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TEKSTI : O LLI TUOMINEN

SUOMEN valtion kokonaan omistama Finferries päätti viime vuonna

tilata uuden sähkölauttansa Cristin telakalta Puolasta, koska ”sen hinta
oli selkeästi kilpailukykyisin ja kyky tuottaa laadukas alus on hyvä”.
Myöhemmin on kerrottu aluksen olevan kymmeniä prosentteja muita
tarjouksia halvempi. Kesäkuun alussa julkisuuteen nousseet tiedot
muun muassa Cristin telakan käyttämistä pohjoiskorealaisista siirtotyöläisistä antavat hyvän syyn kysyä, mikä on puolalaistelakan edullisen hinnan salaisuus.

"

Hollantilaisen Leidenin yliopiston Asia Centre viimeistelee parhaillaan
tutkimusta, jonka alustavien tulosten mukaan telakalla työskentelee
pohjoiskorealaisia siirtotyöläisiä, joiden työehdot muistuttavat
orjuutta. Työntekijät tekevät pitkiä, 1 2-tuntisia päiviä kuutena päivänä
viikossa ja saavat palkaksi nimellisen päivärahan. Varsinainen palkka
menee suoraan Pohjois-Korean valtiolle, joka tienaa YK:n
arvion mukaan ulkomailla
työskentelevien siirtotyöläisten avulla yhdestä kahteen
miljardia euroa vuosittain.

Tilaus meni telakalle jolla ei ole
kokemusta
maantielautoista

Leiden Asia Centren ja brittilehti The Telegraphin mukaan
puolalaistelakoilla työskentelee noin 800 pohjoiskorealaista siirtotyöläistä. Puolan tapauksessa
työntekijät tulevat Eurooppaan pohjoiskorealaisen yhtiön kautta, joka
välittää työvoiman telakoille kahden pohjoiskorealaisten pyörittämän
puolalaisyrityksen kautta. Leiden Asia Centre julkaisee lopullisen
raporttinsa aiheesta heti tämän lehden ilmestyttyä.
Finferriesin mukaan telakan taustat tutkittiin tarkoin, eikä esimerkiksi
telakkavierailujen yhteydessä havaittu mitään epäilyttävää. Ihmetystä
on myös herättänyt se, että tilaus meni telakalle, jolla ei ole kokemusta
maantielauttojen rakentamisesta, vaikka Finferriesin mukaan referenssejä kuitenkin on. Tämä pitääkin paikkaansa jos katsoo pitkää
referenssilistaa kiinnittämättä huomiota toimitusten sisältöön. Esimerkiksi vuonna 201 5 telakalla valmistui referenssilistan mukaan vain
suurlohkoja sekä kolmen aluksen rungot.
Mikäli väitteet Cristin telakan käyttämästä orjatyövoimasta pitävät
edes osittain paikkaansa, antavat ne koko lauttatilaukselle ja puolalaiselle telakkateollisuudelle synkän leiman, joka ei nopeasti kulu
pois. Toivoa sopii, että myös Finferries ja valtio omistajana ottavat tapauksesta opikseen. Halvalla kun saa harvoin hyvää.
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Autolautat

RMC:lle ensimmäinen laivatilaus
Mols-Linienin tilaus palauttaa laivanrakennuksen Raumalle.

saarelle. Mols-Linien voittama kymmenvuotinen sopimus astuu voimaan syyskuun alussa vuonna 201 8 ja
käsittää päälinjan Rønnesta Ruotsin Ystadiin sekä
Tanskan sisäisen Køge-Rønne -reitin. Lisäksi liikenTEKSTI : J USSI LITTUNEN
teestä tällä hetkellä huolehtiva Bornholmer-Færgen
Tanskalainen Mols-Linien ilmoitti kesäkuun lopussa on liikennöinyt yhteyttä myös Sassnitziin, mitä reittiä
tilaavansa uuden matkustaja-autolautan Rauman varten Mols-Linienkin huhutaan etsivän käytettyä
telakkaa pyörittävältä Rauma Marine Constructions alusta.
(RMC) -yhtiöltä. Alus suunnitellaan Sjællandin ja
Bornholmin saarten väliselle Køge-Rønne -reitille. Mols-Linien tilaa myös katamaraanin
Tilaus on erityisen tärkeä RMC:lle, sillä se on samalla
vuonna 201 4 perustetun yhtiön ensimmäinen Mols-Linien liikennöi tällä hetkellä niin ikään Tanskan
uudisrakennustilaus. Kaupan arvo on noin 68 mil- sisäistä Aarhus-Odden -lauttalinjaa, joka yhdistää
joonaa euroa ja työllistävä vaikutus yli 1 000 Jyllannin niemimaan ja Sjællandin saaren. Yhtiön
laivasto koostuu kolmesta australialaisvalmisteisesta
henkilötyövuotta.
katamaraanista, joiden lisäksi yhtiö on tilannut Aus1 58-metriä pitkän aluksen suunnittelutyöt ovat jo traliasta Incat-telakalta neljännen katamaraanin
käynnissä, ja tanskalaisen Søfart-verkkosivuston tie- Jyllannin ja Sjællandin väliseen liikenteeseen. Ystadtojen mukaan moottorit alukseen hankittaisiin Wärt- Rønne -liikenteeseen yhtiö tulee siirtämään nysilältä. Rakennustöihin on tarkoitus päästä keväällä kyisestä laivastostaan ainakin KatExpress 1 :n sekä
201 7, ja valmis alus luovutetaan omistajalleen syksyllä Max Molsin, joihin kumpaankin rakennetaan keu201 8, jolloin Mols-Linien alkaa operoida Bornholmin lapotkurit ohjaamisen helpottamiseksi satamissa. Lisaarten liikennettä. Havainnekuvan perusteella säksi yhtiö kertoi juhannuksena rakennuttavansa vielä
aluksessa tulee olemaan kaksi täyskorkuista trailer- toisen uuden katamaraanin australialaisella Austalkantta sekä pienet matkustajatilat näiden yläpuolella. telakalla; tämän aluksen on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 201 8, ja sen kapasiteetti on 1 006
Tilaus liittyy Mols-Linien voittamaan kilpailutukseen, matkustajaa ja 425 henkilöautoa tai 61 0 metriä
jossa Tanskan valtio etsi lauttayhtiötä huolehtimaan trailereita ja 232 henkilöautoa.
liikenneyhteyksistä Tanskalle kuuluvalle mutta aivan
Ruotsin rannikon tuntumassa sijaitsevalle Bornholmin Rauma Marine Constructions on perustamisestaan
vuodesta 201 4 lähtien toteuttanut ja koordinoinut
mm. Silja Serenaden ja Symphonyn, ulkovartiolaiva
Turvan ja monitoimimurtaja Otson telakoinnit ja
muutostyöt, mutta uusia laivoja yhtiö ei ole rakentanut. Telakka on kuitenkin sanonut neuvottelevansa jatkuvasti uusista tilauksista, ja esimerkiksi
viime marraskuussa telakka kertoi aloittaneensa
Patrian kanssa yhteistyön Merivoimien suunnitteleman laivatilauksen toteuttamisesta Raumalla. RMC:n
edeltäjät (mm. STX Finland, Aker Finnyards ja
Finnyards) ovat kuitenkin rakentaneet yli 40 matkustaja-autolauttaa sekä muutamia pienempiä risteilyaluksia suomalaisille ja kansainvälisille tilaajille.
Havainnekuva aluksesta. Kuva: RMC
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Autolautat

