Vasemmalla: Gabriellan kahdeksannen kannen keskiosa
rakennettiin lähes kokonaan uusiksi ja sinne avattiin kolme
uutta ruokaravintolaa. Näistä kuvassa näkyvä Bistrotek
keskittyy mereneläviin. Kuva: Viking Line

Alla: Gabriellan uusi Grill keskittyy puolestaan nimensä
mukaisesti grilliherkkuihin. Ravintoloiden lisäksi laiva on
saanut muun muassa uuden kahvilan seitsemännelle kannelle
sisääntuloaulan yhteyteen. Kuva: Viking Line

Gabriellan uudistuksista kerrotaan tarkemmin Ulkomatalan
seuraavassa numerossa.



KOONNUT: KALLE ID
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Autolautat

Lähivesien lautat
uudistuivat taas
Jo perinteeksi muodostuvassa lai-
vojen kevätuudistuksessa tällä ker-
taa laajempia uudistuksia kokivat
Silja Europa, Gabriella ja Amorella.
Europan uudistukset liittyivät pa-
luuseen Australiasta, mutta tällä
kertaa laajimmat uudistukset teh-
tiin Gabriellalle, jonka julkisista ti-
loista lähes kaikki uudistuivat.

Oikealla yl lä: Silja Europa sai paluunsa yhteydessä jälleen
Tallinkin logot kylkiinsä. Kuva: Kalle Id

Oikealla: Silja Europan Ocean Club sai uudet värit ja
materiaalit niin kalusteisiin, seiniin kuin lattiaankin.
Kuva: Kalle Id

Alla oikealla: Silja Serenaden ja Symphonyn tapaan Silja
Europalta löytyy Tavolata-ravintola. Tämä ei ollut vielä valmis
laivan aloittaessa liikenteen, mutta nyt Italian herkuista voi
nauttia myös Itämeren suurimmalla. Kuva: Jani Nousiainen
Alla: Sekä Gabriellan että Amorellan (kuvassa) yökerho on
uudistettu Club Mariksi. Sisustus noudattaa molemmissa
laivoissa samaa linjaa, mutta verhoilun värityksissä on eroja
laivasta toiseen. Kuva: Kim Viktor



Sotalaivat

Pohjanmaan matka jatkuu
merenmittausaluksena
Miinalaiva Pohjanmaa välttyi romutukselta, kun Puo-
lustusvoimat myy aluksen valtion omistamalle Meri-
taito Oy:lle merenmittausalukseksi. Pohjanmaa ehti
käydä jo lähellä romutusta, kun puolustusministeriö ei
suostunut myymään alusta yhdellekään tarjouksen
tehneistä. Nyt Pohjanmaan ura Suomen lipun alla saa
siis jatkoa.
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Sotalaivat

Pohjanmaan matka jatkuu
merenmittausaluksena
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Miinalaiva Pohjanmaa toimi johtolaivana, kun Tall Ships Races -kilpailun
purjelaivat lähtivät kulkueena Länsisatamasta heinäkuussa 201 3.
Kuva: Oll i Tuominen



TEKSTI: OLLI TUOMINEN

KUN MIINALAIVA Pohjanmaa poistui aktiivipalveluk-
sesta syksyllä 201 3, sen jatkokäytöstä ei ol lut tietoa.
Miinalaiva Hämeenmaa korvasi Pohjanmaan Suomen-
lahden meripuolustusalueella, ja Pohjanmaan miehistö
siirtyi Hämeenmaalle, jonka miehistö puolestaan siir-
tyi peruskorjatuil le ohjusveneil le. Pohjanmaa makasi
vail la käyttöä Upinniemessä, kunnes joulukuussa 201 5
puolustusministeri Jussi Niinistö antoi puolustusvoi-
mien logistiikkalaitokselle luvan aloittaa valmistelut
Pohjanmaan romuttamiseksi. Merivoimil la ei ol lut
alukselle käyttöä, mutta sen makuuttamisesta aiheutui
kuluja noin 1 0 000 euroa kuukaudessa. Tuolloin ker-
rottiin, että romutus alkaisi maaliskuussa 201 6 ja sen
nettokustannukset olisivat noin 248 000 euroa.

Romutusuutisen jälkeen aluksesta tehtiin yl lättäen
kaksi tarjousta. Parhaan tarjouksen, 375 000 euroa,
teki Nostokonepalvelu. Toiseksi korkeimman, 350 000
euron tarjouksen teki turkulainen Alfons Håkans. Al-
fons Håkansin toimitusjohtaja Joakim Håkansin mu-
kaan yhtiö olisi käyttänyt Pohjanmaata koululaivana ja
sivii l ipuolen valvontatehtäviin. Molemmat tarjoukset
kuitenkin hylättiin. Puolustusministeri Jussi Niinistön
mukaan kumpikaan tarjouksen tehneistä ei kyennyt
riittäväl lä taval la yksilöimään aluksen tulevaa käyttö-
tarkoitusta, joka oli myynnin edellytyksenä.

Varsinainen syy Alfons Håkansin tarjouksen hylkäämi-
sel le löytynee kuitenkin muutaman vuoden takaisista
aluskaupoista. Alfons Håkans oli Puolustusministeriön
mielestä kyseenalaisel la taval la kaupannut Merivoimil-
ta aiemmin ostamansa kuljetuslautta Kala 4:n eteen-
päin venäläistaustaisel le omistajal le. Merivoimien
kanssa tehdyssä kauppakirjassa Rederi Ab Fakir vel-
voitettiin vaihtamaan Kala 4:n nimi sekä maalaamaan
se uudelleen, jottei sitä voi sekoittaa Merivoimien
aluksiin. Joakim Håkansin mukaan jatkokauppojen
kanssa tuli kiire, eikä kumpaakaan toimenpiteistä eh-
ditty tehdä. Näin ollen Kala 4 siirtyi Airiston Helmen
omistukseen Merivoimien värityksessä ja vanhalla
nimellään.

Meritaidon merenmittausalukseksi

Sekä Nostokonepalvelun että Alfons Håkansin tar-
joukset siis hylättiin, joten alkuvuodesta Pohjanmaan
romuttaminen alkoi näyttää todennäköiseltä. Yllättäen
maaliskuun puoliväl issä kuitenkin kerrottiin, että Poh-
janmaa myydään Meritaito Oy:l le 1 00 000 eurolla.
Suomen valtion kokonaan omistama Meritaito hoitaa
muun muassa meriväylien kunnossapitoa sekä meren-
mittauksia. Meritaito perustettiin vuonna 201 0, kun
Merenkulkulaitos sulautettiin Liikennevirastoon ja
Trafiin, laitoksen tuotanto siirrettiin Meritaitoon. Li-
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Yllä: Pohjanmaa saapumassa Suomenlinnan päälaituriin
viimeisen koulutuspurjehduksensa jälkeen kesäkuussa 201 3.
Kuva: Oll i Tuominen

Alla: Vuonna 1 992 valmistunut Hämeenmaa modernisoitiin
sisarensa Uusimaan tavoin vuosina 2006-2008. Aluskaksikko
on tarkoitus korvata 2020-luvun alkupuolella, kun Laivue
2020 -hankkeen alukset valmistuvat. Kuva: Jukka Koskimies



säksi Meritaitoon siirrettiin Varustamoliikelaitoksen
väyläalustoiminta.

Ennen luovutusta Meritaidolle Pohjanmaa riisutaan
sen nykyisestä varustuksesta. Lisäksi Pohjanmaa tela-
koidaan, jol loin se maalataan Meritaidon väreihin ja
varustetaan merenmittauskalustolla. Muiden Meritai-
don alusten tapaan Pohjanmaan miehitys tulee toden-
näköisesti Meriaura-konserniin kuuluvalta VG-
Shippingiltä, joka miehittää jo nyt useita Meritaidon
aluksia.

Miina- ja koululaiva Pohjanmaa

Vaikka Pohjanmaa toimikin pitkään merivoimien pää-
asial l isena koululaivana, oli sen päätehtävä toimia mii-
noittajana ja taisteluosaston johtoaluksena. Tehtäväs-
sään koululaivana se seurasi koululaivana vuosina
1 930-1 939 palvel lutta fregatti Suomen Joutsenta ja
vuonna 1 962 Isosta-Britanniasta hankittua ja vuonna
1 976 romutettua fregatti Matti Kurkea.

Pohjanmaa tilattiin maaliskuussa 1 977, ja se valmistui
Wärtsilän Hietalahden telakalta keväällä 1 979. Valmis-
tuttuaan se luovutettiin Suomenlinnassa toimivan
Merisotakoulun käyttöön. Merisotakoulun alaisuudes-
sa Pohjanmaa ehti toimia neljätoista vuotta. Vuonna
1 993 se siirrettiin Upinniemeen Suomenlahden Meri-
puolustusalueen 5. Miinalaivueeseen, johon se kuului
aktiivipalveluksensa loppuun asti.

Valmistuessaan Pohjanmaa oli moderni sota-alus, jos-
sa oli muun muassa tietokoneistettu miinanlaskujär-
jestelmä. Sel laista ei ol lut vielä tuolloin missään muus-

sa aluksessa. Myös laivan merenkulkujärjestelmä
edusti aikansa parasta osaamista. Koska Pohjanmaa
suunniteltiin ensisijaisesti miinalaivaksi, ol i sen majoi-
tuskapasiteetti sel laisenaan liian pieni koululaivakäyt-
töön. Asia ratkaistiin sijoittamalla pääkannen alla
olevil le koko laivan pituisil le miinakiskoil le majoitus-
kontteja koulutuspurjehdusten ajaksi.

Vuosien mittaan Pohjanmaan tekniikka jäi ajastaan jäl-
keen, ja niinpä vuosina 1 996-1 997 sil le tehtiin laaja
peruskorjaus Turun Korjaustelakalla. Tekniikaltaan
uutta vastaava alus luovutettiin takaisin Merivoimil le
1 2.2.1 998.

Pitkiä purjehduksia

Pohjanmaa teki vuosittain yhden pidemmän koulutus-
purjehduksen, joka useimmiten suuntautui joko At-
lantil le tai Välimerelle. Päiväntasaajan alus on purjeh-
duksil laan ylittänyt kaksi kertaa: vuonna 1 984 matka
suuntautui Brasil ian Belémiin ja vuonna 1 990 jäl leen
Brasil iaan, mutta satamana oli täl lä purjehduksella
etelämpänä sijaitseva Recife. Viimeisen koulutuspur-
jehduksensa Pohjanmaa teki touko-kesäkuussa 201 3
Välimerelle.

Jos on alus ehtinyt vuosien varrella käydä eteläisel lä
pal lonpuoliskolla, niin myös pohjoinen on tullut vuo-
sien varrella tutuksi. Vuoden 1 995 purjehduksella
Pohjois-Amerikkaan Pohjanmaa ylitti pohjoisen napa-
piirin ja l i ittyi näin kyseisen linjan ylittäneiden laivojen
Blue Nose-kerhoon. Tämän merkiksi laivan keula-
klyyssi el i köyden ulosmenoaukko maalattiin perintei-
den mukaisesti siniseksi.
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Rahtilaivat

Rettig myy Boren
Hollantiin

TEKSTI: OLLI TUOMINEN

RETTIGIN suvun päätös myydä Bore tuli monil le yl lä-
tyksenä. Rettig oli viime vuosina aktiivisesti kehittänyt
varustamoa ja se oli keskittynyt roro-laivojen rah-
taukseen, kun Bror Husell Charteringin ja Engshipin
oston myötä Boreen tulleet kuivalastialukset myytiin

pois. Rettig Groupin toimitusjohtaja Tomas von Rettig

kertoi Talouselämälle (1 7/201 6), ettei Boren myynti
ol lut suunnitelmissa, vaan keskustelu varustamon
myynnistä alkoi Spliethoffin otettua yhteyttä.

Yli sadan aluksen laivastoa hall innoiva Spliethoff on
aiemminkin käynyt ostoksil la Suomessa. Vuonna 2002
sen haltuun siirtyi metsäteoll isuuden perustama
Transfennica. Spliethoffin historia juontaa juurensa
vuoteen 1 921 , jol loin Johan Fredrik Spliethoff perusti
Spliethoff Bevrachtingskantoor B.V.:n, joka toimi Bal-
tiasta tulevaan puutavaraan erikoistuneena laivamek-
larina.

“Spliethoffin lähestyminen ja kiinnostus Borea koh-
taan on tunnustus viime vuosien saavutuksistamme.
Puhtaasti varustamoliiketoimintaan keskittyvän

Rettig Group myy yli sata vuotta
suvun hallussa olleen Bore-varus-
tamon hollantilaiselle Spliethoff-
varustamolle. Kaupan mukana
Boren yhdeksän alusta käsittävä
laivasto, henkilökunta ja tavara-
merkki siirtyvät uudelle omista-
jalle.

Seagard. Kuva: Juhani Mehto



Spliethoffin osana Bore voi kehittää laivastoa ja l i ike-
toimintaa ja siten vastata merikuljetusalan tulevaisuu-
den haasteisiin”, kommentoi Boren toimitusjohtaja
Håkan Modig Rettigin tiedotteessa.

Boren myynnil lä Rettig Group vapauttaa pääomia
konsernin muiden tukijalkojen, el i pääasiassa lämpö-
pattereita valmistavan Rettig ICC:n ja kalkkikivipoh-
jaisia tuotteita valmistavan Nordkalkin kehittämiseen.
Kaupassa Rettigil le jää kuitenkin l iki 25 prosentin
osuus ahvenanmaalaisesta vakuutusyhtiö Försäkrings-
bolaget Alandiasta.

Yli sata vuotta suomalaista
merenkulkuhistoriaa

Bore-varustamon juuret ulottuvat vuoteen 1 897, jol-
loin Turussa perustettiin Ångfartygs Ab Bore harjoit-
tamaan reittil i ikennettä Turun, Ahvenanmaan ja Tuk-
holman väli l lä. Vaikka matkustajal i ikenne oli yhtiön
keskeisintä toimintaa aina vuoteen 1 980 asti, alkoi
rahtil i ikenteen rooli kasvaa vähitel len. Esimerkkinä
rahtil i ikenteen painoarvon kasvusta Borelle luovutet-
tiin vuonna 1 965 varustamon ja Suomen ensimmäi-
nen roro-alus, Bore VI

Vuonna 1 980 Bore päätti keskittyä rahtil i ikenteeseen,
minkä seurauksena se luopui lauttal i ikenteestä myy-
mällä osuutensa Sil ja Linesta Effoalle ja Svea Linelle.
Pitkään hil jaiseloa elänyt varustamo otti kasvuloikan
vuosina 2005 ja 2006 ostamalla ensin ahvenanmaa-
laisen Bror Husell Charteringin ja sen jälkeen nauvo-
laisen Rederi Ab Engshipin. Kauppojen seurauksena
Boren liikevaihto kasvoi 25 mil joonasta 75 mil joo-
naan euroon. Roro-alusten lisäksi yrityskaupat toivat
laivastoon myös kuivalastialuksia, joiden kannattavuus
ei kuitenkaan missään vaiheessa kohonnut tyydyttä-
väl le tasolle. Niinpä Bore ilmoitti 201 4 luopuvansa
kuivalastialuksistaan ja keskittyvänsä roro-
l i ikenteeseen.

Tällä hetkellä Boren autonkuljetuslaivoista Auto Bank
ja Auto Bay kulkevat UECC:n liikenteessä, kun taas
Auto Baltic on rahdattu linjal i ikenteeseen Karibial le.
Estraden, Bore Song, Norsky, Norstream on rahdattu
P&O Ferriesin Britannian ja manner-Euroopan väli-
seen liikenteeseen. Bore Sea kuljettaa Airbusien osia
Välimerellä ja Seagard kulkee Transfennican liiken-
teessä.

Paljon lisää materiaalia Boresta löytyy Bore 1 1 5 vuotta

-teemanumerosta (UM 2/201 2).

Yllä: Estraden kulkee nykyisin P&O Ferriesin liikenteessä
Englannin kanaalissa, mutta kuvassa alus on Naantalissa
ensimmäisen Norsepowerin valmistaman flettner-roottorin
asennuksen jälkeen. Toinen roottori asennettiin onnistuneesti
marraskuussa 201 5. Kuva: Juhani Mehto

Alla: Boren laivaston uusimmat alukset ovat kuvan Bore Song
ja Bore Sea. Kuvassa Bore Song neitsytmatkallaan Kielin
kanavassa kohti Naantalia heinäkuussa 201 1 . Kuva: Aleksi
Lindström

Alinna: Sisarensa Auto Bayn tavoin UECC:n liikenteessä
kulkeva Auto Bank ohittamassa Cuxhavenia elokuussa 201 5.
Kuva: Juhani Mehto

1 1



Risteilijät

Carnival Corporation lanseerasi
kaksi uutta alusta

1 2

Maailman suurimman risteilyva-
rustamon nimikkobrändi Carnival
Cruise Line laajenee, kun Carnival
Vista aloittaa liikenteen. Samaan
konserniin kuuluva Holland Ame-
rica Line sai niin ikään ensimmäi-
sen uudisrakenteensa lähes kuu-
teen vuoteen.