Viikingit
uudistuivat
Viking Linen Gabriella kävi huhtikuussa Landskronan telakalla, jossa siihen tehtiin laajoja uudistuksia
erityisesti ravintolakannelle.Avustajamme Jani Nousiainen kävi risteilemässä Gabriellalla sen toisella
lähdöllä Helsingistä laivan palattua
liikenteeseen. MyösTurun-linjan
Amorella jaViking Grace kävivät
alkuvuoden aikana telakalla.

TEKSTI : J ANI N OUSIAINEN JA O LLI TUOMINEN

Gabriella on Viking Linen laivaston kolmanneksi uusin
alus, mutta silti sillä on hyvin vaiherikas menneisyys.
Sea-Link Shipping AB tilasi Gabriellan ja sille sisaraluksen vuonna 1 989. Laivat ovat uudempia versioita
saman telakan Viking Linelle aiemmin toimittamista
Amorellasta ja Isabellasta. Alus valmistui Jugoslavian
sisällissodan keskellä, ja vuonna 1 992 se toimitettiin
tilaajalle Frans Suell -nimisenä. Alus liikennöi Lyypekki-Travemünde-Malmö-Kööpenhamina -reitillä Eurowayn operoimana. Hyvin pian kuitenkin huomattiin,
ettei Suomen ja Ruotsin välisten reittien kaltainen
risteilyliikenne toimi eteläisellä Itämerellä.

Kuva: Viking Line

Alus vuokrattiin Silja Linelle, jonka liikenteessä se
aloitti vuonna 1 994 Turku-Tukholma -reitillä Silja Serenaden parina. Marraskuussa 1 996 laiva myytiin Viking Linelle ja luovutettiin ahvenanmaalaisvarustamolle huhtikuussa 1 997. Telakoinnin ja uudistusten jälkeen alus on ollut Viking Linen liikenteessä ja suurimman osan ajasta Helsinki-Tukholma -reitillä.

Viihtyisämpiä hyttejä
Reilun kahden viikon telakoinnin aikana aluksen hyttejä uudistettiin 7. kannella ja keulahyttejä 9. kannella,
sillä sisähytit kannella yhdeksän oli uudistettu jo
vuotta aiemmin.Verrattuna muihin Ruotsin-liikenteen
lauttoihin Gabriellalla on nyt enemmän suurempia
parivuoteellisia hyttejä kuin tavallisia kerrossänkyhyttejä. Uudistuksen myötä niistä on tullut entistäkin
viihtyisämpiä. Uusi vaalea sisustustyyli, uudet vuoteet,
langaton internetyhteys, flat-screen TV:t ja 7. kannen
hytteihin asennetut USB-latauspistokkeet tekevät hyteistä todella hyvän valinnan matkalle.
Kuudennen kannen saunaosaston uudistus oli vielä
kesken, joten sitä ei vielä päässyt testaamaan. Travel
Spa siirtyi remontissa 7. kannelta Tax-Freen vierestä
saunaosaston yhteyteen.Tax Free on saanut lisää tilaa
Travel SPAn muuton myötä. Samalla myymälästä on
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tullut paljon väljempi ja selkeämpi. Sisääntuloaulassa
sijaitsee Pop-up myymälä, jossa oli ensimmäisenä
Calvin Kleinin tuotteita myynnissä. Suurin uudistus
kannella seitsemän oli kahvilan palauttaminen. Coffee
& Joy on todella mukavan ja viihtyisän oloinen kahvila,
josta on suora näkymä lasten leikkihuoneeseen.

Paljon uusia ravintoloita

Yllä: Gabriellan uusi No Name -ravintola, jossa tarjoillaan
Mariellan Platen tavoin maistelumenuita. Sisustuksen elementeissä on käytetty esimerkiksi koivua. Ravintola sijaitsee
peräaulan vieressä Wine Barin vieressä.
Kuva: Jani Nousiainen
Alla: Remontissa Gabriella sai taas kahvilan, kun Coffee &
Joy rakennettiin kannen seitsemän keskiosaan.
Kuva: Jani Nousiainen
Alinna: Yökerho sai uuden sisustuksen ja nimekseen Club
Mar. Remontin yhteydessä rakennettiin portaat Club Marista
yläkerran Upstairs Pubiin.
Kuva: Jani Nousiainen

Ravintolakannelle eli kannelle kahdeksan on tehty näkyvimmät ja eniten mainostetut uudistukset. Food
Garden -ravintola on saanut uuden, raikkaamman ilmeen. Täysin uusia ravintolakonsepteja on kolme.
Grill-ravintolassa on tarjolla pihvejä ja burgereita,
minkä lisäksi siellä tarjoillaan myös yöruoka. Bistrotek-ravintola tarjoaa meren herkkuja ja No Name
-ravintolassa tarjolla on puolestaan seitsemän ja yhdeksän ruokalajin maistelumenuita Mariellalta tutun
Plate-ravintolan konseptin mukaisesti. Näiden kolmen
uutuusravintolan keskellä sijaitsee Wine Bar, jossa
myös pianisti esiintyy.
Tämä upea ravintolakokonaisuus sai keskilaivan entisen Arcaden alueen muuttumaan täysin, minkä lisäksi
ravintoloista on nyt paremmat näköalat merelle. Kokonaisuudessaan uusi ravintolamaailma on mielestäni
hyvin onnistuneesti suunniteltu ja toteutettu.
Ravintoloiden takana entisen Banquetin tiloissa sijaitsee Living Room -lounge, joka on sisustettu tyylikkäästi mukavilla nojatuoleilla ja sohvilla. Living
Roomissa on pöytiintarjoilu. Living Room on erittäin
hyvä lisä olemassa olevien baarien rinnalle, ja se on
todella mukava paikka istua iltaa ja katsella Itämeren
upeita maisemia. Kannen kahdeksan perässä oleva
yökerho on täysin uudistettu ja varustettu viimeisimmällä valo- ja äänitekniikalla. Sisustustyyli on sama
kuin linjapari Mariellalla, kuten myös yökerhon uusi
nimi Club Mar.
Kansilla yhdeksän ja kymmenen sijaitseva Upstairs
Pub on hyvää jatkoa muille onnistuneille uudistuksille.
Tilassa on alun perin sijainnut disco ja sittemmin
Café. Yläkerta on kokonaan varattu tupakoitsijoiden
tilaksi.Vanha kahvilan linjasto on jätetty paikalleen, ja
sitä tullaan käyttämään kesällä, kun alus tekee Helsinki-Tallinna -matkoja normaaliliikenteen lisäksi.
Pieni mutta hieno yksityiskohta ovat ravintoloihin ja
käytäville sijoitetut USB-latauspistokkeet, jotka tekevät puhelimen lataamisesta matkan aikana helppoa.
Kaiken kaikkiaan Gabriellan uudistukset ovat mielestäni todella onnistuneet, ja se tekee Gabriellan todella hyväksi vaihtoehdoksi Tukholman-risteilyille vuosiksi eteenpäin
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Amorella ja
Viking Grace

Amorellan ja Viking Gracen uudistukset jäivät huomioltaan Gabriellan laajan uudistuksen jalkoihin. Kolme
vuotta liikenteessä olleen Gracen uudistukset olivat
enemmän kosmeettisia, kun taas Amorellalla päivitettiin laajemmin yleisiä tiloja ja hyttejä.
Viking Gracen uudistukset rajoittuvat yksittäisiin tiloihin, sillä uudella aluksella laajempiin uudistuksiin ei
ilmeisesti nähty vielä olevan tarvetta. Spahan rakennettiin uusi, isompi sauna sekä yksityissauna. Teenshuoneen sisustus uusittiin kokonaan ja Retro Barin
tanssilavaa siirettiin.
Amorellalla muutokset olivat sen sijaan suuremmat.
Ravintolakannen läpi kulkevaa Arcadea päivitettiin
siirtämällä se kulkemaan keskemmälle laivaa Food
Gardenin ja Tapas & Winen kohdalla. Muutos tuntui
kuitenkin jääneen hieman puolitiehen, sillä kävelyreitti
voisi olla selkeämpi, ja ruuhkaisella lähdöllä kapea
käytävä käy myös ahtaaksi.Yökerho on saanut kokonaisvaltaisen uudistuksen niin sisustuksen kuin tekniikan osalta. Esiintymislavan taakse rakennettiin jo muitakin laivoilta tutuksi tullut led-seinä.

Yllä: Amorellan yökerho päivitettiin Gabriellan ja Mariellan
tyyliseksi, mutta se sai pitää vanhan Gun Club -nimen. Perän
baaritiski on saanut tehdä tilaa istumapaikoille.
Kuva: Kim Viktor
Alla: Amorellan Arcadea päivitettiin telakalla asettelemalla
pöydät uudella tavalla, jotta kulkureitti siirtyisi keskemmälle
laivaa. Tällaisenaan ratkaisu on kuitenkin hieman sekavan
oloinen. Kuva: Kim Viktor
Alinna oikealla: Amorellan uusi parivuoteellinen AD2-hytti.
Kuva: Kim Viktor
Alinna vasemmalla: Gabriellan uusi neljän hengen B4F-hytti,
jossa on parivuoteen lisäksi toisella seinällä kerrossänky.
Kuva: Viking Line

Hyttipuolella Amorellalle rakennettiin 37 parivuoteellista hyttiä. Uusissa AD2- ja ID2-hyteissä kerrossängyt on korvattu 1 40-senttisellä parivuoteella ja sisustus on muutenkin uusittu. Muuten onnistuneesti uudistetut hytit ovat hieman ahtaita, sillä sängyn ja seinän väliin jäävä kulkuväylä on harmillisen kapea.
Yhteenvetona voi todeta, että Amorellallekin olisi toivonut Arcaden kokonaisvaltaisempaa uudistusta
Gabriellan tapaan.Yökerhon ja hyttien muutokset sen
si-jaan päivittivät alusta mukavasti 201 0-luvulle.
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Risteilijät

Mein Schiff 5 luovutettiin etuajassa
Perheyritys Meyer Turulla on jälleen ylpeyden aihetta, kun Turun
telakka luovutti tiistaina 21 .6. kolmannen rakentamansa Mein
Schiff -risteilyaluksen TUI Cruisesille - kymmenen päivää etuajassa.

Mein Schiff 4:stä poiketen Mein Schiff 5:n ulkokannella sijaitsevan koripallokentän alapuolella on ravintolan sijaan sviittejä. Jotta koripallopelin äänet eivät
kuuluisi sviitteihin, koripallokenttä lepää kokonaisuudessaan kumisten ”tassujen” päällä, jotta se ei olisi
kiinni ääntä alas välittäviin laivarakenteisiin.

TEKSTI : SERGEI PENNONEN

Erilaisia ravintoloita Mein Schiff 5:ssa on kolmetoista
ja saman verran erilaisia baareja ja loungeja. Koko
ravintolamaailma muistuttaa sisaraluksen Mein Schiff
4:n ravintolatarjontaa muutamaa uutuutta lukuun
ottamatta. TUI Cruisesin toimitusjohtaja Meierin
mukaan aluksen ylpeys on japanilaisravintola Hanami,
johon ruokalistan suunnitteli kahden Michelin-tähden
saksalaiskokki Tim Rauen. Hotelli- ja ravintola-alalla
nykyään suositut Nespresso-kahvikapselit löysivät
tiensä varustamon uudelle alukselle, jonne on
rakennettu Nespresso-baari, jonka Thalia-lukusalissa
voi kahvin ohella nauttia myös kirjallisuudesta.