TEKSTI: LASSI LIIKANEN

CARNIVAL CORPORATION & PLC on maailman
suurin risteilykonserni. Tänä keväänä liikenteen
aloittivat lähes samanaikaisesti sekä Carnival
Cruise Linen Carnival Vista että Holland
America Linen Koningsdam. Ulkomatala
on tietysti aktiivisesti seurannut ta-
pahtumia, ja tässä artikkelissa syven-
nymme molempiin uutuuksiin.

Carnival Vista – kaikkien
aikojen suurin

Puhuttaessa Carnival Vistasta on ensin todettava
sen olevan bruttotonneissa mitattuna Carnival Crui-
se Linen tähän mennessä suurin alus. Vuonna 201 2
tilattu alus on rakennettu Ital iassa Fincantierin tela-
kalla, jota varustamo on käyttänyt ahkerasti alustensa
rakentamiseen. Pelkästään uuden aluksen valtava koko
ei kuitenkaan ole suurimpien otsikkojen nostattaja:
Carnival Vista tarjoaa tukun mielenkiintoisia uutuuk-
sia ja ominaisuuksia, joita ei Carnival in laivastossa
aiemmin ole nähty.



Risteilijät

Carnival Corporation lanseerasi
kaksi uutta alusta

1 3

Uusi l ippulaiva kuu-
luu nimensä mukaisesti

Carnival Vista-luokkaan, johon
tähän mennessä on tilattu toinenkin

alus valmistuvaksi vuonna 201 8. (Tätä uutta
Vista-luokkaa ei pidä sekoittaa vanhempaan samalla

nimellä tunnettuun luokkaan, johon kuuluvia aluksia
Fincantieri rakensi yhteensä yhdeksän eri Carnival in
brändeil le vuosina 2002-201 0). Uusi Vista-luokka si-
sältää lukuisia parannuksia verrattuna edeltäjäänsä
Dream-luokkaan. Ulkoisesti uusi laiva on keulasta
lähes identtinen aiempiin Carnival in laivoihin verrat-
tuna, mutta voimakkaan viistomainen perä luo aiem-
pia aluksia virtaviivaisemman vaikutelman.

Maailman ensimmäinen kelluva IMAX-
teatteri

Viihteeseen on Carnival Vistal la panostettu reilusti;
ajanvietettä on tarjol la vesi- ja elämyspuistoista elo-
kuvateatteriin. Jälkimmäinen onkin maailman ensim-
mäinen kelluva IMAX-elokuvateatteri, jossa matkus-
tajat voivat – lisämaksua vastaan – katsel la elokuvia
kolmen kannen korkuiselta kankaalta. Thril l Theatre

Keulasta katsottuna Carnival Vistan tunnistaa välittömästi
Carnival Cruise Linen alukseksi. Kuva: Carnival Cruise Line



puolestaan tarjoaa 3D-kuvalla ja l i ikkuvil la tuoleil la
varustetun moniulotteisen teatterielämyksen. Perin-
teistä viihdettä edustavat jo vakioksi muodostuneet
showesitykset sekä koomikko George Lopezin kans-
sa yhteistyössä toimiva komediaesityksiin keskittyvä
Punchliner Comedy Club.

Ulkokannella on niin ikään paljon mahdoll isuuksia
käyttää ylimääräistä aikaa. SportSquare on urheiluun
ja elämyksiin keskittyvä kompleksi. Erikoisempia
SportSquaren tarjoamia asioita ovat SkyRide, lähes
250 metriä pitkä riippurata, jonka vaunut l i ikkuvat
polkemalla sekä SkyCourse-köysiseikkailurata. Näi-
den lisäksi laival la voi esimerkiksi pelata koripal loa tai
keilail la.

Kuten totuttua, löytyy alukselta myös massiivinen ve-
sipuisto, jonka lisäksi Carnival Vista tarjoaa kolme al-
lasaluetta: Beach Pool ja Tides Pool kannella 1 1 sekä
Havana Pool viidennellä kannella. Spa-palveluita kai-
paavil le on tarjol la kaksikin erilaista konseptia. Cloud
9 Spassa on mahdoll ista nauttia esimerkiksi hieron-
nasta tai rentouttavasta saunasta. Tämän yhteydessä
on myös aluksen kuntokeskus ja spa-hyttiosasto. Kan-
nella 1 5 sijaitseva Serenity Retreat on nimensä mu-
kaisesti enemmänkin virkistäytymistä varten ja sijait-
see ulkokannella laivan keulassa. Yleistyvän trendin
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Yllä: Carnival Vistan atrium on valoisa ja varustamolle
tyypilliseen tapaan varsin värikäs.
Alla: Jos Carnival Vistan keulan osalta yhteneväisyys
aiempiin aluksiin on selvä,perän muotoilu on puolestaan
täysin uusi ja antaa aiempia aluksia virtaviivaisemman
vaikutelman.
Kuvat: Carnival Cruise Line
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mukaisesti Serenity on tarkoitettu vain aikuisil le.

Uusia ravintoloita ja konsepteja

Laivan pääruokasalit kantavat nimiä Reflections ja
Horizons. Niiden lisäksi on tarjol la lukuisia muita ra-
vintoloita, osa tietysti l isämaksua vastaan. Ravintola-
tarjonnan osalta Carnival Vistal la esitel lään ensim-
mäistä kertaa Uudesta Englannista inspiraatiota hake-
nut Seafood Shack. Mereneläviä tarjoileva ravintola si-
jaitsee kannella 1 0 lähes kylki kyljessä Pizzeria Del
Capitanon kanssa. Ital ialaisesta pitävil le löytyy pizze-
rian l isäksi myös Cucina Del Capitano kannelta 1 1 .
Kannelta 1 0 löytyy myös buffet-tyylinen Lido Market-
place, ja al lasosastolla viihtyviä palvelee esimerkiksi
Guy’s Burger Joint.

Aasialaisen ruuan ystäviä hemmotellaan kannen 1 1 J i
J i Asian Kitchenissä ja viidennen kannen Bonsai Sushi
-ravintolassa. Jälkimmäiseltä kannelta löytyy myös
Fahrenheit 555 -nimeä kantava pihviravintola sekä
amerikkalaistyylinen barbeque-ravintola Fat J immy’s
BBQ. Viime vuosien trendin mukaisesti Carnival Vis-
tal la lukuisat ravintolat tarjoavat mahdoll isuuden ruo-
kailuun ulkona. Nämä al fresco -ravintolat löytyvät
kansilta 5 ja 1 1 .

Baaritarjonnassa Carnival Vista tarjoaa varustamon
laivoilta jo vakiona löytyvät RedFrog- ja BlueIguana
-baarit. RedFrog Pubista löytyy oma pienpanimo, kun
taas al lasosaston läheisyydessä janoisia palvelevat
BlueIguana Tequila Bar, Alchemy Bar sekä RedFrog
Rum Bar. Tämän lisäksi tarjol la on myös perinteinen
sporttibaari sitä kaipaavil le.

Ylellisyyttä Havana Clubissa

Kannelta 5 löytyvä Havana Club on täysin uusi kon-
septi. Klubi sisältää samaa nimeä kantavia hyttejä,
joissa osassa on parvekkeen tilal la oma eristetty ul-
koterassi, josta löytyy esimerkiksi riippumatto. Hava-
na Barin läheisyydestä löytyvä Havana Pool -alue on
päivisin varattu Havana Club -luokan matkustaji l le
mutta iltaisin aukeaa muil lekin vierail le iltajuhl ia var-
ten. Mielenkiintoista kyllä, Havana Club -luokan mat-
kustajien on oltava vähintään 1 2-vuotiaita.

Myös lapsiperheil le löytyy uusi hyttiluokka, Family
Harbor. Näitten hyttien läheisyydestä löytyy luokan
matkustaji l le tarkoitettu Family Harbor Lounge, jos-
sa voi nauttia esimerkiksi pientä purtavaa, pelata vi-
deopelejä tai katsoa koko perheen elokuvia. Family
Harbor -luokan matkustaji l le hintaan kuuluu ilmainen
lastenhoitaja, jotta vanhemmil le riittää omaa aikaa
laival la.

Yllä: Valtavasta Sports Squaresta löytyy tekemistä
kaikenikäisille risteilijöille.
Alla: Uuden Englannin alue (Yhdysvaltojen koillisnurkan kuusi
osavaltiota) tunnetaan merellisestä ruuastaan ja erityisesti
hummereista. Carnival Vistalla lanseerattu uusi Seafood
Shack nojaa tähän perinteeseen.
Alinna: Havana Clubin allasosasto laivan perällä on päivisin
eksklusiivisesti Havana-luokassa asuville. I ltaisin se avautuu
kaikille matkustajille.
Kuvat: Carnival Cruise Line



Ensimmäinen Carnivalin alus Euroopassa
kolmeen vuoteen

Carnival Vista tulee olemaan kolmeen vuoteen en-
simmäinen Carnival Cruise Linen alus Euroopassa.
Laiva risteilee Välimerellä toukokuusta lähtien, kunnes
se lokakuussa seilaa Atlantin yli New Yorkiin. Sieltä
Carnival Vista tekee kaksi risteilyä ennen siirtymis-
tään Miamiin. Talvikauden alus l i ikennöi Miamista Ka-
ribial le.

Holland America Linen uutuus Koningsdam

Niin ikään Carnival Corporationiin kuuluva Holland
America Line, tuttavall isemmin HAL, vastaanotti se-
kin huhtikuussa tähän saakka suurimman ja myös
lippulaivan tittel in saaneen laivansa Koningsdamin.
Laiva on saanut nimensä Alankomaiden kuninkaan
Willem-Alexanderin kunniaksi, si l lä Alankomail la ei
ol lut kuningasta yli vuosisataan ennen Willem-Ale-
xanderin nousua valtaistuimelle vuonna 201 3. Nimi-
valinta on jossain määrin poikkeuksell inen, sil lä HAL
on yleensä nimennyt aluksensa Alankomaiden paikka-
kuntien mukaan.

Koningsdam on Carnival Vistan tavoin rakennettu
Fincantierin telakalla Ital iassa. Sekin on oman luok-
kansa eli Pinnacle-luokan ensimmäinen. 99 500 brut-
totonnil laan Koningsdam on hieman pienempi kuin
Carnival Vista mutta silti reilusti tähän asti suurinta
HAL:n alusta (Nieuw Amsterdam, 86 700 bt) suu-
rempi. Seuraava Pinnacle-luokan alus on jo rakenteil la,
ja sen on määrä valmistua vuonna 201 8.

Edistysaskel edellisestä luokasta

Siinä missä Carnival Vista ei ole teknisesti kerännyt
kovinkaan paljoa huomiota, Koningsdamin tekniset
uudistukset ovat herättäneet sitäkin enemmän kiin-
nostusta. Toisin kuin Carnival in Vista-luokka, Pinnacle-
luokka on tehnyt aimo harppauksia verrattuna aiem-
paan Signature-luokkaan.

Suurin edistysaskel on aiempaa paremmin optimoitu
runkomuoto. Rungon hiomisesta onkin tul lut merkit-
tävä osa laivanrakennusta 201 0-luvulla: lähes kaikki
varustamot ja telakat ympäri maailman keskittyvät
kehittämään ratkaisuja, jotka vähentävät veden vas-
tusta laivan ollessa l i ikkeellä ja näin mahdoll istavat
polttoainesäästöjä. Myös optimaalisen matkanopeu-
den määrittäminen on tärkeää: Koningsdamil la se on
1 8 solmua, maksimaalisen nopeuden ollessa reilut 22
solmua.

Koningsdamissa kahden Azipod-ruoripotkurin tehoa
on voitu tiputtaa 1 4 megawattiin, verrattuna Signatu-
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Carnival Vistan
tekniset tiedot

Yllä: Carnival Vistalla aasialaisen keittiön ystäviä palvelee
Bonsai Sushi -ravintola, jossa on tarjolla myös istumapaikkoja
ulkona.
Alla: Perheen pienimmätkin on huomioitu, kun uusi Family
Harbor -hyttiluokka lanseerattiin Carnival Vistalla.
Kuvat: Carnival Cruise Line

Rakennettu: 201 6, Fincantieri, Ital ia
Pituus: 324 metriä
Leveys: 48 metriä
Syväys: 8,2 metriä
Bruttotonnit: 1 33 500
Koneet: 5 x MAN 48/60C, koneteho 62 400 kW
Nopeus: 23 solmua (maksiminopeus)
Matkustajia: 3 936
Miehistöä: 1 450
Lippu: Panama
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Holland America Linen Koningsdam on varustamon
ensimmäinen uudisrakennus yli viiteen vuoteen.
Kuva: Holland America Line

Koningsdamin
tekniset tiedot
Rakennettu: 201 6, Fincantieri, Ital ia
Pituus: 296 metriä
Leveys: 38 metriä
Syväys: 8,2 metriä
Bruttotonnit: 99 500
Koneet: 4 x Caterpil lar MAK M43C, koneteho
50 400 kW
Nopeus: 1 8 solmua (matkanopeus),
22 solmua (maksiminopeus)
Matkustajia: 2 650
Miehistöä: 1 036
Lippu: Alankomaat



re-luokan 1 7 megawattiin. Sähköntuotannosta Ko-
ningsdamil la vastaa neljä 1 2-syl interistä Caterpil lar
MAK M43C -dieseliä, joissa on konetehoa yhteensä
50,4 megawattia.

Laival la on kiinnitetty huomiota myös esimerkiksi
jätteiden lajitteluun sekä ilmastoinnin tehokkuuteen.
Hyttien valaistuksessa käytetään uusia LED-lamppuja.
Myös turvall isuusasioihin on kiinnitetty huomiota,
sil lä Koningsdamissa on ensimmäisenä aluksena
HAL:n laivastossa luotu eril l inen turvahuone komen-
tosil lan taakse. Perinteisesti hätätilanteessa turvall i-
suutta ohjataan suoraan komentosil lalta, mutta Ko-
ningsdamil la turvall isuusasioihin keskitytään eril l isessä
huoneessa, jol loin komentosil lal la voidaan häiriöttä
keskittyä aluksen ohjaamiseen.

Ravintoloissa uutta ja vanhaa

Kuten suuret risteilyalukset yleensäkin, Koningsdam
tarjoaa lukemattomia vaihtoehtoja ruokailuun. Kun
muil la varustamoil la ollaan vähitel len luopumassa pe-
rinteisestä suuresta pääravintolasta, tarjoaa Konings-
dam vaikuttavan ruokasalin, joka levittäytyy kansil le
kaksi ja kolme. Kannelta kaksi löytyy myös The Culi-
nary Arts Center, jossa päivisin on tarjol la erilaisia
ruokaan ja ruuanlaittoon liittyviä aktiviteetteja, esi-
merkiksi työpajoja tunnettujen huippukokkien ja
aluksen omien ruuanlaiton asiantuntijoiden kanssa.
I ltaisin siel lä on mahdoll ista nauttia myös päiväl l istä,
jonka aluksen kokit valmistavat paikan päällä avokeit-
tiössä. Samalta kannelta löytyy Koningsdamin uutuus,
mereneläviä tarjoileva lisämaksull inen Sel de Mer, jo-
ka on saanut vaikutteita ranskalaisista brasserie-ravin-
toloista. Täällä merenelävät ovat esil lä ravintolan kes-
kellä olevassa jääaltaassa. Aivan Sel de Merin läheisyy-
destä löytyy myös aluksen intiimi ja ylel l inen (sekä li-
sämaksull inen) gril l iravintola Pinnacle Gril l . Kannelta
3 löytyy Grand Dutch Cafe, joka nimensä mukaisesti
vaali i myös Holland America Linen alankomaalaisia
juuria. Tyypil l isen kahvilavalikoiman lisäksi Grand
Dutch Cafessa matkustajat voivat nauttia perinteisiä
hollantilaisia pikkupurtavia ja virvokkeita.

Toki kansainvälisiä makuja kaipaavil le on myös vaihto-
ehtoja, sil lä Koningsdamilta löytyy esimerkiksi aasia-
lainen ravintola Tamarind, ital ialainen ravintola Cana-
letto sekä New York Deli & Pizza. Näiden lisäksi Ko-
ningsdamilta löytyy myös Carnival Vistalta tuttu Lido
Market, jossa asiakkaat voivat buffet-tyylisesti kerätä
ruuat eri asemilta tai pyytää kokkeja valmistamaan
nopeita ruoka-annoksia. Vaikka Lido-ravintoloita on
myös muil la HAL:n aluksil la, on Koningsdamilta löy-
tyvä buffet-tyylinen konsepti erilainen verrattuna
muuhun laivastoon.