Ympäristöystävällisyyteen panostanut Mein Schiff 5
-risteilyalus luovutettiin kymmenen päivää etuajassa,
ja alus jatkoi matkaansa iltapäivällä kohti Saksan
Kieliä. Ensimmäiselle risteilylle Mein Schiff 5 lähtee
1 6.7.201 6 Itämerelle.
TUI Cruises -varustamon toimitusjohtaja Wybecke
Meier ja Meyer Turun toimitusjohtaja Jan Meyer eivät
lehdistötilaisuudessa salanneet hymyjään ja kiittelevät
toisiaan hyvästä tuloksesta, yhteistyöstä ja luottamuksesta. Lehdistötilaisuudessa Meier kertoi odottavansa
innoissaan, että alus saadaan matkustajaliikenteeseen
heinäkuussa ja kehui laivan varaustilannetta tämän ja
seuraavan vuoden osalta. Meyer puolestaan kiitti
telakan henkilökuntaa ja alihankkijoita, jotka mahdollistivat aluksen luovutuksen etuajassa. Mein Schiff
5:n aikainen luovutus antaa laivahenkilökunnalle lisää
aikaa valmistautua ennen aluksen varsinaista
matkustajaliikennöintiä, korosti Meier lopuksi paikalla
olleille lehdistön edustajille.
Mein Schiff 5 on kolmas alus sarjassa, jonka Meyer
Turku on rakentanut TUI Cruisesille muutamien viimeisten vuosien aikana. Tekniikaltaan päivitetyssä
mutta rungoltaan Mein Schiff 3 ja Mein Schiff 4
-aluksia hyvin muistuttavassa Mein Schiff 5:ssä on
kiinnitetty enemmän huomiota aluksen energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Laivalla
on pakokaasupäästöjen jälkikäsittelyjärjestelmä, jonka
rikkipesurin ja katalysaattoreiden avulla voidaan
vähentää peräti 99 prosenttia aluksen rikki- ja 75
prosenttia typpioksidipäästöistä.
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Uusia ravintoloita

Uusiin ravintoloihin kuuluu myös Schmankerl - Entspannt genießen -ravintola, joka on itävaltalaisen
kylän tyyliin sisustettu ravintola kannella viisi.
Päivitettyihin ravintoloihin kuuluu esimerkiksi Atlantik-ravintola, joka uudessa Mein Schiff 5:ssa on kolmikerroksinen; siihen kuuluu Mein Schiff 4:n tapaan
kolme alaravintolaa: Klassik, Mediterran ja Brasserie.
Uudessa aluksessa on suomalaisuutta ja Skandinaviaa
muistuttavaa paikka, kun ympäri vuorokauden ruokaa
tarjoava Tag & Nacht Bistro -ravintola on sisustettu
koivuteemalla. Kuten koko TUI Cruises, Mein Schiff 5
on suunnattu Saksan markkinoille ja erityisesti
varttuneemmille pareille, minkä takia aluksesta löytyy
vain yksi yökerho ja yksi nuorisotila pelikonsoleineen.
Meyer Turun ja TUI Cruisesin yhteistyö jatkuu, sillä
telakka on jo aloittanut seuraavan sisaraluksen rakentamisen. Mein Schiff 6:n on tarkoitus valmistua
vuoden päästä kesällä 201 7, minkä jälkeen suunnitelmissa on vielä kaksi uutta alusta. Juhannuksena TUI
Cruises kertoi, että nämä laivat tulevat valmistuttuaan saamaan nimet Mein Schiff 1 ja 2.

Yllä: Ulkokannella vielä viimeistellään telakkatöitä. Toisin kuin
aiemmilla sisarilla, uima-allasta ei ole katettu.
Vasemmalla: Skandinaaviseen tyyliin sisustettu Tag & Nacht
Bistro -ravintola
Alla vasemmalla: Olohuonemainen tila muistuttaa vahvasti
Viking Linen m/s Viking Grace -alusta.
Alla: Meyer Turun toimitusjohtaja Jan Meyer (vas.) ja TUI Cruisesin toimitusjohtaja Wybcke Meier kiittävät toisiaan onnistuneesta yhteistyöstä.
Kuvat: Sergei Pennonen
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Autolautat

Vaikeuksien kaut
uusi Berlin valmis

Saksan pääkaupungin nimeä kantava autolautta Berlin aloitti viimein liikenteen kesäkuussa. Samalla aiemmin väliä kulkenut Prins Joachim siirtyi pois
Scandlinesin laivastosta. Kuva: Patrick Kirkby / Scandlines
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tta voittoon stui
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Scandlinesin jo kuutisen vuotta
sitten Gedserin ja Rostockin välille
tilaama Berlin valmistui viimeinkin, noin kuusi vuotta tilaamisesta.
Berlinin sisar Copenhagen valmistuu vielä myöhemmin tänä vuonna. Ongelmissa ryvettynyt projekti tuli lopulta huomattavasti
enemmän aikaavieväksi kuin alun
perin suunniteltiin.

TEKSTI : LASSI LIIKANEN

SUUNNITELMAT rakentaa uusia aluksia Gedserin ja

Rostockin välille nousivat pintaan jo ennen vuosikymmenen vaihdetta. Todellisuudeksi ne muuttuivat
vuonna 201 0, kun reittiä liikennöivä Scandlines ilmoitti tilaavansa kaksi uutta alusta P+S Werftenin
telakalta Saksan Stralsundista. Nämä alukset valmistuivat vasta nyt, kuusi vuotta tilauksen jälkeen.
Ulkomatala kertaa aluskaksikon vauhdikkaat käänteet
ja tekee katsauksen uusiin laivoihin.

Lähes valmista Saksassa

joonien eurojen sopimus”, kuten STX:n edustaja
asian tuolloin ilmaisi, oli kuitenkin vasta esisopimus ja
vaatisi vielä toimenpiteitä molemmilta osapuolilta,
jotta lopulliseen rakennussopimukseen päästäisiin. Tilaus kaatui kuitenkin silloin mediassakin näkyvästi
esillä olleisiin STX:n rahoitusvaikeuksiin. Rahoituksen
saamisen hankaluus viivästytti hanketta merkittävästi,
eikä Scandlines ollut halukas odottamaan.Tilaus meni
siis Suomelta sivu suun, ja yllättäen yhtiö ilmoittikin
odottamattomasta käänteestä.

Takaisin lähtöruutuun - alukset lunastetaan
Saksasta
Jo tuolloin maksuvaikeuksista johtuen konkurssiin luisunut P+S Werften myi keskeneräiset Berlinin ja Copenhagenin Scandlinesille pilkkahintaan. Konkurssipesä myi alunperin 1 83 miljoonan euron arvoiset
alukset saksalaisten lehtitietojen mukaan Scandlinesille 31 ,6 miljoonan euron hintaan. Sjöfartstidningenin mukaan myös Stralsundin telakan omistajaksi myöhemmin lähtenyt Nordic Yards yritti tehdä
tarjousta aluksista, siinä kuitenkaan onnistumatta.
Scandlines sai alukset hallintaansa ja päätti teettää
niihin melko mittavat mutta tarpeelliset muutostyöt
jollakin pohjoiseurooppalaisella telakalla. Muutostyöt
oli tarpeen tehdä, jotta alukset voitaisiin valjastaa
suunniteltuun liikenteeseen. Aluksi tarkoituksena oli
tehdä muutostyöt Blohm+Vossin telakalla Hampurissa, mutta lopulta päädyttiin Tanskassa Odensen
lähistöllä sijaitsevaan Fayardin telakkaan. Parivaljakko
hinattiin Stralsundista kesällä 201 4 Tanskaan uudelleenrakennettavaksi.

Lähes heti tilauksen jälkeen aloitettiin työt uusien
alusten rakentamiseksi. Stralsundin telakka itäisessä
Saksassa joutui kuitenkin ongelmiin alusten kanssa,
kuten Ulkomatala kertoi jo kolmisen vuotta sitten
(ks. Ulkomatala 4/201 3). Liikennöintimaidensa pääkaupunkien nimiä kantavat Berlin ja Copenhagen
-alukset olivat suunniteltua raskaammat, mikä olisi
heikentänyt niiden kapasiteettia ja polttoainetehokkuutta. Arvioitua suurempi paino toi aluksille myös Uudistustöiden myötä Scandlines ilmoitti varuslisää syväystä, jonka pelättiin olevan lähellä kriittistä televansa alukset niin kutsutuilla hybridimoottoreilla.
Niistä oli saatu hyviä kokemuksia Rödbyn ja Puttrajaa suhteellisen matalassa Gedserin satamassa.
gardenin välillä kulkevalta Prinsesse Benedikteltä,
Niinpä Scandlines peruutti tilauksensa näihin seik- johon ne oltiin asennettu jo vuonna 201 3. Berlin ja
koihin vedoten sen jälkeen, kun se pitkään yritti neu- Copenhagen tultaisiin varustamaan myös rikkivotella ratkaisuista ja mahdollisista korvauksista tela- pesureilla, jotta ne täyttäisivät vuodesta 201 5 voikan kanssa. Peruuntumisen jälkeen alukset jäivät koh- maan tulleet rikkimääräykset. Painon vähentämiseksi
tuullisen valmiina telakan laituriin odottelemaan jat- kannet 8 ja 9, mukaan lukien korsteeni, poistettiin.
koaan, mikä tässä vaiheessa oli vielä hyvinkin epäselvä. Seitsemännen kannen rakenteisiin tehtiin muutoksia,
Telakka joutui ongelmiin samoihin aikoihin myös esi- ja uusi kahdeksas kansi sekä uusittu komentosilta
merkiksi DFDS:n tilaamien roro-alusten kanssa. sekä korsteeni rakennettiin sen päälle.
Scandlines sen sijaan lähti tässä vaiheessa uusille raiteille, unohti epäonnistuneet alukset ja käynnisti Uusissa kansirakenteissa on käytetty paljon keveydestään tunnettua alumiinia. Sisätilojen varustelussa
suunnitelmat täysin uusista aluksista.
kiinnitettiin mahdollisuuksien puitteissa erityistä
Niinpä Suomen telakat Turussa ja Raumalla, tuolloin huomiota käytettävien materiaalien keveyteen. Myös
vielä STX:n omistuksessa, tekivät esisopimuksen kaapelit sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät
Scandlinesin kanssa kahden täysin uuden lautan uudistettiin. Myös koneistoa uudistettiin, kun pelkrakentamisesta vuonna 201 3. Arvoltaan ”satojen mil- kien dieselmoottoreiden sijasta alukseen lisättiin
myös hybridikäyttöön vaadittavat akustot.Vaikka alus12

Yllä: Alkuperäiset muodot olivat huomattavasti pyöreämmät.
Ero on selvästi huomattavissa verrattuna alimmaisena olevaan kuvaan, jossa suuri osa ylimpien kansien rakennelmista
on purettu ja korvattu uudella, kevyemmällä rakenteella.
Kuva: Scandlines (CC BY 3.0)
Yllä oikealla: Berlin ja Copenhagen hinattiin ensin Hampuriin
telakalle, josta ne päätyivät lopulta Tanskaan.
Kuva: Scandlines (CC BY 3.0)
Oikealla: Muun muassa täysin uusi komentosilta asennettiin
molempiin aluksiin.
Kuva: Peter Therkildsen / Scandlines (CC BY 3.0)
Alla: Berlinin ja Copenhagenin ulkomuoto muuttui melko radikaalisti uudistustöiden jälkeen. Kuvassa selvästi havaittavissa uudet kansirakennelmat.
Kuva: Claus Lillevang / Scandlines (CC BY 3.0)
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toisin sanoen yli kaksinkertaistuu. Toki lautat ovat
myös parannus yleisesti standardiin, sillä alun perin
Tanskan rautateille (Danske Statsbaner, DSB) vuosina
1 980 ja 1 981 valmistuneet Prins Joachim ja Kronprins
Frederik ovat jo yli 35 vuotta vanhoja.

Fayardin telakalla tehtyjä huomattavia muutoksia on nähtävissä myös peräosassa. Perästä karsittiin niin ikään kansirakennelmia, jonka ansiosta aluksella on yllättävän pitkä avoin
lastikansi. Tässä Berlin kuvattuna jo melko valmiin näköisenä
telakalla joulukuussa 201 5. Siitä huolimatta aluksen valmistuminen myöhästyi kesälle 201 6.
Kuva: Lars Jordt / Scandlines (CC BY 3.0)

ten piti olla liikenteessä jo vuoden 201 5 puolella,
myöhästyttiin aikataulusta jälleen. Myöhästyminen on
toki suhteellisen pieni ottaen huomioon, että alkuperäisen suunnitelman mukaan uudisrakennusten piti
valmistua ja olla liikenteessä jo vuonna 201 2.