Perinteisempää viihdettä

Jos Carnival Vista tarjosi lukuisia innovatiivisia tapoja
viettää aikaa, ei tarjonta Koningsdamil la ole yhtä hen-
keäsalpaavaa. IMAX-teatteria tai vesipuistoa kaipaa-
val le tämä alus ei ole oikea valinta, ja viihdetarjonta
on huomattavasti perinteisempää tääl lä kuin sisar-
brändil lä.

Koningsdamin sisustuksessa ja sisätiloissa on saatu
innoitusta musiikista, mikä näkyy myös viihteessä.
Music Walk -niminen laaja keskus sisäl lyttää oikeas-
taan kolme erilaista musiikkiin keskittyvää esiinty-
miskeskusta: Lincoln Center Stage, Queen’s Lounge,
sekä Bil lboard Onboard. Kuten nimistä voi päätel lä,
näissä tarjoil laan musiikkiin l i ittyviä esityksiä laajal la
skaalal la. Muutoin elegantin Queen’s Loungen valtaa
iltaisin B.B. King’s Blues Club. Koningsdamin viihteen
pääpaikkana toimii kaksikerroksinen World Stage lai-
van keulassa. Poikkeuksell isesti ti lan näyttämö on
pyöreän huoneen keskellä. Tekniikasta kiinnostuneil le
ja oppimaan innostuneil le on tarjol la Digital Work-
shop, jossa yhteistyössä Microsoft Windowsin kanssa
opetellaan tietotekniikan uusimmat niksit.

Matkustajia palvelee kaksi al lasosastoa kannella yh-
deksän. Allasjärjestely on hyvin samankaltainen Car-
nival Vistan kanssa: keskilaivassa ja perässä sijaitsevien
altaiden välissä on Koningsdamil lakin Lido Market
-ravintola. Allasosastojen läheisyydestä löytyy luon-
noll isesti lukuisia baareja, joiden lisäksi Lido Poolin
nälkäisiä asiakkaita palvelevat New York Deli & Pizza,
hampurilaisravintola Dive-In ja jäätelöbaari Gelato.
Spa-osasto löytyy yhdeksännen kannen keulasta, ja
Carnival Vistan tapaan kuntosali on span yhteydessä.
Kannen 1 2 keulasta löytyy HAL:n laivojen tavara-
merkki, näköalabaari Crow’s Nest. Tämän vieressä on
yhdistetty kirjasto ja kahvila Explorations Café.

Uusi hyttiluokka perheille

Perheitä on ajateltu myös Koningsdamil la, si l lä aluk-
selta löytyy uusi perheil le tarkoitettu Family Ocean-
view -hyttiluokka. Sen hyteissä on muun muassa stan-
dardia runsaammat säilytystilat ja kaksi suihkuhuo-
netta. Aluksella on luonnoll isesti myös perheen pie-
nempien viihtymisen takaamiseksi lasten ja nuorten
oma kerho, Club HAL. Perheiden lisäksi myös yksin
matkustavia on ajateltu: ensimmäisenä Holland Ame-
rica Linen laivastossa Koningsdam tarjoaa yhden hen-
gen hyttejä. Näitä on kuitenkin vain 1 2 kappaletta.

Muu hyttitarjonta on melko perinteinen. Ylel l isten
sviittien, ulkohyttien ja sisähyttien lisäksi Koningsda-
mil la on myös Spa Verandah -hyttejä, jotka sijaitsevat
lähellä aluksen Greenhouse Bath & Spa -nimeä kanta-
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Yllä: Koningsdamin vaikuttava, kaksikerroksinen
pääruokasali aluksen peräosassa.
Oikealla: Grand Dutch Café ylläpitää Holland America Linen
yhteyttä vanhaan kotimaahansa, vaikka varustamon
päämaja ja omistajat löytyvät nykyään Yhdysvalloista.
Alla: Koeningsdamin pääasillinen viihdetila on vaikuttava
World Stage, jonka layout poikkeaa jonkin verran totutusta.
Kuvat: Holland America Line
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vaa spa-osastoa. Hyttien sisustuksessa on käytetty
paljon vaaleita materiaaleja ja runsaasti puupintoja.

Kaste Rotterdamissa, kesä Euroopassa

Koningsdam lähtee 9. toukokuuta Roomasta kohti
Rotterdamia, jossa se kastetaan 20. toukokuuta. Aluk-
sen kummina toimii Alankomaiden kuningatar Máxi-
ma. Holland America Linel lä on pitkät perinteet siitä,
että Alankomaiden kuningashuoneen jäsenet ovat
toimineet alusten kummeina.

Varustamo on selkeästi ylpeä historiastaan. Merkkinä
siitä voidaan todeta, että Holland America Linen aluk-
set on kaikki l iputettu Alankomaihin, ja se lupaa neu-
vonnasta löytyvän aina vähintään yksi hollantia puhu-
va miehistön jäsen. Myös osa materiaaleista laival la
on saatavissa hollanniksi – syystäkin, sil lä Koningsdam
risteilee ensimmäisen kesänsä Amsterdamista käsin.
Laiva tulee vierailemaan kesän aikana kahdesti Hel-
singissä, 27.6. ja 1 2.9.

Alkusyksystä Koningsdam käy nopeasti Välimerellä
ennen siirtymistään lokakuun lopussa Atlantin poikki
Yhdysvaltoihin. Marraskuusta alkaen alus risteilee ko-
ko talvi- ja kevätsesongin Fort Lauderdalesta Kari-
bial le ja Bahamansaaril le.

Uutta ja erilaista – sekä paljon samaa

On mielenkiintoista seurata Koningsdamin ja Carni-
val Vistan valmistumista lähes samanaikaisesti. Carni-
val Corporation omistaa sekä Holland America Linen
että Carnival Cruise Linen. Vaikka näil lä kahdella on-
kin hyvin erilainen brändi, on mielenkiintoista huoma-
ta yhtäläisyydet ja eroavaisuudet alusten väli l lä.

Tietysti aluksia yhdistää se, että ne on tilattu ja ra-
kennettu samoihin aikoihin Fincantieril la Ital iassa.
Fyysisessä koossa ja kapasiteetissa Koningsdam jää
Carnival Vistan jalkoihin, mutta muotoilultaan ne
muistuttavat hämmästyttävän paljon toisiaan. Fincan-
tierin telakan tuotteet yleensäkin ovat melko selvästi
tunnistettavissa ulkoakin katseltaessa.

Kansikarttoja tutkiskellessa yl lättää se, miten saman-
kaltaisia sisätilaratkaisuja molemmil la aluksil la on
käytetty. Vertail lessaan Koningsdamin kansia 2 ja 3
sekä Carnival Vistan kansia 3-5 huomaa nopeasti sel-
vän sukulaisuuden, vaikka ne eroavatkin monessa
kohtaa (ja Vistal la on yksi kansi enemmän). Samoin
käy verrattaessa Carnival Vistan kansia 1 0-1 2 ja Ko-
ningsdamin kansia 9-1 1 .

Lisäksi on huomattavissa koko konsernin läpi ulottu-
vat trendit erityisesti ravintoloissa. Kaikkein näkyvin
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Ylinnä: Koningsdamin Greenhouse Spa löytyy perinteiseltä
paikalta allaskannen keulasta, kun monilla muilla laivoilla
spat on siirretty laivan alempiin kerroksiin.
Yllä: Holland America Line panostaa viihdepuolella
perinteisempään. Koningsdamilla erityisesti musiikki näkyy,
kuuluu ja kantaa teemana läpi koko laivan.
Alla: Kuten totuttua, löytyy alukselta lukuisia eri hyttiluokkia.
Tietyistä ulkohyteistä löytyy pelkän parvekkeen lisäksi myös
poreallas.
Kuvat: Holland America Line



niistä on Lido-ravintoloiden löytyminen molemmilta
aluksilta, ja vieläpä samanlaisel la konseptil la. Ei l iene
myöskään sattumaa, että molemmil la laivoil la esitel-
tiin uudet mereneläviin keskittyvät ravintolat, vaikka-
kin hieman erilaisi l la konsepteil la. Allasosaston ympä-
ril lä olevat palvelut muistuttavat melkolail la toisiaan,
vaikka eivät suoranaisesti olekaan toistensa kopioita.
Molemmil la aluksil la esiteltiin myös täysin uudet per-
heitä varten suunnitel lut hyttiluokat.

Toki myös eroavaisuuksia löytyy. Koningsdamil la on
kaupoil le varattu suhteessa enemmän tilaa ja niitä
yritetään myös brändätä enemmän ”ylel l isiksi”. Viih-
detarjonnassa Holland America Line luottaa perintei-
sempään ja vähempään, kun taas Carnival Cruise Li-
nel lä on keksitty paljon uutta ja tarjontaa on paljon.
Carnival i l la on myös paljon enemmän eksklusiivisia
alueita ja palveluita, kuten Havana Poolin käyttö vain
Havana Club-luokassa asuvil le päivisin sekä vain ai-
kuisil le tarkoitettu virkistysalue Serenity.

Näitä eroavaisuuksia selittää toki pal jon myös histo-
ria ja brändien erilaisuus. Holland America Line on
ylpeä historiastaan Euroopassa ja Alankomaissa ja
pyrkii sijoittumaan premium-markkinasegmenttiin.
Carnival Cruise Line taas on selvästi ”kansanomai-
nen”, monipuolinen ja erityisesti perheiden risteily-
varustamo, mistä kertoo monipuolinen lapsil lekin
suunnattu viihdetarjonta. Molemmil la aluksil la ja
brändeil lä on varmasti edessään valoisa tulevaisuus,
kun risteilymarkkinat maailmanlaajuisesti ovat edel-
leen hurjassa kasvussa. Toki kovasta luottamuksesta
tulevaisuuteen kertoo myös se, että sekä Konings-
damil le että Carnival Vistal le on rakenteil la jo sisar-
alukset, jotka valmistuvat parin vuoden sisäl lä.

Lähteitä

- Cruise Business
- Cruise Critic
- Carnival Cruise Line
- Holland America Line

Monet tilat Koningsdamilla poikkeavat Holland America
Linen perinteisestä linjasta, mitä varustamo myös varmasti
halusi palkatessaan italialaisperäisen yhdysvaltalaisarkkitehti
Adam Tihanyn suunnittelemaan alusta. Kuvassa kaikilta
HAL:n laivoilta löytyvä Crow's Nest näköalabaari.
Kuva: Holland America Line
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TEKSTI: JUHANI MEHTO

MAAILMAN suurimman konttilaivan tittel i on vaihtu-
nut tiuhaa tahtia 2000-luvun aikana, samalla kun kont-
tilaivojen keskikoot ovat kasvaneet. Verrattuna suu-
rimman aluksen kapasiteettia vuonna 2000 suurim-
paan täl lä hetkellä kulkevaan konttilaivaan, on ero
melkoinen: reilussa 1 5 vuodessa aluskoko on yli kak-
sinkertaistunut. Suuri ei ehkä ole aina kovin kaunista,
mutta kustannustehokasta se operaattorien mielestä
on ainakin. Suuremmalla aluksella saadaan kuljetettua
enemmän lastia kerrallaan, jol loin säästetään sekä
polttoaine- että miehistökuluissa. Tällä hetkellä on
useil la operaattoreil la tilauksessa yli 20 000 TEU:n
aluksia, mutta telakat ovat tehneet suunnitelmia vielä

tätäkin suuremmista aluksista.

Konttilaivojen kapasiteetti esitetään TEU-yksiköissä.
TEU on kahdenkymmenen jalan standardikontti, jon-
ka mitat ovat 20 x 8 x 8,5 jalkaa (6,1 x 2,4 x 2,6 met-
riä). Suurimmat konttialukset ovat perinteisesti ol leet
aina Euroopan ja Aasian välisessä l i ikenteessä, joskin
uusien valmistuttua entisiä ennätyksenhaltijoita on
siirretty myös muil le reiteil le.

Maerskin pitkä valtakausi

Koko 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen ajan
oli maailman suurimman konttialuksen tittel i tanska-
laisel la Maerskil la. Maersk ei ilmoittanut koskaan alus-
ten maksimikapasiteetteja, ja koska alukset rakennet-
tiin varustamon omalla telakalla Tanskan Odensessa,
pystyttiin myös salaisuus pitämään helpommin. Jo 90-
luvun lopulla Maerskil le valmistui S/C-sarja, joka jat-
kui hieman suurempana A-sarjana 2000-luvun alussa.

Rahtilaivat

Ken on heistä kaikkein suurin?
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Konttilaivojen kapasiteetit ovat
nousseet jatkuvasti. Mikä on raja-
na ja koska raja saavutetaan?



Varustamo ilmoittaa S/C-luokan alusten viral l iseksi
kapasiteetiksi 6 600 TEU, mutta arvioiden mukaan nii-
den kapasiteetti on 8 680 TEU. Vastaavasti A-sarjan vi-
ral l inen kapasiteetti on niin ikään 6 600 TEU, mutta
todell inen kapasiteetti on peräti 9 31 0 TEU. Pituutta
aluksil la on noin 350 metriä.

Samaan aikaan viral l isesti maailman suurimman kont-
tilaivan tittel i ol i mil loin P&O Mondriaanin (8 478
TEU, rak. 2004) aloittamalla sarjal la, mil loin saksalai-
sen Hapag-Lloydin Colombo Expressil lä (8 750 TEU,
rak. 2005) sisaraluksineen.

Maersk laittoi omat ennätyksensä uusiksi vuonna
2005 alkaen valmistuneella G-sarjal la, jonka viral l inen
kapasiteetti ol i 7 668 TEU, mutta todell inen kapasi-
teetti ylsi ensimmäistä kertaa yli haamurajana pidetyn
1 0 000 TEU:n: alusten todell inen kapasiteetti on 1 0
1 50 TEU. G-sarjan alusten pituus on 367, leveys 42,8
ja syväys 1 5 metriä.

Lähes samaan aikaan kun ensimmäiset G-sarjan aluk-
set valmistuivat, sai viral l isesti maailman suurimman
konttilaivan tittel in Mediterranean Shipping Compa-
nyn MSC Pamela (9 1 78 TEU). Seuraavana viral l isen
tittel in sai kiinalaisen COSCOn kreikkalaisvarusta-
molta rahtaama COSCO Guangzhou (9 469 TEU, rak.
2006). Molemmat näistä olivat omien sarjojensa en-
simmäisiä aluksia.

Maerskin E-sarja vie ennätykset

Maersk pääsi jopa omalla laskutavallaan ykköseksi
vuonna 2006, kun varustamolle alkoi valmistua uutta
E-sarjaa Lindön telakalta Odensesta. Maerskin ilmoi-
tuksen mukaan alusten kapasiteetti on 1 1 000 TEU,

Rahtilaivat

Ken on heistä kaikkein suurin?
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CMA CGM Marco Polo ohittamassa Cuxhavenia kesällä
201 3. Kuva: Juhani Mehto



mutta oikea kapasiteetti on peräti 1 5 500 TEU. Tä-
män jälkeen kestikin kauan, ennen kuin kukaan muu
pääsi edes lähelle näitä lukemia. Pituuttakin E-sarjal la
on 397,7, leveyttä 56,4 ja syväystä 1 5,5 metriä. Alus-
ten suuri leveys tiesi suuria investointeja satamaope-
raattoreil le: aluksia ei voitu käsitel lä vanhoil la kontti-
nostureil la, joiden puomit olivat l i ian lyhyitä yltääk-
seen E-sarjan ulkosivul le. E-sarjaa rakennettiin kah-
deksan kappaletta, ja ne olivat samalla viimeiset me-
gakonttilaivat, jotka rakennettiin Maerskil le Tanskassa.
Varustamo karsi kustannuksia ja sulki telakan vuonna
201 2.

Vaikka Maerskin E-sarja olikin pitkään kapasiteetiltaan
suurin, valmistui kuitenkin täl lä väl in jäl leen muita ni-
mell isesti maailman suurimpia konttilaivoja. Vuonna
2008 valmistunut sarjansa ensimmäinen MSC Daniela
ylsi 1 3 789 TEU:n kapasiteetil laan nimell isesti ykkö-
seksi ja oli myös ensimmäisiä konttilaivoja, joissa oli
kansirakennus aluksen keulakolmanneksessa ja kors-
teeni erikseen aluksen peräosassa. Nykyisin tämä
tyyppi on jo lähes standardi kaikissa suurissa kontti-
laivoissa. Syynä tähän on se, että keskikopil l isel la tyy-
pil lä saadaan alukselle l isää kansilastikapasiteettia. Jos
koppi olisi perässä vanhaan tyyliin, pitäisi kannelle
lastattavien konttikerrosten määrää laskea jotta ko-
mentosil lalta olisi kunnon näkyvyys. Siirtämällä kansi-
rakennetta eteenpäin saadaan rakennuksen taakse ja
eteen lastattua kansilastia täysi määrä, sil lä lähempää
keulaa näkyvyyttä on riittävästi kansilastista huolimat-
ta. MSC Danielan mittoihin (noin 1 4 000 TEU, pituus
noin 366 metriä) tehtyjä konttilaivoja on kymmenit-
täin.