Muutostyöt onnistuivat - uudet alukset liikenteeseen
Noin puolitoista vuotta kestäneet muutostyöt Tanskassa valmistuivat kuitenkin, ja alusten painoa onnistuttiin vähentämään noin 1 1 00 tonnin verran. Keventämisen ansiosta uudet laivat vastaavat alkuperäistä
suunniteltua painoa ja voivat siten huoletta liikennöidä myös Gedserin satamaan. Muutostöiden johdosta alusten ulkonäkö muuttui kuitenkin merkittävästi. Komentosilta siirtyi aiempaa ylemmäs laivassa,
ja yleisesti ottaen alusten alkuperäinen virtaviivaisuus
sai kadota, kun kansirakenteita oli kevennettävä.
Ulkonäkö ei ollut ainoa osuus, joka aluksissa sai kärsiä, sillä myös matkustajakapasiteetti laski 1 300 matkustajaan alkuperäisestä 1 500 matkustajasta.
Uudet alukset tulevat kuitenkin nostamaan reitin kapasiteettia merkittävästi. Huolimatta pienemmästä
matkustajamäärästä on 1 300 matkustajaa parannus
nykyisten alusten matkustajakapasiteettiin, joka on
977 matkustajaa. Rahdin puolella kasvu on vielä suurempaa, sillä uudet alukset voivat kuljettaa 480 autoa
tai 96 rekkaa, verrattuna vanhojen alusten 21 0 autoon tai 42 rekkaan. Autokansilla kapasiteetti siis
14

Berlin lähti koeajoille Fayardin telakalta huhtikuussa
201 6. Onnistuneiden koeajojen jälkeen aluksen kastoi
kummi Ines Rehberg (joka on Saksan liittopäivillä
istuvan Eckhardt Rehbergin vaimo), ja alus sai virallisessa kasteessa nimekseen Berlin. Maanantaina 23.
toukokuuta kello 6 aamulla Berlin teki vihdoin historiallisen ensimmäisen matkansa Rostockista Gedseriin. Berlin korvasi aikatauluissa Prins Joachimin,
joka myytiin European Seawaysille ja lähti pian liikenteensä loppumisen jälkeen Kreikkaan. Siellä se sai
nimekseen Prince, liputettiin Kyprokselle ja tulee liikennöimään Italian, Albanian ja Kreikan välisillä
reiteillä. Berlinin sisar Copenhagen valmistuu myöhemmin tämän vuoden aikana.

Hybridilautta Berlin
Millainen Scandlinen uutuus Berlin sitten on? Tietysti
se on merkittävä parannus entisiin lauttoihin, niin
rahdinkuljetus- kuin matkustajaominaisuuksien puolesta. Mitään henkeäsalpaavaa se ei välttämättä tarjoa,
mitä on tietysti turha myöskään olettaa, kun kyseessä
on kahden tunnin pituinen merimatka, jossa pääasiallisena tarkoituksena on päästä nopeasti Saksasta
Tanskaan ja päinvastoin.
Berlin tarjoaa hyvät vaihtoehdot syömiselle matkan
aikana. Kansilla 7 ja 8 sijaitsee lukuisia eri ravintolapalveluita. Perinteisen seisovan pöydän lisäksi,
joka kantaa nimeä Scandlines Buffet, on nälkäisille
matkustajille tarjolla myös FoodXpress, joka tarjoaa
erityyppisiä ja erikokoisia ruoka-annoksia, voileipiä ja
kahvileipiä. Tarjolla on myös perinteisiä tanskalaisia
smørrebrød-leipiä. Myös BerlinXpressosta on mahdollista ostaa pientä purtavaa, vaikka se pääasiallisesti
palveleekin kahvilana.
GoodtoGo on laivan pieni kioski, josta asiakkaat
voivat napata mukaansa kahvia, lehtiä, kirjoja, makeisia
ja muita snacksejä. Kioskin lisäksi shoppailusta himoitseville on toki tarjolla Omboardshop, jonka 400
neliömetriä notkuvat kosmetiikkaa, makeisia ja alkoholia. Alukselta löytyy ilman muuta myös leikkihuone
lapsia varten. Lisäksi rauhallisuutta arvostaville on tarjolla esimerkiksi Tallinnan-lautoiltakin tuttu loungekonsepti Scandlines Lounge, johon pääsee lisämaksusta. Loungessa on tarjolla pieniä välipaloja,
ilmainen langaton verkko ja tilaa ja mahdollisuus työskennellä esimerkiksi tietokoneen kanssa.

Yllä: Valmista tuli. Yli neljän vuoden jälkeen Berlin valmistui
viimein kesäkuussa 201 6. Kirkkaiden värien käyttöä sisustuksessa ei selvästi ole arasteltu.
Kuva: Marcel Brech / Scandlines (CC BY 3.0)
Oikealla: Koska reitti on vain parin tunnin mittainen, on aluksella keskitytty lähinnä ruokaa ja virvokkeita tarjoileviin palvelupisteisiin.
Kuva: Michael Dietz / Scandlines (CC BY 3.0)
Oikealla alla: Kauppa se on, joka kannattaa. Lähivesiltämme
ei juuri löydy alusta, josta ei löydy myymälää, eikä Berlin tee
poikkeusta. Kuvassa aluksen myymälä Onboardshop.
Kuva: Michael Dietz / Scandlines (CC BY 3.0)
Alla: Vaikka Berlinin matkustajatiloja ei voi kehua turhan monipuolisiksi, voi ruusuja sentään antaa siitä, että ikkunapintaalaa laivalla on runsaasti. Päivänvaloa tulee sisään lähes
kaikkialla, missä matkustajat voivat viettää aikaansa.
Kuva: Marcel Brech / Scandlines (CC BY 3.0)
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Berlinin sisustuksessa ja erilaisissa ravintola- ja kahvilakonsepteissa on selvästi huomattavissa nykyajan pikaruokalamainen trendi, jota on nähty myös lähivesiemme nopeilla
lautoilla.
Kuva: Marcel Brech / Scandlines (CC BY 3.0)

Kaksi autokantta takaa suuren lastikapasiteetin. Aluksilla on toki myös moderneja teknisiä innovaatioita,
kuten aiemmin mainitut akustot sekä rikkipesurit.
Laivan runko on optimoitu soveltuvaksi sekä Gedserin että Rostockin satamiin.

Toteutuuko Fehmarnin yhteys?

Tanskasta Saksaan verrattuna lauttalinjoihin.
Hanke on kuitenkin odotettavasti kerännyt myös kovaa vastustusta. Hankkeen vastustajat pelkäävät muun
muassa tunnelirakentamisen aiheuttamia ympäristöongelmia.Toisaalta myös korkea hintalappu, noin 55
miljardia Tanskan kruunua (yli 7 miljardia euroa), on
herättänyt kysymyksiä projektin järkevyydestä. Toisaalta siltahanke on jo saanut Euroopan unionilta 589
miljoonaa euroa tukea yhteyden rakentamiseen.Tanskan valtio on myös hakenut Euroopan unionilta lupaa
myöntää valtiontakuita tunneliyhtiön lainoihin. Tanskan valtion omistava Femern A/S on tällä hetkellä
yhtiö, joka vastaa tunnelin suunnittelusta.