Maerskin ykköstila väistyi ensimmäistä kertaa 2000-
luvulla vasta vuonna 201 2, kun ranskalaisvarustamolle
luovutettiin 1 6 020 TEU:n CMA CGM Marco Polo.
Maerskin vastaus oli kuitenkin jo valmiina, sil lä tans-
kalaisvarustamo oli jo tilannut uusia entistä suurem-
pia laivoja.

Kohti uusia ennätyksiä

Ensimmäinen niin sanottu Triple E -luokan alus,
Mærsk Mc-Kinney Møller, valmistui vuonna 201 3 Ete-
lä-Koreasta Daewoon telakalta. Maersk tilasi näitä 1 8
270 TEU:n aluksia aluksi 1 0 + 1 0 kappaletta, tosin op-
tiot varmistettiin pysyviksi tilauksiksi jo melko aikai-
sessa vaiheessa. Koko alussarjan valmistuttua tilasi
Maersk samaa sarjaa vielä 1 1 + 6 kappaletta. Jos kaik-
ki 37 alusta rakennetaan, on alusten yhteispituus lä-
hes 1 5 kilometriä! Triple E -luokan erityispiirre on
kaksi potkuria ja peräsintä – ja E-luokkaa hitaampi
kulkunopeus. Sil lä aluksia on saatu energiatehok-
kaammaksi. Alusten moottorit on myös optimoitu
tarvittaessa hitaampaan kulkunopeuteen.

Tällä kertaa kuitenkaan Maerskin ykköstila ei saanut
kestää kauaa, sil lä jo vuoden 201 4 lopussa valmistui
kiinalaisvarustamolle uuden sarjan ensimmäisenä
aluksena CSCL Globe. Sen pituus on 400 metriä ja
kapasiteetti 1 9 1 00 TEU. Tämän jälkeen johdossa on
ollut tuulista: seuraavana ykköstilan vei jo 201 5 alussa
jäl leen yhden sarjan ensimmäinen alus MSC Oscar,
jonka nimell inen kapasiteetti on 1 9 224 TEU ja ke-
väällä valmistui jo seuraavan suurimman sarjan esi-
koinen, Arabiemiraateista kotoisin olevan UASC:n
Barzan, jonka nimell inen kapasiteetti on 1 8 800 TEU,
mutta viral l inen kapasiteetti on 1 9 870 TEU, jol la tä-
mä alussarja pitää täl lä hetkellä hal lussaan maailman
suurimpien konttialusten tittel iä. Tällä sarjal la on
myös erikoisuutena valmius käyttää polttoaineena
LNG:tä.

Vielä suurempaa on kuitenkin tulossa, sil lä jo muuta-
ma varustamo/operaattori on tilannut yli 20 000
TEU:n aluksia Etelä-Koreasta. Muun muassa japani-
laisel le MOL:l le luovutetaan ensi vuonna ensimmäiset
alukset 20 1 50 TEU:n alussarjasta. Tiettävästi telakoil-
la on tehtynä suunnitelmia jopa 24 000 TEU:n aluksia
varten, mutta näin isoja laivoja ei ole vielä tilattu.
Alusten koon kasvua rajoittavat paitsi fyysiset
rajoitukset satamissa, myös suurempien lastien myötä
taivaisiin kohoavat vakuutusmaksut. Aika tulee
näyttämään, mil loin aluskoon kasvu pysähtyy ja mitkä
ovat sil loin suurimpia aluksia.
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Yllä: Viimeiseksi Tanskassa rakennetuksi konttilaivasarjaksi jäi
Maerskin E-sarja, jota edustaa tässä kuvassa Emma Maersk.
Kuva: Juhani Mehto

Yllä oikealla: Triple E-sarjan aluksia on tilattu jo yli 30. Kuvassa
sarjan ensimmäisenä valmistunut Mærsk Mc-Kinney Møller.
Kuva: Bruce Peter

Oikealla: CSCL Globen aloittama sarja, johon kuvan CSCL
Arctic Oceakin kuuluu, häviää konttikapasiteetissa (1 9 1 00
TEU) vain sadalla MSC:n uusille jättiläisille.
Kuva: Juhani Mehto

Alla: Arabiemiraattien UASC-varustamon Barzanilla on
valmius käyttää nesteytettyä maakaasua polttoaineena.
Kuva: Juhani Mehto
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Risteilijät

Katseet kohti
Kiinaa

TEKSTI: JUSSI LITTUNEN

Aasialaisen risteilyl i ikenteen edelläkävijänä kulki
pitkään Star Cruises, joka perustettiin malesialaisen
Genting Group -yhtiön osaksi syksyllä 1 993. Yhtiö
hankki konkurssiin menneeltä Rederi Ab Sliteltä kaksi
risteilylauttaa, Athenan ja Kalypson, jotka oli

rakennettu Viking Linen liikenteeseen vuosina 1 989-
1 990. Alukset uudistettiin risteilykäyttöön sopiviksi,
Athena ensin Turussa ja varsinaisesti Singaporessa
syksyllä 1 993, Kalypso puolestaan Finnyardsil la
Raumalla keväällä 1 994. Entiset ruotsinlaivat saivat
uusiksi nimikseen Star Aquarius ja Star Pisces, ja näil lä
nimil lä alukset aloittivat l i ikenteen Singaporesta käsin.

Ensimmäiset uudisrakennukset Aasian li ikenteeseen
valmistuivat 1 990-luvun lopulla, niin ikään Star
Cruisesil le. Vuonna 1 998 valmistunut SuperStar Leo
ja seuraavana vuonna valmistunut sisaralus SuperStar
Virgo olivat kooltaan ja kapasiteetiltaan selkeä askel
Athenasta ja Kalypsosta kohti nykyisiä ”jätti-
risteil i jöitä”: 270-metristen alusten matkustajakapa-
siteetti ol i 2800 ja bruttovetoisuus 75 338, kun taas
esimerkiksi Athenan matkustajakapasiteetti risteily-

Kiinasta odotetaan kasvavan
maailan suurin risteilymarkkina,
jossa matkustajamäärät saattavat
ohittaa jopa Pohjois-Amerikan.
Ulkomatala tutustui ajankohtai-
seen aiheeseen, Kiinan kasvaviin
risteilymarkkinoihin.
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Star Cruisesin SuperStar Aquarius Keelungin satamassa
Taiwanissa.
Kuva: Wikimedia Commons/He JiaWei (CC BY-SA 2.0)



aluksena oli 1 378 henkilöä ja bruttovetoisuus 40 022.

Star Cruisesil la oli enemmänkin yhteyksiä lähi-
vesil lemme ja suomalaisil le tuttuihin varustamoihin.
Vuonna 2001 Star Cruises perusti uuden Cruise
Ferries -varustamon, jonka käyttöön hankittiin
Suomesta Wasa Queen. Alun perin Boren omistama
Bore Star oli käynyt väli l lä risteilemässä Lähi-Idässä ja
Välimerellä nimellä Orient Express, mutta keväällä
1 992 alus palasi Itämerelle Wasa Linen Vaasa-Uumaja
ja Vaasa-Sundsvall -reiteil le. Sil ja Linen ja Wasa Linen
yhdistyttyä alus sai kylkiinsä Sil jan värit ja l i ikennöi
1 990-luvun lopulla myös Helsingistä Tall innaan. Aasian
siirryttyään alus sai säilyttää alkuperäisen nimensä, ja
syksyllä 2001 alus aloitti l i ikenteen Kiinassa Xiamen-
Hong Kong -reitil lä.

Ensimmäinen risteilyalus Kiinaan

Suuret kansainväliset risteilyvarustamot kiinnostuivat
Kiinasta verrattain myöhään. Ensimmäisenä kiin-
alaisil le matkustaji l le suunnatut risteilyt aloitti Costa
Cruises kesäl lä 2006, jol loin risteilyalus Costa Allegra
aloitti al le viikon mittaiset risteilyt Shanghaista.
Kohdesatamina olivat kiinalaisten jo aiemmin
suosimat lomakohteet mm. Etelä-Koreassa ja
Japanissa. Kysyntää risteilyil le saattoi jo tuolloin
olettaa olevan, sil lä vuonna 2005 yli 31 mil joonaa
kiinalaista matkusti ulkomail le samaan aikaan kuin
arviolta noin 440 000 risteilymatkustajaa vierail i
Kiinan, Etelä-Korean ja Taiwanin vesil lä.

Kun Kiinan valtio oli myöntänyt Costa Crocierelle
luvan liikennöidä risteilyitä Kiinan satamista käsin
perusti varustamo kaksi toimistoa Kiinaan hoitamaan
Kaukoidän liikennettä ja markkinointia. Costan
strategiana oli markkinoida kiinalaisil le paitsi uusia
risteilytuotteita ja Costa Allegraa, myös jo olemassa
olevia risteilyitä Tyynellä valtamerellä. Into markki-
noida risteilyitä kiinalaisil le oli ymmärrettävissä
erityisesti siinä valossa, että World Tourism Organi-
zation oli arvioinut kiinalaisten ulkomaanmatkojen
kasvavan 1 2,5 prosentin vuosivauhdil la seuraavan 1 5
vuoden aikana.

Costa Allegran historia aluksena on varsin
poikkeuksell inen. Se rakennettiin rahtialukseksi
Wärtsilän Turun telakalla vuonna 1 969 ja kulki aluksi
Rederi Ab Nordstjernanin konttil i ikenteessä. Vuonna
1 990 alus myytiin Costa Crocierelle Ital iaan, joka
muutti rahtilaivan risteilyalukseksi Genovassa
sijaitsevalla Mariottin telakalla. Kahden vuoden
mittaisten muutostöiden aikana alusta pidennettiin 1 3
metril lä, ja alkuperäisen rungon päälle rakennettiin
tilat vajaal le 1 1 00 risteilymatkustajal le. Aiemmin
Karibial la ja Euroopassa risteil lyt alus l i ikennöi

Kiinasta käsin vuoteen 201 2, jol loin alus tuhoutui
tul ipalossa ja myytiin romutettavaksi Turkkiin.

Ennen kiinanristeilyiden aloittamista Costa Allegraa
uudistettiin 1 2 mil joonalla eurolla vastaamaan uuden
markkina-alueen tarpeita. Aluksen ravintoloita
muutettiin, ja palvelutarjontaan lisättiin mm. aasia-
laista ja ital ialaista keittiötä yhdistelevä a'la carte
-ravintola sekä sushi-baari. Samalla uima-altaita ja
kylpyläpalveluita muutettiin aasialaisten makuun
sopiviksi. Miehistöön palkattiin reilut 200 paikal l ista
työntekijää, jotka olivat aiemmin työskennelleet
alueen suurimmissa hotelleissa ja joita koulutettiin
uusiin tehtäviinsä Costan koulutuskeskuksessa Ma-
nilassa, Fil ippiineil lä. Aluksen päällystö oli kuitenkin
edelleen ital ialainen.

Kilpailu alkaa

Carnival Corporationin pääkilpail i ja Royal Caribbean
Cruises seurasi kilpakumppaninsa esimerkkiä, ja
perusti vuonna 2007 toimiston Shanghaihin. Vuonna
201 0 yhtiö avasi toisen toimipisteensä Pekingiin, ja
samana vuonna Legend of the Seas (1 995, 2064
matkustajaa, bruttovetoisuus 69 1 30) siirrettiin
risteilemään Kiinaan kotisataminaan Shanghai ja
Tianjin. Vuonna 201 2 alus sai seurakseen Turussa
valmistuneen Voyager of the Seasin, joka liikennöi
puolestaan Xiamenista käsin, ja vuonna 201 3 myös
sisaralus Mariner of the Seas aloitti risteilyt Kiinasta.
Voyager-luokan alusten siirtäminen Kiinaan oli
merkittävä askel kohti yhä suurempia aluksia, sil lä
niiden matkustajakapasiteetti on 3 1 38 henkilöä ja
bruttovetoisuus 1 37 276.

Entinen Rederi Ab Sliten Kalypso oli yksi Aasian
risteilyliikenteen edelläkävijöistä. Alus liikennöi Sliten
konkurssin jälkeen Singaporesta nimellä Star Pisces ja jatkaa
saman varustamon omistuksessa edelleenkin, tosin kuvassa
näkyvissä uusissa väreissä. Kuva: Wikimedia Commons/HK
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Muut varustamot seurasivat perässä. Niin ikään
Carnival Corporationiin kuuluva Princess Cruises
ilmoitti aloittavansa risteilyt Shanghaista käsin kesäl lä
201 4. Aluksena oli Japanissa vuonna 2004 valmistunut
Sapphire Princess, jonka matkustajakapasiteetti on 2
670 ja bruttovetoisuus 1 1 6 000. Myös Star Cruises
risteilee Kiinasta käsin, ja esimerkiksi Aida, Carnival
Cruise Line ja MSC Cruises ovat ilmoittaneet
suunnitelmistaan siirtää olemassaolevaa tonnistoaan
liikennöimään Kiinasta. Varustamoiden intoa
uudelleensijoittaa aluksiaan Kiinaan kasvatti osaltaan
myös se, että vuosina 201 2-201 4 kiinalaisten
risteilymatkustajien määrä kasvoi lähes 80 prosentin
vuosivauhdil la.

Sekä matkustaja- että alusmäärien kasvaessa oli vain
ajan kysymys, mil loin ensimmäiset uudet
risteilyalukset valmistuisivat Kiinan markkinoil le.
Esimakua tästä saatiin keväällä 201 5, jol loin Royal
Caribbean sijoitti uusimman risteilyaluksensa,
edell isenä vuonna valmistuneen ja maailman
kolmanneksi suurimman risteilyaluksen Quantum of
the Seasin risteilemään Shanghaista käsin. Kiinasta
lähtevien risteilyiden lisäksi aluksen ohjelmassa oli
matkoja mm. Hong Kongista, Singaporesta ja
Tianjinista.

Uudet risteilyalukset tulevat

Ensimmäinen alusta asti Kiinassa l i ikennöinyt
risteilyalus valmistui huhtikuussa 201 6. Royal
Caribbeanin uusin laiva ja Quantum of the Seasin
toinen sisaralus Ovation of the Seas luovutettiin
Meyer Werftin telakalta Saksasta huhtikuun
alkupuolel la, ja 52-päiväisen neitsytristeilynsä päät-
teeksi alus tulee aloittamaan liikenteen Tianjinista
käsin. Talveksi 201 6-201 7 alus kuitenkin siirretään
liikennöimään Sydneystä, Australiasta. Quantum-
luokan alusten myötä Kiinasta l i ikennöivien alusten
koko kasvoi jäl leen, sil lä lähes 350-metristen
risteilyalusten matkustajakapasiteetti on enimmil lään
4 905 ja bruttovetoisuus 1 68 666.

Poikkeuksell isen komean laajenemisen Kiinan
markkinoil le tulee tekemään Norwegian Cruise Line,
joka ilmoitti viime syksynä sijoittavansa uusimman
risteilyaluksensa Kiinaan kesäl lä 201 7. Toinen nk.
Breakaway Plus -luokan risteilyaluksista suunnitel laan
alusta lähtien Aasian li ikenteeseen sopivaksi.
Varustamon tiedotteen mukaan aluksessa tul laan
yhdistelemään Norwegian Cruise Linel le tyypil l isiä
piirteitä Kiinalaiseen tunnelmaan. Alus tulee olemaan
toisiksi suurin Kiinan markkinoil la, si l lä se kuljettaa
enimmil lään 4200 matkustajaa.

Kiinan markkinoil le sopeuttaminen koskee myös
nimeä: kesäl lä 201 7 valmistuivan risteilyaluksen piti
alun perin saada nimekseen Norwegian Bliss, mutta
helmikuussa varustamo kertoi nimeävänsä laivan
uudelleen Norwegian Joyksi. Syyksi kerrottiin se, että
autuutta ja onnea tarkoittava sana 'bl iss' ei ol isi
kääntynyt hyvin kiinan kielel le. Paikal l isessa mark-
kinoinnissa Norwegian Cruise Line tulee käyttämään
nimeä Nuò Wéi Zhen, joka viittaa korkealuokkai-
suuteen ja autenttisuuteen.

Oman panoksensa kilpailuun tuovat myös Princess
Cruises ja Star Cruisesin omistaja Genting Hong
Kong, joka rakennuttaa parhail laan kahta risteilyalusta
Meyer Wertin telakalla. Kiinan risteilymarkkinoil le
alusta asti suunnitel lut alukset valmistuvat tänä
syksynä ja ensi vuonna, ja niiden nimet tulevat
olemaan Genting Dream ja World Dream. Laivojen
bruttovetoisuus on 1 51 400 ja matkustajakapasiteetti

Yllä : Costa Allegra oli ensimmäinen Kiinasta säännöllisesti
liikennöivä risteilyalus.
Kuva: Wikimedia Commons/Ivan T (CC BY-SA 3.0)

Alla: Huhtikuun alussa luovutettu Ovation of the Seas, kolmas
Royal Caribbeanin Quantum-luokan laivoista, tulee olemaan
ensimmäinen Kiinan markkinoille uutena asetettu risteilylaiva
Kuva: Meyer Werft
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3 360 henkilöä. Aluksia varten Genting on perustanut
uuden Dream Cruises -tuotemerkin, jonka
tarkoituksena on olla Star Cruisesia ja länsimaisia
risteilyvarustamoita korkeatasoisempi. Princess
Cruises puolestaan sijoittaa uuden Majestic Princess
-aluksensa li ikennöimään vuoden ympäri Shanghaista
kesäl lä 201 7.

Kiinalaiset mukaan kilpaan

Ulkomaisten kilpail i joiden nopea esiinmarssi ei ole
pysäyttänyt kiinalaisia yrityksiä ja Kiinan valtiota
panemasta alul le omia risteilyprojekteja. Kiinalainen
monialayhtiö HNA osti syksyllä 201 2 P&O Cruises
-varustamolta risteilyalus Pacific Sunin, joka oli
alunperin rakennettu emoyhtiö Carnival i l le Malmössä
vuonna 1 986. Moderneihin risteilyaluksiin verrattuna
pieni 1 800 matkustajan laiva sai uudeksi nimekseen
Henna, ja syyskuussa 201 3 se aloitti risteilyt Sanyan
saarelta Kiinasta Viatnamiin. Kesäksi lähtösatama
siirtyi Tianji in, josta käsin alus l i ikennöi Etelä-Koreaan.

HNA:n suunnitelmissa oli toiminnan laajentaminen ja
uusien laivojen hankkiminen, mutta jatkuvasti
koveneva kilpailu pakotti luopumaan koko liiketoi-
minnasta. Syksyllä 201 5 HNA lopetti l i ikennöimisen,
ja alus makuutettiin Shanghaihin. Myös Kiinan valtion
omistama Bohai Ferry lähti mukaan risteilytoimintaan
ostamalla Costa Voyagerin (alunperin Olympic
Voyager, matkustajamäärä 800, bruttovetoisuus 24
427) helmikuussa 201 4. Aluksen uudeksi nimeksi tul i
Chinese Taishan, ja sitä uudistettiin ennen liikenteen
aloittamista myöhemmin samana vuonna.

Kiinan valtion sekä kiinalaisten ja kansainvälisten
yhtiöiden yhteistyönä on myös syntynyt erilaisia
risteilyl i ikenteeseen liittyviä projekteja. Carnival ja
Kiinan valtio ovat solmineet yhteistyösopimuksen kii-
nalaisen risteilybrändin perustamisesta. Uuden
varustamon lipun alle siirtyisi osittain jo l i ikenteessä
olevaa kalustoa, osittain varustamo tilaisi uusia laivoja.
Tähän liittyen puolestaan Carnival, Fincantieri ja
Kiinan valtion telakkayhtiö CSSC ovat al le-
kirjoittaneet esisopimuksen, joka tähtää ensimmäisen
Kiinassa rakennetun risteilyaluksen tilaamiseen
lähivuosina.

Myös Royal Caribbean Cruises on tehnyt yhteistyötä
kiinalaisten kanssa. Yhdessä matkatoimisto Ctripin
kanssa varustamo perusti SkySea Cruises -yhtiön,
josta kumpikin omistaa 35 prosenttia. Uusi SkySea
Cruises hankki käyttöönsä entisen Celebrity
Centuryn Royal Caribbeanin tytäryhtiö Celebrity
Cruisesilta, ja aloitti l i ikenteen täl lä toukokuussa
201 5.

Vaikutukset näkyvät Suomeenkin?

Risteilyl i ikenteen kasvulla saattaa olla hyvinkin
monipuolisia vaikutuksia Kiinan yhteiskunnalle ja
taloudelle. Tällä hetkellä valtio kehottaa yhtiöitä
huolehtimaan työntekijöiden vuosilomista matkailun
piristämiseksi, risteilyl i ikenteen kasvu vaikuttaa
todennäköisesti myös muil la tavoin kuin pelkästään
suurempina turistivirtoina ja matkailusektorin
kasvuna. Yhä kookkaammat laivat ja suuremmat
matkustajamäärät edellyttävät parempia satamia, mikä
työll istää ja edellyttää uuden infrastruktuurin raken-
tamista. Tällä hetkellä merkittäviä uudistusprojekteja
on käynnissä yhdessätoista satamassa, esimerkiksi
Guangzhoussa, Hong Kongissa, Shanghaissa, Tianjinissa
ja Zhoushanissa. Lisäksi esimerkiksi Royal Caribbean
on selvittänyt mahdoll isuuksia rakentaa kuivatelakka
ja logistiikkakeskus palvelemaan Kiinasta l i ikennöivien
laivojen tarpeita.

Kiinalaiset telakat ovat olleet halukkaita osal l istumaan
kilpailuun risteilylaivojen rakentamisesta, varsinkin
kun kasvavat markkinat myös Amerikassa ja Eu-
roopassa edellyttävät uusien alusten rakentamista.
Tällä hetkellä ongelmana on alihankkijaverkoston ja
osaamisen puute, varsinkin kun eurooppalaiset telak-
kayhtiöt ovat ymmärrettävistä syistä haluttomia
yhteistyöhön potentiaal isten kilpail i joiden kanssa. On
siis hyvinkin mahdoll ista, että Kiinan kasvavien
risteilymarkkinoiden vaikutukset heijastuvat jossain
vaiheessa kouriintuntuvasti myös Eurooppaan,
erityisesti Ital ian, Ranskan, Saksan ja Suomen
suurimmil le telakoil le.

Kiinan valtion omistama Bohai Ferry lähti mukaan
risteilykilpaan ostamalla kuvassa näkyvän Costa Voyagerin.
Tällä hetkellä laiva liikennöi nimellä Chinese Taishan.
Kuva: Wikimedia Commons/Piergiul iano Chesi (CC BY 3.0)
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TEKSTI: LASSI LIIKANEN

Kesäkuussa 201 4 kirjoitin Suomessa vähälle huo-
miolle jääneestä projektista: Gotlandsbåtenin yrityk-
sestä käynnistää kilpaileva li ikenne manner-Ruotsista
Gotlannin saarelle. Liikenne on nimittäin viime vuo-
sikymmenet ollut kulloinkin Ruotsin valtiolta tukea
saaneen varustamon käsissä. Täällä länsinaapurissa
asia kiinnosti luonnoll isesti enemmän myös laivahar-
rastajapiirien ulkopuolel la.

Viimekertainen yritys epäonnistui. Suurimmaksi on-
gelmaksi koitui Kreikasta rahdattu alus, jota ei kos-
kaan saatu Itämerelle eikä edes li ikkeelle, vaikka mie-
histökin ehdittiin jo lennättää Kreikkaan hakemaan
laivaa. Kun alusta ei ol lut, Gotlandsbåtenin oli perut-
tava vuoden 201 4 liikenne ja täten myös kymmenet
tuhannet myydyt l iput. Varustamo ilmoitti myöhem-
min, ettei vuonna 201 5:kaan päästä aloittamaan sopi-
van aluksen puuttuessa.

Viime kesänä saatiin kuitenkin hyviä uutisia: Gotlands-
båten oli löytänyt sopivan aluksen P&O Ferriesiltä,
Pohjois-Irlannin ja Skotlannin välisestä l i ikenteestä.
Tässä vaiheessa Gotlandsbåtenin organisaatiota oltiin
jo uudistettu, ja aluksen osti sitä varten perustettu
varustamo Nordic HSC. Viime talvena HSC Express
tuli Ruotsin Helsingborgiin ja siirtyi myöhemmin ke-
väällä Landskronaan telakalle. Pitkien valmistelujen
jälkeen HSC Express pääsi onnistuneesti tekemään
ensimmäisen vuoronsa 28. huhtikuuta Nynäshamnista
Visbyhyn. Vajaat 850 matkustajaa ja 1 80 autoa kuljet-
tava katamaraani l i ikennöi Nynäshamnin l isäksi myös
Västervikiin.

Kilpailun vaikutus l i ikenteeseen on jo nyt huomat-
tavissa. Aiemmin monopolista nauttinut Destination
Gotland on lisännyt 1 1 8 uutta vuoroa ja täten sato-
jatuhansia l isäpaikkoja Nynäshamnin ja Visbyn väli l le.
Hintataso matkoil la mantereen ja saaren väli l lä on
tul lut reilusti alas, ja uusi kilpail i ja Gotlandsbåten
väittääkin hintojen olevan vuoden 1 978 tasolla.

Tästä on luonnoll isesti pal jon hyötyä Gotlantiin ke-
säl lä matkustavil le. Hintojen laskun ja l isävuorojen

lisäksi l i ikennettä on ensimmäistä kertaa reiluun kah-
teen vuosikymmeneen Nynäshamnin ja Oskarsham-
nin l isäksi myös Västervikistä. Gotlanti on suosittu
matkailukohde Ruotsissa, ja kesäl lä siel lä järjestetään
lukuisia eri teemaviikkoja ja tapahtumia, kuten politii-
kan vuosittainen ”huippukokous” Almedalsveckan ja
keskiaikaviikko Medeltidsveckan. Uusi kilpail i ja on
jul istanut, että pääasial l isena tarkoituksena on saada
Gotlannin paikal laan jumittava turistien määrä nou-
suun ja täten hyödyttää saaren taloutta. Varsinaisesti
Destination Gotlandin kiusaksi l i ikennettä ei siis
aloiteta, vaan pääasial l isena tarkoituksena on tuoda
entistä enemmän matkail i joita Gotlantiin.

On ilahduttavaa nähdä käytännössä, miten kilpailu to-
della loppukädessä koituu kuluttajan hyödyksi. Mo-
nien vastoinkäymisten jälkeen myös Gotlandsbåten
kykeni kääntämään suunnan ja lopulta onnistui ta-
voitteessaan. Uusi ja toivottavasti kaikil le parempi
aikakausi Gotlannin-l i ikenteessä on käynnistynyt.

PS. Artikkelin Gotlannin-liikenteestä ja Gotlandsbåtenin

edellisestä yrityksestä löydät Ulkomatalan numerosta

3/201 4. Artikkelin Rederi AB Gotlandin ja manner-Ruotsin

ja Gotlannin välisen liikenteen historiasta löydät Ulkoma-

talan numerosta 2/201 5.

Tukholman-kirjeenvaihtaja

Kilpailu Gotlannin-
liikenteessä on totta

"On ilahduttavaanähdä käytännössä,
miten kilpailu todella
loppukädessä koituu
kuluttajan hyödyksi.



31

Pietikäinen, Matti: Vain yksi palasi takaisin – Höyrylaiva

Turson 70 ensimmäistä vuotta. Satamajäänsärkijä S/S

TursoYhdistys ry: 201 6. 204 sivua.

TEKSTI: KALLE ID

SATAMAJÄÄNSÄRKIJÄ TURSO on Suomen oloissa
uniikki alus: ainoana maastamme sotakorvauksena
Neuvostoliittoon luovutetuista aluksista se palasi ko-
timaahan. Laiva on myös maamme ainoa kivihii ltä
käyttövoimanaan käyttävä höyryalus ja kertakaikkisen
uniikki esimerkki elävästä historiasta.

Matti Pietikäinen oli alkumetreiltä asti mukana Turson
Suomeen palauttamisessa ja kunnostamisessa, joten
hän oli luonnoll inen valinta laivan historiikin kirjoit-
tajaksi. Valitettavasti Pietikäinen menehtyi keväällä
201 5, minkä jälkeen kirjan toimitti valmiiksi Rami
Wirrankoski. Lisäksi kirjoittamiseen osall istuivat Pek-
ka Snellman ja Ari Reunanen.

Pietikäisen tapaan Turso-historiikki ei kerro vain itse
aiheena olevan laivan vaiheista, vaan taustoittaa aihet-
ta laajasti kertomalla rakentajatelakan historian, Tur-
soa edeltäneiden suomalaisten satamajäänmurtajien
vaiheet ja vieläpä Turson suunnittelusta vastanneen K.
Albin Johanssonin elämänvaiheet. Kiintoisa on myös
täydell inen luettelo sotakorvauksena luovutetuista
suomalaisista laivoista ja proomuista. Sivupolut eivät
kuitenkaan vie huomiota itse aiheelta eli Tursolta, jon-
ka vaiheet Suomen lipun alla käsitel lään ansiokkaasti.
Erityisesti laivan kunnostustyöt ja vaiheet Turso-yh-
distyksen omistuksessa käsitel lään yksityiskohtaisesti
– ja hyvä niin, onhan edelleen jatkuva kunnostustyö
ollut kiinnostava ja poikkeuksell inen projekti.

Sen sijaan laivan aika nimellä Taifun ( ) ensin
Neuvostoliiton ja sitten Venäjän lipun alla ohitetaan
lyhyesti: vain 1 1 sivua on omistettu laivan 59 vuotta
kestäneelle ajal le itänaapurissa. Tiedon saaminen lai-
van vaiheista erityisesti Neuvostoaikana oli varmasti
haastavaa, mutta yhtä kaikki kirja antaa yksipuolisen
kuvan laivan tarinasta.

Itse olisin arvostanut myös Turson entisöinnissä teh-
tyjen valintojen tarkempaa avaamista. Alushan on –
muutamaa yksityiskohtaa lukuun ottamatta – palau-
tettu ulkoisesti takaisin vuoden 1 944 asuunsa, mikä
on tarkoittanut lähes kaikkien vuosien 1 945-2004
historial l isten kerrostumien hävittämistä. Koska laiva
on haluttu kunnostaa nimenomaan suomalaisena on
valinta hyväksyttävä, mutta olisi si lti ol lut kiinnostavaa
lukea, miten päädyttiin juuri tähän asuun.

Taittonsa puolesta Turso-kirja on siisti ja helppolu-
kuinen; visuaalisessa ilmeessä on selvää sukulaisuutta
Laiva-lehteen. Hiukan erikoinen valinta on kaikkien
erisnimien kursivointi – yleensähän kursiivia joko ei
käytetä ollenkaan tai nimet kursivoidaan vain kun
henkilö mainitaan ensimmäistä kertaa. Pieniä pyyh-
keitä pitää antaa kirjan kannesta, joka vaikuttaa kii-
reessä tehdyltä ja antaa halvan ensivaikutelman muu-
ten asial l isesta teoksesta.

Aiheensa rajal l isuuden vuoksi Turso-kirja ei yl lä Pie-
tikäisen aiempien teosten tasolle, mutta yhtä kaikki
se puolustaa kiinnostavan aiheensa vuoksi paikkaansa
kenen tahansa suomalaisen merenkulkuharrastajan
kirjahyllyssä.

Kirja-arvostelu

Turson historiikki
Matti Pietikäisen viimeiseksi jää-
nyt teos luo katsauksen satama-
jäänmurtajaTurson historiaan.



Linjalaivat

Islannista ja Färsaarilta
Britanniaan
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TEKSTI: KALLE ID

MATKUSTAJALIIKENNE Pohjoismaista Britanniaan
-juttusarjan oli tarkoitus loppua Ulkomatalan viime
numerossa julkaistuun artikkeliin Tanskan ja Britan-
nian välisestä l i ikenteestä. Alkuperäisenä suunnitel-
mana oli, että tuohon artikkeliin olisi kuulunut osana
lyhyt kainalojuttu, joka kertoisi l i ikenteestä Islannista
ja Färsaarilta Britanniaan. Jutusta tuli kuitenkin aivan
liian pitkä lyhyeksi kylkiäiseksi ja se sai kunnian olla
oma eril l inen artikkelinsa. Samalla meni pipariksi al-
kuperäinen suunnitelma, jonka mukaan sarjan artik-
kelit oltaisiin julkaistu samassa järjestyksessä, jossa
matkustajal i ikenne aiheena olevista maista Britanni-
aan loppui.

Yhteys Britanniaan ei koskaan ol-
lut pääasia Islantiin ja Färsaarille
liikennöiville varustamoille –
yleensä brittiläisissä satamissa poi-
kettiin matkalla Tanskaan. Vaikka
Britannian-yhteydessä oli useita
taukoja, pääsi Islannista ja Färsaa-
rilta silti Britanniaan vielä silloin,
kun liikenne Ruotsista, Norjasta ja
Suomesta oli jo päättynyt.