Mikäli yhteys toteutuu, lienee sillä dramaattisia
vaikutuksia laivaliikenteelle Saksan ja Tanskan välillä.
Todennäköisesti tunnelin käytöstä perittäisiin käyttäjämaksuja siinä missä Juutinrauman sillan sekä IsonBeltin sillankin ylittäviltä peritään. Siitä huolimatta
lienee syytä olettaa, että lauttaliikenne Rødbyn ja
Puttgardenin välillä tulisi loppumaan, kuten se on
Saksa ja Tanska ovat jo pitkään puuhanneet kiinteää loppunut sekä Juutinrauman että Ison-Beltin sillan
yhteyttä Rødbyn ja Puttgardenin välille. Aluksi tätä tapauksessa.
yhteyttä suunniteltiin toteutettavan Fehmarnin siltana, mutta nyttemmin on päädytty tunnelivaihtoehdon Gedserin ja Rostockin välinen liikenne voisi toki Fehkannalle. Yhteys olisi kiinteä yhteys Skandinavian ja marnin yhteyden valmistumisen jälkeenkin olla perusmanner-Euroopan välillä ja nopeuttaisi matka-aikaa teltua, kuten Scandlines nykyisinkin kilpailee JuutinUudet alukset takaavat kapasiteetin ja hyvän standardin Gedserin ja Rostockin välillä lukuisiksi vuosiksi
eteenpäin. Nähtäväksi jää kuitenkin, tulemmeko näkemään tulevaisuudessa seuraajia nyt valmistuneelle
Berlinille ja myöhemmin valmistuvalle Copenhagenille.
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rauman sillan kanssa välillä Helsingborg-Helsingør.
Hieman kiinteästä yhteydestä sivussa voisi lauttalinja
olla mahdollinen, mikäli hinta olisi kilpailukykyinen
tunneliin verrattuna. Näillä näkymin tunneli ei kuitenkaan valmistu ennen 2020-luvun puoliväliä, joten
Scandlines saa toistaiseksi rauhassa liikennöidä sekä
Rødbyn ja Puttgardenin että Rostockin ja Gedserin
väliä ilman huolia kilpailevasta tunneliyhteydestä.

Lähteitä
-Femern A/S
-Maritime Danmark
-Scandlines
-Sjöfartstidningen
-YLE

Berlinin
tekniset tiedot

Valmistunut: 201 6, Fayard,Tanska & Stralsund, Saksa *
Pituus: 1 69,5 metriä
Leveys: 24,8 metriä
Syväys: 5,5 metriä
Matkustajakapasiteetti: 1 300
Lastikapasiteetti: 480 autoa tai 96 rekkaa
Nopeus: 20,5 solmua
Lippuvaltio: Saksa (Berlin) / Tanska (Copenhagen)
* Runkotyöt tehty P+S Werftenin telakalla Saksassa. Korjaustyöt
ja viimeistely tehty Fayardin telakalla Tanskassa.

Yllä: Tyylitellyt yksityiskohdat tekevät sisustuksesta huolitellun
näköisen. Kuva: Scandlines (CC BY 3.0)
Alla: Huolimatta mahdollisesta Fehmarnin tunnelista, saanee
Berlin ja Copenhagen seilata rauhassa ilman pelkoa kiinteästä tunneliyhteydestä Tanskan ja Saksan välillä.
Kuva: Patrick Kirkby / Scandlines (CC BY 3.0)

17

Risteilijät

AIDAprima valmistu
Risteilyaluksen rakentaminen on
pitkä prosessi mutta harvoin niin
pitkä kuin AIDApriman kohdalla.

TEKSTI : J USSI LITTUNEN
Aasialaisia telakoita on jo pitkään pidetty vakavina

kalta herätti suurta huomiota merenkulkupiireissä
elokuussa 201 1 . AIDAn tiedotteen mukaan alukset
toimitettaisiin varustamolle maaliskuussa 201 5 ja
maaliskuussa 201 6, ja niiden kustannukset alavuodepaikkaa ja alusta kohden olisivat 1 40 000 euroa.
Julkisuudessa liikkuneiden huhujen mukaan alusten
rakentaminen Aasiassa olisi varustamolle noin 1 0
prosenttia edullisempaa kuin niiden rakentaminen
Euroopassa, mutta eurooppalaisten telakoiden täydet
tilauskirjat eivät myöskään olisi sallineet alusten
toimittamista samalla aikataululla kuin Mitsubishi pystyi tarjoamaan.

kilpailijoina vakiintuneelle eurooppalaiselle telakkateollisuudelle, varsinkin kun eurooppalaiset varustamot ovat jo vuosikymmenien ajan tilanneet yksittäisiä aluksia ja suuriakin alussarjoja esimerkiksi Japanin
ja Korean telakoilta. Erityisesti rahtialuspuolella aasialaiset telakat ovat käytännössä vallanneet markkinat,
kun taas suuret matkustaja-alukset ovat toistaiseksi
jääneet perinteikkäiden ja siten kokeneempien eurooppalaisten yhtiöiden rakennettaviksi. Tätä taustaa
vasten ei ollut yllättävää, että saksalaisen AIDA Cruisesin päätös tilata kaksi 3 250 matkustajan risteily- Uudesta aluskaksikosta oli tulossa poikkeuksellinen
alusta japanilaiselta Mitsubishi Heavy Industries -tela- myös muuten kuin rakennuspaikkansa vuoksi. Ensin18

Uusi AIDAprima merellä. Laivan keulamuoto on
epätavallinen ja tuo mieleen vanhat höyrylaivat.
Kuva: AIDA Cruises

ui - vihdoinkin!