Linjalaivat

Islannista ja Färsaarilta
Britanniaan

Matkustajaliikenne Pohjoismaista
Britanniaan, osa 7/7.
Pohjoismaiden ja Britannian välistä matkusta-
jalaivaliikennettä käsittelevän juttusarjan tä-
män osan aiheena on liikenne Islannista ja Fär-
saarilta Britanniaan. Sarja päättyy.
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Islannista ja Färsaarilta Britanniaan kulkenut l i ikenne
poikkeaa muista Pohjoismaista jonkin verran. Kun
Ruotsissa ja Norjassa muut varustamot aloittivat l i i-
kenteen ja tanskalainen DFDS tuli mukaan vasta sen
loppuvuosina, Islannin ja Färsaarten liikenteessä
DFDS oli mukana ensin mutta luopui l i ikenteestä
myöhemmin paikal l isten yrittäjien hyväksi. Tämä oli
luonnoll ista, sil lä vuoteen 1 944 asti Islanti ol i osa
Tanskaa ja Färsaaret on sitä edelleen. DFDS:n l i ikenne
Färsaaril le ja Islantiin ei kuitenkaan ollut puhtaasti
Tanskan sisäistä l i ikennettä, vaan saaril le ajettiin Skot-
lannin pääkaupungin Edinburghin kautta.

Matkustajaliikenne Färsaarille ja Islantiin
alkaa

Vuoteen 1 856 asti l i ikenne Färsaaril le ja Islantiin oli
kuninkaall inen monopoli. Liikenne oli epäsäännöll istä,
eikä varsinaista matkustajal i ikennettä ollut lainkaan.
Kun vielä kuninkaall isen kauppakompanian saarten
liikennettä hoitanut alus, kuunari Søløven, upposi
vuonna 1 857, tarvittiin saarten liikenteeseen uusi
ratkaisu. Vuonna 1 858 tanskalainen laivanvarustaja C.
P. A. Koch aloitti l i ikenteen matkustajia ja rahtia
kuljettaval la höyrylaival la Kööpenhaminan, Färsaarten
ja Islannin väli l lä. Vuonna 1 867 Kochin varustamo
fuusioitui kolmen muun tanskalaisvarustamon kanssa
muodostaen Det Forenede Dampskibsselskabin eli

Vimeinen Islannista ja Färsaarilta Britanniaan liikennöinyt
matkustaja-alus Smyril Tórshavnin satamassa vuonna 201 1 ,
Britannian-liikenteen jo päätyttyä. Kuva: Kalle Id



DFDS:n. Vuosina 1 870-1 876 liikenne Islantiin ja Fär-
saaril le oli jäl leen Tanskan valtion hoitamaa, kunnes
DFDS otti l injan jäl leen hoitaakseen. Valtion alus Dia-
na jatkoi vuoteen 1 880 DFDS:n laivojen rinnal la, mut-
ta vuodesta 1 880 vuoteen 1 908 DFDS oli ainoa Fär-
saaril le ja Islantiin l i ikennöinyt varustamo.

DFDS:n aika

Vuonna 1 882 DFDS:l le valmistui ensimmäinen nimen-
omaan Färsaarten ja Islannin l i ikennettä varten suun-
niteltu alus, Burmeister & Wainin telakan rakentama
Laura (1 068 brt ja 1 20 matkustajaa). I lmeisesti sa-
maan aikaan alkoi l i ikenne Islannista ja Färsaarilta
Britanniaan, sil lä DFDS:n 1 25-vuotishistoriikin mu-
kaan Laura liikennöi alusta lähtien reitil lä Kööpenha-
mina-Edinburgh-Färsaaret-Islanti. Sekä Färsaaril la että
Islannissa vierailti in useissa eri satamissa. Kuitenkin
North Sea Passenger Lines -teoksen mukaan liikenne
saarilta Britanniaan alkoi vasta vuonna 1 897, kun
DFDS solmi Tanskan hall ituksen kanssa sopimuksen,
jonka nojal la varustamo liikennöi 1 8 kertaa vuodessa
Kööpenhaminasta Edinburghin kautta Färsaaril le.

Alkoi Britannian-l i ikenne kumpana vuonna hyvänsä,
vuoden 1 897 sopimuksen täyttämiseksi DFDS tarvitsi
(l isää) aluksia l i ikennettä varten. Vuonna 1 898 varus-

tamo osti rahtialuskaksikon Vardø ja Vadsø, jotka uu-
distettiin matkustaja-rahtialuksiksi nimil lä Skalholt ja
Holar (laivat nimettiin Islannin piispanistuinten Skál-
holtin ja Hólarin mukaan). Ne kulkivat sekä pitkällä
l injal la Kööpenhaminasta Edinburghin kautta Färsaa-
ril le ja Islantiin että Islannin rannikkoliikenteessä.
Huolimatta valtion kanssa tehdystä sopimuksesta sai
DFDS reitil le kilpail i jan vuonna 1 898, kun ruotsalai-
nen Skånska Ångfartygs AB asetti 1 879 valmistuneen
Vesta-laivansa (1 1 22 brt, 92 matkustajaa) Kööpenha-
mina-Edinburgh-Färsaaret-Islanti -l injal le. DFDS osti
laivan jo 1 899, säilyttäen sen samalla l injal la saman ni-
misenä. Samalta omistajalta DFDS:l le siirtyi myös Ce-
res (rak. 1 883, 1 1 66 brt ja 1 1 7 matkustaja), joka se-
kin asetettiin Islannin-l i ikenteeseen. Vuonna 1 904
DFDS hankki peräti nel jännen aluksen Islannin-l i iken-
teeseen, kun suomalaiselta Wasa-Nordsjö Ångbåts
Ab:lta ostettiin 1 898 valmistunut Vega. Uuden nimen
Tjaldur (1 ; 795 brt, 353 matkustajaa) saanut alus ase-
tettiin sekin Kööpenhamina-Edinburgh-Färsaaret-Is-
lanti -l injal le. Laiva sai nimensä Färsaarten kansal l is-
l innun meriharakan mukaan. On syytä huomata ni-
men olevan nimenomaan fäärinkiel inen – tanskaksi
meriharakka on strandskade.

Pitkään palvel lut Laura haaksirikkoutui Skagarstrandin
edustal la Islannissa 1 0.3.1 91 0. Miehistö ja matkustajat
saatiin pelastettua, mutta laiva itsessään jouduttiin ro-
muttamaan. Laura ehti tehdä 28 vuoden aikana 204
matkaa Kööpenhaminan ja Islannin väli l lä. Onneksi
Kööpenhaminan telakalla oli valmiina Islannin-l i iken-
teeseen sopiva alus, vuonna 1 891 valmistunut Botnia,
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Siipirataslaiva Vesta vuodelta 1 897 liikennöi Färsaarille ja
Islantiin ensin Skånska Ångfartygs Ab:n ja myöhemmin
DFDS:n väreissä. Kuva: Bruce Peterin kokoelmat



joka aloitti lähes saman tien liikenteen Islantiin. Uu-
distusten jälkeen 1 206 brt:n alus kuljetti 1 71 mat-
kustajaa. Kuten nimestäkin voi päätel lä oli Botnia al-
kujaan rakennettu Tanskan ja Suomen välistä l i iken-
nettä varten; DFDS oli kuitenkin luopunut l i ikentees-
tä Suomeen vuonna 1 904. Keväällä 1 91 2 Islannin-l i i-
kenteessä vierail i puolestaan upouusi Bergenshus
(1 01 7 brt, 76 matkustajaa), joka tosin teki vain yhden
matkan ennen siirtymistään Stettin-Kööpenhamina-
Norja -l injal le.

Vuosina 1 908-1 91 0 Det Bergenske Dampskibsselskab
ja AS Thore aloittivat molemmat liikenteen Färsaaril le
ja Islantiin Norjasta ja Tanskasta. Kumpikaan varusta-
mo ei l i ikennöinyt Britanniaan, mutta l isääntynyt kil-
pailu heikensi DFDS:n Islannin ja Färsaarten liiken-
teen tulosta. Vuonna 1 91 4 puolestaan perustettiin
Eimskipafélag Íslands (vapaasti käännettynä Islannin
Höyrylaivaosakeyhtiö). Eimskipin historiasta on ollut
poikkeuksell isen vaikeaa löytää tarkkaa tietoa; varus-
tamon ensimmäiset alukset aloittivat l i ikennöinnin
vuonna 1 91 5, mutta en löytänyt mitään tietoa laivo-
jen tarkoista reiteistä tai siitä, kuljettivatko ne mat-
kustajia. Lisääntynyt kilpailu ei kuitenkaan varmasti
parantanut DFDS:n matkustaja-alusten asemaa.

Kilpail i joiden ilmaantumisesta huolimatta DFDS jatkoi
l i ikennöintiä. Skalholt vedettiin l i ikenteestä vuonna
1 91 4, mutta seuraavana vuonna sen korvasi vain kol-
me vuotta vanha Christianssund (1 01 7 brt, 76 mat-
kustajaa), joka oli edellä mainitun Bergenshusin sisar-
alus. Christianssund kuitenkin menetettiin haaksiri-
kossa jo vuonna 1 91 6. Islannin-l i ikennettä varten oli
onneksi edell isenä vuonna valmistunut uudisrakenne
Island (1 774 brt, 1 55 matkustajaa) Helsingørin tela-
kalta. Island liikennöi Kööpenhaminan ja Islannin väliä
Botnian ja Tjaldurin (1 ) l injaparina.

Holar vedettiin l i ikenteestä vuonna 1 91 7. Vesta ja Ce-
res puolestaan menetettiin molemmat sodassa sama-
na vuonna ollessaan rahdattuina Islannin paikal l ishal-
l innolle. Vuodesta 1 91 8 Botnia kulki Kööpenhaminas-
ta Färsaaril le ja Islantiin Bergenin kautta, kunnes
vuonna 1 920 palattiin vanhaan reittiin Edinburghin
kautta. Tjaldur (1 ) ja Island sen sijaan liikennöivät ko-
ko ajan Edinburgh kautta. Vuonna 1 920 linjal la kulki
myös vuonna 1 890 valmistunut Nidaros (1 024 brt ja
1 44 matkustajaa). Alus on suomalaisittain mielenkiin-
toinen, sil lä se rakennettiin alkujaan DFDS:n Kööpen-
hamina-Hanko -l injal le. Vuotta myöhemmin Island
purjehti ensimmäistä kertaa aina Grönlantiin asti.
Vuonna 1 922 Tjaldur (1 ) poistui Islannin-l i ikenteestä.

Sen korvasi 1 91 5 valmistunut Sleipner (ex-Trond-
hjem (1 ), 1 076 brt, 59 matkustajaa), joka liikennöi
vain Färsaaril le asti käymättä lainkaan Islannissa. Laiva
sai nimensä skandinaavisen mytologian kahdeksanjal-
kaisen Sleipnir-orin mukaan, joka oli yl i jumala Odinin
ratsu.

Nimi Tjaldur kuitenkin palasi väl ittömästi Färsaaril le
ja Islantiin suuntautuneeseen liikenteeseen, sil lä 1 91 9
perustettu Skipafelagið Føroyar (SF) nimesi Østasia-
tisk Kompagnilta hankkimansa matkustaja-rahtialuk-
sen Tjalduriksi (2). SF l i ikennöi Färsaarilta suoraan
Kööpenhaminaan; färsaarelaiset olivat jo pidempään
toivoneet suoraa Tanskan-yhteyttä Edinburghin kaut-
ta kiertävän reitin sijaan. Laivan nimivalinta l ienee ai-
heuttanut enemmän kuin hiukan sekaannuksia, sil lä
vuonna 1 926 DFDS:n Tjaldur (1 ) palasi Kööpenha-
mina-Edinburgh-Färsaaret-Islanti -l injal le ja näin Fär-
saarten ja Tanskan väli l lä kulki kaksi samannimistä
alusta.

DFDS-ajan loppu

DFDS:n Färsaarten ja Islannin-l i ikenteeseen saatiin
vielä yksi uudisrakenne, kun vuonna 1 927 valmistui
uusi Dronning Alexandrine (1 854 brt ja 1 53 matkus-
tajaa). Seuraavana vuonna liikenne Islantiin ja Färsaa-
ril le järjestettiin uudelleen: Dronning Alexandrine ja
Sleipner ajoivat pitkää linjaa Kööpenhamina-Edin-

Vuonna 1 91 5 valmistunut Island liikennöi Färsaarille ja
Islantiin aina vuonna 1 937 tapahtuneeseen uppoamiseensa
asti. Kuva: Bruce Peterin kokoelmat
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burgh-Tórshavn-Vestmanna-Reykjavik. Botnia ja Is-
land siirtyivät l i ikennöimään lyhyempää linjaa, joka
päättyi etelässä Edinburghiin. Tjaldur (1 ) siirrettiin
muuhun liikenteeseen. Vuonna 1 928 myös SF aloitti
l i ikenteen Britanniaan, joskin kuljettaen ainoastaan
rahtia Havhestur (“myrskylintu”) -laival la. Varustamo
ei kuitenkaan kyennyt kilpailemaan vahvempaa
DFDS:ää vastaan. Linja sul jettiin vuonna 1 933 ja Hav-
hestur myytiin.

Pitkään palvel lut Botnia vedettiin lopulta l i ikenteestä
1 934 ja myytiin romuksi. Seuraavana vuonna sen kor-
vasi vuonna 1 896 valmistunut Primula (1 524 brt, 257
matkustajaa). Sen aika linjal la jäi kuitenkin lyhyeksi,
si l lä laiva makuutettiin jo 1 936. Saman vuonna Sleip-
ner siirrettiin Kööpenhaminan ja Puolan välisi l le l in-
joil le. Island puolestaan upposi Skotlannin rannikolla
vuonna 1 937; matkustajat, rahti ja laival la ollut posti
saatiin pelastettua. Näin Drottning Alexandrine jäi
DFDS:n ainoaksi alukseksi Färsaaril le ja Islantiin suun-
tautuneessa l i ikenteessä. Laivan reitistä oltiin vuonna
1 936 poistettu käynti Edinburghissa, mutta Islandin
uppoamisen jälkeen se otettiin jäl leen mukaan reittiin.
Toisen maailmansodan myötä liikenne Islannista ja
Färsaarilta Britanniaan keskeytyi. Sodan jälkeen sekä
DFDS että SF aloittivat l injansa uudelleen, mutta
kumpikaan ei enää liikennöinyt Britanniaan. Vuosi
1 939 jäi näin toistaiseksi viimeiseksi vuodeksi, jol loin
Färsaarilta ja Islannista oli matkustajayhteys Britan-
niaan.

Eimskip-kausi 1 950-1 973

Toisen maailmansodan jälkeen matkustajayhteys Bri-
tanniasta Islantiin – mutta ei Färsaaril le – palasi vuon-
na 1 950, kun aiemmin mainittu islantilaisvarustamo
Eimskip vastaanotti uudisrakenne Gullfossin (3 858
brt, 209 matkustajaa). Laivan varsinainen tarkoitus oli
tarjota matkustajayhteys Islannista Tanskaan, mutta
reittiin l isättiin – ilmeisesti ensimmäistä kertaa – py-
sähdys Edinburghissa.

Färsaaret puolestaan saivat jäl leen matkustajayhtey-
den Britanniaan vuonna 1 952, kun DFDS asetti vuon-
na 1 923 valmistuneen 1 398 brt:n Trondhjemin (2)
reitil le Kööpenhamina-Aalborg-Edinburgh-Tórshavn-
Trongisvágur. Trondhjem (2) kuljetti kuitenkin vain 24
matkustajaa, joten käytännössä kyse oli lähes yksin-
omaan rahtil i ikenteestä, minkä lisäksi alus l i ikennöi
Färsaaril le vain muiden linjojen ohessa. Britannian-yh-
teyden paluu jäi lyhyeksi, si l lä jo vuonna 1 955 Trond-
hjem (2) siirtyi yksinomaan Tanskan ja Britannian vä-

l isi l le l injoil le. Kiinnostavaa on, että Eimskip ei l isännyt
pysähdystä Färsaaril la Gullfossin reittiin tämän jäl-
keen.

1 960-luvun lopulta lähtien Gullfossin pysähdys Edin-
burghissa jätettiin usein pois laivan reitistä, mutta ko-
konaan näistä ei luovuttu. Syksyllä 1 973 Gullfoss ve-
dettiin pois l i ikenteestä; lentokoneet olivat syrjäyttä-
neet perinteiset matkustaja-alukset täl läkin reitil lä.
Eimskip ei i lmeisesti enää liikennöinyt matkustaja-
aluksil la tämän jälkeen. Autolauttal i ikenne Färsaaril le
alkoi vasta vuonna 1 974, kun DFDS siirsi Tanska-Bri-
tannia -l injan Englandin Esbjerg-Tórshavn -l injal le (lai-
vasta kerrottiin tarkemmin sarjan viime osassa Ulko-
matalan numerossa 2/201 6). Islanti sai odottaa omaa
autolauttaansa vieläkin pidempään.

Britanniaan kolmen varustamon voimin 1 975-
1 996

Färsaarten hall innon omistama, saarten välisestä pai-
kal l isl i ikenteestä vastaava varustamo Strandfaraskip
Landsins osti vuonna 1 975 ensimmäisen autolauttan-
sa, DFDS:n tytäryhtiö Mols-Linienin vuonna 1 969 val-
mistuneen Morten Molsin (2 430 brt, 800 matkusta-
jaa ja 1 35 autoa). Laiva sai uuden nimen Smyril (“am-
puhaukka”). Vaikka laiva oli alkujaan hankittu Färsaar-
ten sisäistä l i ikennettä varten, jo kesäl lä 1 975 sitä
käytettiin l i ikenteessä Färsaarilta Islantiin, Norjaan,
Tanskaan ja Skotlantiin, jossa satamana oli Aberdeen.
Linjoja Färsaarten ulkopuolel le l i ikennöitiin kuitenkin
Färsaarten sisäisen liikenteen rinnal la, joten kovin ti-
heästä l i ikenteestä ei ol lut kyse.

Vuonna 1 983 peräti kaksi uutta varustamoa aloitti
l i ikenteen Britanniaan, toinen Islannista ja toinen Fär-
saarilta Strandfaraskip Landsinsin kanssa kilpailevana
linjana. Islantiin suuntaavan lauttal injan perusti islanti-
lainen Farskip, joka rahtasi Polferriesiltä Rogalin-lau-
tan (alkujaan Suomen Höyrylaivaosakeyhtiön omista-
ma Sil ja-lautta Aallotar vuodelta 1 972), joka sai uu-
deksi nimekseen Edda 1 200-luvulta peräisin olevien
muinaisskandinaavisten kirjojen mukaan. 7 801 brt:n,
1 000 matkustajan ja 1 70 auton kapasiteetil la varus-
tettu Edda liikennöi Bremerhavenista Newcastlen
kautta Reykjavikiin kesäkauden 1 983. Mitä ilmeisim-
min reitti ei ol lut suuri menestys, sil lä l injaa ei avattu
uudelleen seuraavana kesänä.

Toinen vuonna 1 983 liikenteen aloittanut varustamo
pärjäsi paremmin. Färsaaril la vuonna 1 982 perustettu
Smyril Line (varustamo mahdoll isesti nimettiin Smy-
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Yllä: Tyylikäs Dronning Alexadrine vuodelta 1 927 oli
viimeinen DFDS:n uudisrakenne Färsaarten ja Islannin linjoilla.
Myöhemmin saarille liikennöitiin muilta linjoilta siirretyillä
vanhoilla aluksilla. Kuva: Bruce Peterin kokoelmat

Yllä oikealla: Eimskipin näppärä Gullfoss oli ainoa
islantilainen matkustaja-alus Britanniaan suuntautuneilla
linjoilla. Kuva: Postikortti, Ian Boylen kokoelmat

Oikealla: Islannin-kulkija tämäkin: entinen Silja- lautta
Aallotar kulki Länsi-Saksasta ja Britanniasta Islantiin vuonna
1 983 nimellä Edda. Kuvassa laiva ilmeisesti Nantesin
telakalla juuri ennen luovutusta.
Kuva: Suomen Laivahistorial l isen Yhdistyksen kokoelmat

Alla: Smyril- lautta liikennöi pitkään Färsaarilta Britanniaan.
Kuvassa laiva Aberdeenissä vuonna 1 993; taustalla
suomalaisväriä monitoimimurtaja Fennican muodossa.
Kuva: Ian Boyle
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ril-lautan mukaan) osti Swelast-varustamolta TT-Saga
Linen liikenteessä kulkeneen Gustav Vasan. Vuonna
1 973 valmistunut 7 457 brt:n, 1 040 matkustajan ja
250 henkilöauton laiva sai uuden nimen Norröna (1 )
ja se asetettiin l i ikenteeseen Tórshavnista Seydisför-
duriin (Islanti) , Bergeniin, Hanstholmiin (Tanska) ja
Skotlantiin kuuluvien Shetlandinsaarten Lerwickiin.
Lerwickistä oli puolestaan jatkoyhteys manner-Skot-
lannin Thursoon (Scrabsterin satamaan) ja Aberdee-
niin P&O Ferriesin lautoil la. Kuten Smyril , myös Norr-
öna (1 ) l i ikennöi vain kesäisin; talvet se vietti joko
makuutettuna tai rahdattuna muil le operaattoreil le.

Vuonna 1 993 käynti Lerwickissä jätettiin pois Norr-
önan reitistä, ja näin Islanti menetti jäl leen Britannian-
yhteytensä. Osasyynä päätökseen saattoi ol la se, että
DFDS oli luopunut omasta Tanskan ja Färsaarten vä-
l isestä yhteydestään vuonna 1 992, joten Smyril Line
sai nyt täl lä väl i l lä huomattavasti aiempaa enemmän
matkustajia. Färsaarien Britannia-yhteys sen sijaan säi-
lyi, si l lä Strandfaraskip Landsins jatkoi l i ikennettä
Tórshavnista Aberdeeniin aina kesäkauteen 1 996 asti.
Lokakuussa 1 996 Smyril vierail i viimeisen kerran
Skotlannissa; tämän jälkeen Färsaarten ja Britannian
välinen meriyhteys katkesi – toistaiseksi.

Norrönoilla Britanniaan 1 999-2008

Pitkään Färsaarten ja Britannian välinen yhteys ei eh-
tinyt olla poikki. 1 990-luvun lopulla Smyril Line laa-
jensi radikaalisti l i ikennettään: syksystä 1 998 Norröna

(1 ) alkoi l i ikennöidä ympärivuotisesti Färsaarten ja
Tanskan väli l lä, ja seuraavasta vuodesta alkaen kesä-
käynnit Lerwickissä otettiin jäl leen ohjelmaan.

1 990-luvun lopulla alkoi olla selvää, että Norröna (1 )
oli jäämässä pieneksi l i ikenteen tarpeisiin. Ehkä hie-
man yllättäen Smyril Line päätti hankkia korvaajaksi
uudisrakenteen, ei käytettyä alusta. Syy oli kuitenkin
ilmeinen, sil lä Tórshavnin sataman ahtaudesta johtuen
uuden aluksen piti ol la verrattain lyhyt, mutta vasti-
neeksi normaalia leveämpi halutun kapasiteetin saa-
vuttamiseksi. Uusi alus sai edeltäjänsä tapaan nimen
Norröna (2). Knud E. Hansen -arkkitehtitoimiston
suunnittelema alus valmistui Flender Werftin telakalta
Lyypekistä vuonna 2003. Aluksen sisätilojen suunnit-
telusta vastasi ruotsalainen arkkitehtitoimisto Figura.
Norrönan (2) bruttovetoisuus on 35 966 bt, matkus-
tajakapasiteetti 1 482, autokapasiteetti 634 ja rahti-
kapasiteetti 1 870 kaistametriä.

Vaikka uusi Norröna (2) oli rakennettu osittain Shet-
lannin hal l innon rahoil la ja Shetland Development
Trust on myös yksi Smyril Linen omistajista, halusi
varustamo lopettaa li ikenteen Lerwickiin jo vuonna
2006. Syynä olivat Smyril Linen talousvaikeudet. Jokai-
nen käynti Lerwickissä maksoi varustamon tuolloisen
toimitusjohtajan Thomas Magnussenin noin 1 0 000
puntaa, kun samaan aikaan vain viisi prosenttia kaikis-
ta varustamon kuljettamista matkustajista aloitti tai
lo-petti matkansa Lerwickissä. Lisäksi ongelmia tuotti
yhteistyö Shetlannin ja Skotlannin välisen lauttal i ike-
nteen vuonna 2002 hoitaakseen saaneen Northlink
Ferriesin kanssa, sil lä aiemmasta li ikennöijästä P&O
Ferriesistä poiketen Northlink ei suostunut yhteis-
työhön Lerwickin kautta Skotlannista Skandinaviaan
kulkevien matkojen varauksissa.

Liikenteen lopettamista puitiin oikeudessa asti, si l lä
Shetland Development Trustin mukaan Smyril Line oli
sitoutunut l i ikennöimään Lerwickiin vuoteen 2008
asti. Lopulta kesäkausi 2006 jäi kuitenkin viimeiseksi,
jol loin Smyril Line li ikennöi Shetlantiin. Sen sijaan
Norröna alkoi l i ikennöidä suoraan manner-Skotlannin
Thursoon kesäkaudesta 2007. Tämä liikenne olikin
kannattavampaa kuin Shetlannin-reitti, mutta aikatau-
lul l isesti ongelmall ista: Thurso kun ei ole Tanskan ja
Färsaarten välisen reitin varrella, toisin kuin Lerwick.
Syksyllä 2008 Smyril Line päätti lopull isesti luopua
liikenteestä Skotlantiin. Samalla myös käynnit Berge-
nissä jäivät pois aikataulusta ja Norröna liikennöi
vuodesta 2009 lähtien kesäisin reitil lä Hirtshals-Tórs-
havn-Seydisfjördur. Talvisin laiva ei käy Islannissa.

Smyril Linen ensimmäinen Norröna kuvattuna helmikuussa
2003. Laivan nimen kirjoitusasu on mielenkiintoinen, sillä
fäärin kielessä ö-kirjaimen normaali kirjoitusasu on ø.
Suomalaisille tutumpaa kirjoitusasua käytetään yleensä
lähinnä runoudessa. Kuva: Per Jensen



Islanti ja Färsaaret, kuten muutkin Pohjoismaat, ovat
nykyään vail la matkustajalaivayhteyttä Britanniaan.
Shetlannin paikal l ishal l into ja Smyril Line tosin neu-
vottelivat keväällä 201 4 Lerwickin-käyntien palautta-
misesta, mutta tämä ei johtanut konkreettisiin tulok-
siin.
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Yllä: Norrönan (2) buffet-ravintola kuvattuna vuonna 201 4.
Kuva: Sverre Andread Rud

Alla: Uutta Norrönaa suunniteltaessa huomioitiin Pohjois-
Atlantin myrskyisä luonne, mikä johti jyhkeään ulkomuotoon.
Kuvassa laiva ohittaa Travemünden koeajolla huhtikuussa
2003. Kuva: Marko Stampehl
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Lokikirja
Maalis-huhtikuu 201 6

TEKSTI: KALLE ID, LASSI LIIKANEN, JUSSI LITTUNEN
JA OLLI TUOMINEN

Tietokanta Suomen perinnelaivoista avautui.
Maaliskuun alussa avattiin Suomen Laivahistorial l isen
Yhdistyksen ja Museoviraston yhteistyönä tuottama
Suomen historial l isten alusten tietokanta, johon kuu-
luvat museolaivat, perinnealusrekisteriin hyväksytyt
perinnelaivat sekä muut olemassa olevat alukset, jot-
ka täyttävät perinne- tai museoalukselle asetetut
kriteerit. Tietokantaa pääsee selaamaan osoitteessa
laiva.fi. KI

Genting osti lisää telakoita. Risteilytoimintaansa
ryminäl lä laajentanut Genting Hong Kong osti maalis-
kuun alussa kolme telakkaa lisää: Nordic Yardsin kol-
me telakkaa Wismarissa, Warnemündessä ja Stral-
sundissa l i itetään osaksi Gentingin jo aiemmin hankki-
maa Lloyd Werft Groupia. Wismarin ja Warnemün-
den telakoil la voidaan rakentaa yli 300 metriä pitkiä
risteil i jöitä. Gentingin toimitusjohtaja Tan Sri Lim Kok
Thayn mukaan yhtiöl lä on laaja suunnitelma seuraa-
vien kymmenen vuoden aikana toimitettavista uudis-
rakenteista. Gentingin omistamia risteilybrändejä ovat
Star Cruises, Dream Cruises ja Crystal Cruises. KI

Disneylle kaksi risteilijää MeyerWerftiltä? Dis-
ney Cruise Line ja Meyer Werft solmivat maaliskuun
alussa esisopimuksen kahden uuden risteil i jän raken-
tamisesta. Mikäli sopimus johtaa tilaukseen, valmistu-
vat 1 35 000 bt:n alukset vuosina 2021 ja 2023. Toteu-
tuessaan uudet laiva ovat Disney Cruise Linen suu-
rimmat alukset. KI

Arctech Helsinki Shipyard rakentaa kaasukon-
densaattitankkerin? Tekniikka & Talous raportoi
maaliskuun alussa Helsingin telakan olevan saamassa
tilauksen kaasukondensaattitankkerin rakentamisesta
kyproslaisel le varustamolle. Alus olisi suunniteltu ym-
pärivuotiseen liikenteeseen Jamalin niemimaan vesil lä.

Mikäli huhuttu tilaus toteutuu, olisi se ensimmäinen
koskaan Hietalahden telakalla rakennettu tankkeri. KI

Virossa tutkitaan korruptiota jäämurtaja Bot-
nican ostossa. Viron valtionsyyttäjä tutkii korrup-
tioepäilyä jäänmurtaja Botnican ostossa Tall innan sa-
taman omistukseen syksyllä 201 2. Epäily kohdistuu
välittäjään, joka järjesti laivan myynnin Tall innan sata-
malle. Ostaja maksoi vuonna 1 998 valmistuneesta
monitoimimurtajasta 50 mil joona euroa. KI

Bimini Superfastistä Grimaldin Cruise Olbia.
Grimaldi Napoli i lmoitti maaliskuun alussa hankki-
neensa Bimini Superfastin (ex-Superfast VI) manner-
Ital ian ja Sardinian välisel le Livorno-Olbia -l injal le.
Laiva saa uuden nimen Cruise Olbia. Grimaldi maksoi
1 600 matkustajan ja 1 900 kaistametrin aluksesta 65
mil joonaa yhdysvaltain dollaria (noin 63 mil joonaa
euroa). Kuten kerroimme viime numeron Lokikir-
jassa, veti Cruise Olbian aiempi omistaja Genting
aluksen Floridan ja Bahamasaarten välisestä l i iken-
teestä tammikuussa. KI

P&O Australian Pacific Pearlistä CMV:n Co-
lumbus. Brittiläinen risteilyvarustamo Cruise & Ma-
ritime Voyages (CMV) ilmoitti 7.3. ostaneensa P&O
Cruises Australian laivastossa kulkevan Pacific Pearlin
(ex-Star Princess, Arcadia, Ocean Vil lage). Vuonna
1 989 valmistunut alus siirtyy CMV:n laivastoon ke-
säl lä 201 7 nimellä Columbus. Laiva tulee risteilemään
Tilburystä käsin muun muassa Itämerelle, joten se
nähtäneen kesäl lä 201 7 myös Helsingissä. KI

Crystal Cruises tilasi neljännenkin uudisraken-
teen. Crystal Cruises ilmoitti 1 4.3. tilanneensa vielä
yhden uuden aluksen varustamon kanssa samaan
konserniin kuuluvalta Lloyd Werftin telakalta. Vuonna
201 8 valmistuvan Crystal Endeavourin bruttovetoi-
suus tulee olemaan 25 000 gt ja matkustajakapasi-
teetti 200. Alus suunnitel laan erityisesti arktisten
alueiden risteilyl i ikennettä varten. KI

Ponantille esisopimus neljän risteilijän raken-
tamisesta Vardin telakalla. Ranskalainen risteily-
varustamo Ponant solmi 1 5.3. esisopimuksen neljän
expedition-risteil i jän rakentamisesta norjalaisel la Var-
din telakalla. Uuden nelikon alukset tulevat olemaan
hieman pienempiä kuin varustamon nykyiset Le Bo-

Merenkulun tärkeimpiä tapahtu-
mia niin kotivesiltä kuin maailman
meriltä maalis-huhtikuulta 201 6.

Maaliskuu
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Yllä: Hurtigruten on solminus esisopimuksen kahden uuden
aluksen rakentamisesta. Sopimukseen kuuluu myös optio
kahdesta lisälaivasta. Kuva: Hurtigruten
Oikealla: Wismarin telakka on yksi Gentingin omistukseen
viimeisen vuoden aikana liitetyistä neljästä
saksalaistelakasta. Telakan rakennusallas mahdollistaa 340
metriä pitkien alusten rakentamisen. Kuva: Nordic Yards

Oikealla alla: Monitoimijäänmurtaja Botnican ostossa Viroon
epäillään korruptiota. Kuvassa laiva Hietalahdessa keväällä
201 1 . Kuva: Jukka Koskimies

Alla: Tuleva CMV:n Columbus liikkui edellisen kerran
Euroopan vesillä vuonna 201 0, tuolloin Ocean Village
-varustamon Ocean Villagena. Kuvassa laiva Livornossa
toukokuussa 2009. Kuva: Kalle Id



réal -luokan alukset eli 1 28 metriä pitkiä, ja ne otta-
vat noin 1 80 matkustajaa Le Boréal -luokan 270:n
sijaan. Sarjan ensimmäinen alus tulee valmistumaan
vuonna 201 8. Vardin telakka ei ole ennen rakentanut
risteil i jöitä, mutta se on osa ital ialaista telakkajätti
Fincantieria. KI

Celestyal Cruises laajentaa aggressiivisesti.
Celestyal Cruisesin (tunnettiin aiemmin nimellä Louis
Cruises) kertoi maaliskuussa Seatrade-konferenssissa
suunnittelevansa merkittävää laajentumista: Varusta-
mo neuvottelee useiden telakoiden kanssa kahden 1
800 matkustajan risteil i jän rakentamisesta. Lisäksi Ce-
lestyal muuttaa risteilynsä sekä Välimerellä ja Kuu-
bassa ympärivuotisiksi: tähän asti Välimerellä on ajet-
tu vain kesäl lä ja Kuubassa vain talvel la, mutta ensi
talvena Celestyal Olympia risteilee Välimerellä ja ke-
säkaudesta 201 8 alkaen myös Kuubassa risteil lään
ympärivuotisesti. KI

Suomalainen jäänmurtaja tutkimusmatkalle
Pohjoisnavalle 201 7. Arctia Shipping suunnittelee
tutkimusmatkaa Pohjoisnavalle kesäksi 201 7. Arctic
1 00 Expedition -nimellä kulkeva matka on tarkoitus
järjestää yhteistyössä eri yl iopistojen ja tiedeyhtei-
söjen kanssa. Aluksena tulee toimimaan joku Arctian
kolmesta jäänmurtajasta, joil la “on sekä tarvittavat
luokitukset että kokemusta arktisil la alueil la operoin-
nista”. Käytännössä kyseeseen tulisi siis joko Fennica,
Nordica tai Otso. KI

Marokkoon uusi valtio-omisteinen lauttava-
rustamo. Maaliskuussa julkaistut uutiset kertovat,
että Marokon liikenneministeriö ja maan suurin pank-
ki BMCE ovat perustaneet uuden varustamon, jonka
tavoitteena on aloittaa lauttal i ikenne Marokon ja Eu-
roopan satamien väli l lä. Aiemmin Marokon viranomai-
set yrittivät saada aikaan uusia l injoja maasta tarjous-
kilpailun avulla, mutta kilpailussa ei saatu hyväksyt-
täviä tarjouksia, joten valtio päätyi oman varustamon
perustamiseen. Marokon valtiol la oli aiemmin oma
rahti- ja lauttavarustamo Compagnie Marocaine de
Navigation eli COMANAV, mutta se yksityistettiin
vuonna 2007 ja ajautui konkurssiin vuonna 201 2. KI

Bay Ferries hankki katamaraanin Portland-
Yarmouth -linjalle.Viime vuonna Portland (Yhdys-
val lat)-Yarmouth (Kanada) -lauttal injan l i ikennöinti-
oikeuden saanut Bay Ferries ilmoitti viimein maalis-
kuun lopulla hankkineensa aluksen linjaa varten. Va-
l ittu laiva on aiemmasta operaattorista Nova Star
Cruisesista poiketen katamaraani, vuonna 2007 ni-
mellä Alakai Havaij in sisäiseen liikenteeseen valmistu-
nut alus. Laivan alkuperäinen liikenne kesti vain vuo-
teen 2009 asti, koska paikal l inen väestö vastusti l i i-
kennettä ympäristölle haital l isena. Laiva makuutettiin
vuoteen 201 2 asti, jol loin Yhdysvaltain laivasto hankki
sen ja nimesi aluksen uudelleen USNS Puerto Ricok-
si. Bay Ferriesin l i ikenteessä laiva saanee nimen The
Cat, varustamon samalla l injal la aiemmin liikennöi-
neiden katamaraanien mukaan. KI

Korsikan liikenteeseen jälleen uusi varustamo.
Vuoden alusta konkurssiin menneen SNCM:n liiken-
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Yllä: Havainnekuva uudesta Crystal Endeavourista. Laiva
muistuttaa ulkoisesti huomattavan paljon Scenic-varustamon
aiemmin tilaamaa, vastaavaan liikenteeseen suunniteltua
Scenic Eclipseä. Kuva: Crystal Cruises
Alla: Suomlainen jäänmurtaja suuntaa ensi vuoden kesällä
tutkimusmatkalle Pohjoisnavalle. Laivana tulee toimimaan
joku Arctia Shippingin kolmesta monitoimimurtajasta, joista
kuvassa Fennica (vasemmalla) ja Otso. Kuva: Oll i Tuominen



teen ja alukset hankkinut Maritima Ferries (MCM) ja
SNCM:stä järjestetyn tarjouskilpailun häviäjien perus-
tama kilpaileva varustamo Corsica Maritima (jonka
piti aloittaa l i ikenne nimellä Corsica Linea) yhdistyivät
maaliskuussa. Uusi varustamo sai nimen Corsica Li-
nea ja sen alukset maalataan uuteen, punarunkoiseen
väritykseen. Corsica Maritiman jo aiemmin liikennet-
tä varten hankkimat alukset Antares ja Caroline Russ,
molemmat entisiä Suomen-kävijöitä, sijoitettiin tästä
johtuen muil le reiteil le: Antares Baja Ferriesin l i iken-
teeseen Meksikossa ja Caroline Russ Espanjan ja Tu-
nisian välisi l le l injoil le. KI

HAL:n Koningsdam valmistui. Lue lisää sivuilta
1 2-21 .

Regent tilasi sisaren Seven Seas Explorerille.
Regent Seven Seas Cruises tilasi maaliskuun lopussa
sisaren vielä rakenteil la oleval le Seven Seas Explore-
ril le Fincantierin telakalta Ital iassa. Uuden aluksen
hinnaksi on ilmoitettu 422 mil joonaa euroa, mikä on
enemmän kuin varustamo maksaa Seven Seas Explo-
rerista. KI

Carnival Corporation & PLC tilaa sittenkin
viisi laivaa Fincantierilta. Carnival Corporation &
PLC laajensi aiemmin Fincantierin kanssa tekemäänsä
sopimusta viiteen uuteen laivaan, mikä oli myös alku-
peräisessä aiesopimuksessa sovittu määrä. Lopull isen
sopimuksen mukaan Fincantieri rakentaa vuosina
201 9-2020 kolme 4 200 matkustajan alusta, joista
kaksi Costa Asial le ja yksi P&O Cruises Australial le,
sekä kaksi Royal Princess -luokan alusta Princess
Cruisesil le. KI

Stena Line tilaa neljä ropaxia Kiinasta? Stena
Line solmi 5.4. esisopimuksen peräti nel jän uuden
matkustaja-autolautan rakentamisesta AVIC:in telakal-
la Kiinassa. Laivojen luvataan olevan maailman poltto-
ainetehokkaimmat lautat, ja ne kykenisivät käyttä-
mään polttoaineena sekä nesteytettyä maakaasua

että metanolia. Vain 80 mil joonaa dollaria (noin 74
mil joonaa euroa) kappaleelta maksavien alusten rahti-
kapasiteetti tulee olemaan 3 000 kaistametriä, minkä
lisäksi kyytiin mahtuu 1 000 matkustajaa. Laivojen
suunnittelusta vastaa suomalainen Deltamarin, joka
toimii myös projektin rakennusmanagerina. Mikäli ti-
laus varmistuu, valmistuvat alukset vuosina 201 9 ja
2020 ja ne asetetaan Pohjois-Euroopan liikenteeseen.
Sopimukseen sisältyy optio neljästä l isäsisaresta. So-
pimus piti vahvistaa huhtikuun loppuun mennessä,
mutta l isätietoa ei ol lut lehden ilmestymiseen men-
nessä kuulunut. KI

MSC Cruises tilaa jälleen uusia aluksia. MSC
Cruises julkisti 6.4. esisopimuksen kahden uutta
World -luokkaa edustavan aluksen rakentamisesta
STX Francen telakalla. Lisäksi sopimukseen sisältyy
optio kahdesta l isäsisaresta. World-luokan alukset tu-
levat olemaan bruttovetoisuudeltan 200 000 gt, mikä
tekee niistä maailman toiseksi suurimpia Royal Carib-
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Huhtikuu

Yllä: Havainnekuva Stena Linen suunnittelemista uusista
ropaxeista. Alusten suunnittelusta on vastannut suomalainen
Deltamarin. Kuva: Stena Line

Alla: Princess Cruises saa kaksi uutta Royal- luokan alusta
vuosina 201 9-2020. Näin luokan alusten määrä kasvaa
yhteensä kuuteen, joista viisi Princess Cruisesin ja yksi P&O
Cruisesin laivastossa. Kuva: Oll i Tuominen



bean Internationalin Oasis-luokan laivojen jälkeen.
Matkustajakapasiteetti tulee olemaan 5 400. Lisäksi
World-luokan alukset tulevat olemaan LNG-käyttöi-
siä. Jos kauppa toteutuu, ensimmäiset kaksi alusta
luovutetaan 2022 ja 2024. MSC:l lä on alustavasti so-
vittujen jättien lisäksi tilauksessa seitsemän uudisra-
kennetta vuosil le 201 7-2021 . KI

Saimaan kanava avattiin 9.4. Saimaan kanavan
talvitauko päättyi 9.4. Kanavan avasivat hinaajat Pro-
tector ja Meteor. KI

BC Ferriesin Spirit of British Columbia ja Spi-
rit ofVancouver Island LNG-käyttöisiksi. Kana-
dalaisen lauttavarustamo BC Ferriesin suurimmat
alukset Spirit of British Columbia ja Spirit of Vancou-
ver Island muutetaan LNG-käyttöisiksi Remontowan
telakalla Puolassa. Uudet LNG-moottorit, koko polt-
toainejärjestelmän ja mm. uudet peräsimet toimittaa
Wärtsilä. Spirit of British Columbia saa uudet koneet
talvel la 201 7-1 8 ja Spirit of Vancouver Island vuotta
myöhemmin. Alukset valmistuivat vuosina 1 993 ja
1 994 Esquimaltin telakalta Kanadassa. KI

Meyer Turku investoi yli 50 miljoonaa. Meyer
Turku jatkaa investointejaan Turun telakkaan. Yhtiö
kertoi 20.4. investoivansa 1 7 mil joonaa euroa omista-
maansa Piikkiön hyttitehtaaseen. Investointi sisältää
uuden kokoonpanotehtaan, jossa on täysin automa-
tisoitu kokoonpanolinja. Vanha osavalmistushal l i kun-
nostetaan ja laajennetaan valmiiden hyttimoduuleiden
varastoksi. Investoinneil le on tarvetta, sil lä hyttiteh-
taan tuotanto pitäisi tuplata vuoteen 201 8 mennessä.
Maailman ensimmäiset esivalmistetut hytit valmistui-
vat Piikköstä 34 vuotta sitten, jonka jälkeen tehdas
on tuottanut 1 40 000 hyttiä. OT

Tukholman saariston nopeusrajoitus laskee.
Tukholman saaristossa sijaitsevan Furusundin väylän
nopeusrajoitus pudotetaan pysyvästi 1 2 solmusta
kymmeneen rantaeroosion ehkäisemiseksi, kertoo
Ruotsin televisio SVT. Kolme Turun ja Tukholman väliä
kulkevaa laivaa saavat kuitenkin poikkeusluvan suu-
rempaan nopeuteen aikataulusyistä. Viking Grace jäi
i lman poikkeuslupaa, sil lä Ruotsin mediassa on aiem-
min noussut esil le sen korkea aallonmuodostus Furu-
sundissa. Pysyäkseen aikataulussa Viking Gracelle
myönnettiin kuitenkin lupa ajaa hieman rajoituksia
nopeammin muil la, vähemmän herkil lä osuuksil la. LL
& OT

Viking Line suunnittelee uudisrakennetta Tu-
run-linjalle.Viking Line on aloittanut yhdessä Turun
ja Tukholman kaupunkien kanssa EU-tuetun projektin,
jossa selvitetään uuden aluksen rakentamista kaupun-
kien välisel le l injal le. Lopull inen päätös mahdoll isen
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Ylinnä: Spirit of British Columbia (kuvassa) ja sen sisar
rakennettiin peräti neljän eri telakan voimin. Laivat ovat
verrattain iäkkäitä muutettaviksi LNG-käyttöisiksi.
Kuva: Bruce Peter

Yllä: Viking Grace joutuu suuresta aallonmuodostuksesta
johtuen ajamaan muita Turku-Tukholma -laivoja hitaammin
Furusundin väylässä Tukholman saaristossa.
Kuva: Oll i Tuominen

Alla: Jäänmurtaja Polaris lähti viimein ensimmäiselle
merikoeajolleen 22.4.201 6. Kuva: Oll i Tuominen



aluksen rakentamisesta tehdään projektin valmistumi-
sen jälkeen ensi vuoden alussa. KI

Hurtigrutenille esisopimus neljästä uudesta
laivasta. Norjalaisvarustamo Hurtigruten solmi 21 .4.
esisopimuksen kahden uuden aluksen rakentamisesta
Klevenin telakan kanssa. Tilaukseen sisältyy optio
kahdesta sisaraluksesta. Mikäli ti laus toteutuu, ensim-
mäinen 600 matkustajaa kuljettavista aluksista valmis-
tuisi vuonna 201 8. Laivat suunnitel laan sekä arktisten
alueiden risteilyl i ikenteeseen että Norjan rannikon
liikenteeseen. Ne on suunnitel lut Rolls-Royce yhdes-
sä superjahtien suunnittel i jana tunnetun Espen Øinon
kanssa. KI

Rettig myy Boren Hollantiin. Lue lisää sivuilta
1 0-1 1 .

Silja Europa sittenkin Olympiaterminaaliin.
Sil ja Europa siirtyi 23.4. alkaen risteilemään Tall innaan
Helsingin Olympiaterminaalista. KI

Aidaprima vihdoin liikenteeseen. Tutustumme
alukseen tarkemmin Ulkomatalan seuraavassa nume-
rossa.

Mein Schiff 6:n köli laskettiin. Meyer Turun tela-
kalla laskettiin 25.4. risteilyalus Mein Schiff 6:n köli.
Kölinlasku käynnistää kokoonpanovaiheen, jossa aluk-
sen lohkot kootaan kuiva-altaassa yhteen ennen vesil-
lelaskua. Tämän vaiheen on määrä kestää seitsemän
kuukautta. Vuosina 201 4-201 5 valmistuneisiin sisar-
aluksiinsa ja lähes valmiiseen Mein Schiff 5:een verrat-
tuna Mein Schiff 6:ssa on panostettu erityisen paljon
energiatehokkuuteen ja päästöjen pienentämiseen.
Rikkipesurit ja katalysaattorit poistavat rikkipäästöis-
tä 99 prosenttia ja typen oksideista noin 75 prosent-
tia. JL

Alfons Håkansille toinenkin Husky-tyyppinen
jäätä murtava huoltoalus. Alfons Håkans ilmoitti
29.4. ostaneensa toisenkin Husky-tyypin jäätämurta-
van offshore-tukialuksen. Kuten raportoimme viime
numeron lokikirjassa, osti Alfons Håkans helmikuussa
yhden Husky-tyypin aluksen Drive Mahonen koululai-
vaksi ja jäänmurtajaksi. Laivan nimi tul laan vaihtamaan
Hermekseksi. Nyt ostettu sisaralus Storm Express
tulee puolestaan saamaan nimen Mercurius. Varusta-
molla on sopimus jäänmurrosta Ruotsin merenkulku-
viranomaisten kanssa ja tavoitteena on asettaa sekä
Hermes että Mercurius Ruotsin l ipun alle. KI

Yllä: Mein Schiff 6:n kölinlasku Turun telakalla 25.4.
Kuva: Meyer Turku

Alla: Drive Mahone, tuleva Hermes, kuvattuna Alfons
Håkansin väreissä Turussa 31 .3. Myös sisaralus Storm Express,
tuleva Hermes, tultaneen uudistamaan varustamon tarpeisiin
Turussa. Kuva: Jukka Huotari
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Viking uudisti laivojaan

Luomme tarkemman katsauksen Viking Linen kevään
aikana Gabriel lal le, Amorellal le ja Viking Gracelle tek-
emiin uudistuksiin.

Uuta Hurtigrutenilla

Norjaisvarustamo on syksyn 201 4 omistajanvaihdok-
sen myötä keskittymässä enemmän expedition-ris-
teilyl i ikenteeseen. Toukokuussa l i ikenteen aloittaa va-
rustamon ensimmäinen uusi alus sitten vuoden 2007.

Taas maailman suurin risteilijä

Royal Caribbean Internationalin uusi Harmony of the
Seas vei maailman suurimman tittel in saman varusta-
mon Oasis of the Seasiltä. Samaan aikaan aloittaa va-
rustamon toinen uudisrakenne Ovation of the Seas.

RMS Saint Helena vedetään liikenteestä

Saint Helenan saarelle avataan lentokenttä heinäkuus-
sa. Samalla l i ikenteen lopettaa saarten yhteyttä ul-
komaailmaan vuodesta 1 989 ylläpitänyt RMS Saint
Helena.

Tulossa:

Ulkomatala 4/201 6 ilmestyy

tiistaina 5. heinäkuuta

Hurtigrutenin uusin alus Spitsbergen aloittaa liikennöinnin
toukokuussa. Kuva: Hurtigruten