Kyseessä on niin sanottu ilmapulputusjärjestelmä,
jossa aluksen vedenalaisessa rungossa olevista rei’istä
puhalletaan ilmakuplia pienentämään veden ja rungon
välistä vastusta. Laskelmien mukaan järjestelmä vähentäisi aluksen polttoaineenkulutusta seitsemällä
prosentilla, mikä vuorostaan pienentäisi aluksen päästöjä ja ympäristövaikutuksia. Mitsubishi oli koekäyttänyt järjestelmäänsä kahdessa vuonna 201 0
valmistuneessa rahtialuksessa, mutta AIDAn tilauksen
piti olla ensimmäinen risteilyalussovellutus järjestelmästä. Rakennustöiden viivästyminen johti kuitenkin siihen, että vastaava järjestelmä ehdittiin ottaa
ensiksi käyttöön Meyer Werftin rakentamalla QuanMielenkiintoinen uutuus aluksissa oli telakan kehit- tum of the Seasillä.
tämä Mitsubishi Air Lubrication System (MALS).
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näkin alukset olivat varustamon historian suurimmat;
niiden päämitat tulisivat olemaan 300 x 37,6 metriä,
syväys 8,25 metriä ja bruttovetoisuus 1 25 572.
Toiseksi aluksissa tulisi olemaan paljon paitsi tilaajalle
myös markkinoille uutta tekniikkaa. Ensimmäisinä
aluksina AIDAn laivastossa näissä laivoissa tulisi
olemaan nk. azipod-ruoripotkurit, jotka maaliskuussa
201 2 julkaistun tiedon mukaan toimittaisi ABB Suomesta. ABB:n saamaan tilaukseen sisältyi ruoripotkureiden lisäksi koko sähkö- ja propulsiojärjestelmä, jonka arvo kahteen alukseen on yli
45 miljoonaa euroa.

Rakentaminen alkaa

AIDApriman Beach Club. Lasikupolin kattama alue yhdistää
auringonoton, uimisen ja erilaiset tapahtumat ja esitykset
samaan tilaan.
Kuva: AIDA Cruises

Ensimmäisen uuden aluksen kölinlaskua juhlistettiin
kesäkuussa 201 3. Myöhemmin samana syksynä kerrottiin, että vuonna 201 5 valmistuvan aluksen nimeksi
tulisi AIDAprima. Jo tuolloin alkoivat risteilijärakentamisen vaikeudet konkretisoitua Mitsubishille,
vaikka AIDAn tilaamat alukset eivät olleetkaan ensimmäiset sen rakentamat risteilijät. Jo projektin
alussa alkoi käydä selväksi, että rakentajan suunnittelema budjetti ei pitäisi, ja keväällä 201 4
Mitsubishi ilmoitti risteilyalussektorinsa tekevän 585
miljoonan Yhdysvaltain dollarin tappiot. Erityisesti
sisustussuunnittelun työmäärä oli osoittautunut oletettua suuremmaksi, ja kun suunnitelmia jouduttiin
muuttamaan samalla kun aluksen rakentamista hidastivat muun muassa tulipalot, oli selvää, että projekti ei
tulisi sujumaan suunnitelmien mukaisesti.
AIDApriman vesillelasku tapahtui toukokuussa 201 4.
Jo ennen vesillelaskua AIDA ilmoitti, että aluksen valmistuminen tulisi lykkääntymään puolella vuodella
lokakuulle 201 5, koska telakka oli pyytänyt lisäaikaa
aluksen rakentamiseen. Seuraavasta lykkäyksestä ilmoitettiin elokuussa 201 5; jälleen kerran suunniteltua
luovutuspäivämäärää siirrettiin ensin kolmella kuukaudella ja lopulta yhteensä puolella vuodella.
Myöhästymisten seurauksena aluksen luovutus siirtyi
vuodella alun perin suunnitellusta ajankohdasta
eteenpäin.

Muita aluksen ympäristöystävällisyyttä parantavia
tekijöitä olivat muun muassa pakokaasujen
puhdistusjärjestelmä, joka suodattaa varustamon
tietojen mukaan 99 prosenttia nokipäästöistä sekä
rikin ja typen oksideista. Monipolttomoottoreiden
ansiosta alus voi käyttää satamassa polttoaineenaan
nestekaasua, tai sitten alus voidaan kytkeä sataman
sähköverkkoon ja moottorit sammuttaa kokonaan
satamassaoloajaksi; näin ollen AIDAn uutukaiset ovat
ensimmäiset nk. dual fuel -moottorein varustetut
risteilyalukset maailmassa. Merellä polttoaineena
voidaan käyttää joko raskasta polttoöljyä tai Alusta ja sen rakentamisessa mukana ollutta
ympäristöystävällisempää
mutta
kalliimpaa henkilöstöä koeteltiin aivan loppuun asti, sillä vielä
tammikuussa 201 6 aluksella riehui tulipalo, jonka
meridieselöljyä.
pelättiin lykkäävän luovutusta entisestään.Viimein 1 4.
Myös ulkonäöltään AIDAn uutukaiset tulisivat maaliskuuta 201 6 Mitsubishi luovutti AIDApriman
poikkeamaan muista uusista risteilyaluksista. Alusten AIDAlle. Myöhästyminen vaikutti myös aluksen
keulat tulisivat nousemaan suoraan vesilinjasta ylös neitsytristeilyyn; alun perin tarkoituksena oli tehdä 86
samaan tapaan kuin viime vuosisadan alkupuolen päivän mittainen matka Japanista Saksaan, mutta
höyrylaivoissa, ja lasia aluksissa tulisi olemaan luovutuksen siirryttyä syksyllä AIDApriman kerrottiin
runsaasti, erityisesti peräosassa sekä suuressa jäävän syyssesongiksi Aasiaan. Lopulta alus matkusti
maisemaikkunassa kyljessä (aiempiin AIDAn Sphinx- suoraan Hampuriin ja aloitti sieltä huhtikuun lopulla
luokan aluksiin verrattuina kaartuvat maisemaikkunat viikon mittaiset “metropoliristeilyt” Lontooseen
sijaitsevat nyt pelastusveneiden tasalla). Keula on (Southamptoniin), Pariisiin (Le Havreen), Brysseliin
näkyvin osoitus siitä, että alustyyppiä varten kehi- (Zeebrüggeen) ja Rotterdamiin.
tettiin täysin uusi runkomuoto telakan ja saksalaisen
Hamburg Shipbuilding Research Instituten yhteis- Vuoden mittainen myöhästyminen ei ollut enää päältyönä. Muuten ulkoasua hallitsisivat nykyris- limmäisenä mielessä, kun AIDAprima kastettiin viteilyalusten tutut elementit: hyttiparvekkeet, ylimpien rallisesti Hampurissa pidetyssä juhlatilaisuudessa.
kansien allasosastoiden lasi-ikkunat ja -katot sekä Kummiksi varustamo oli kutsunut 1 4-vuotiaan sakmatalalle kylkeen ripustetut pelastusveneet ja näiden salaisen lapsinäyttelijän ja juontajan Emma Schweigerin. Aluksen kaste oli osa peräti 827:nnen kerran
yhteydessä sijaitsevat kävelykannet.
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järjestettävää Hampurin satamajuhlaa (Hafengeburtstag Hamburg), ja näin ollen siitä tuli suuri
yleisötapahtuma, jonka AIDA lähetti suorana myös
nettisivujensa kautta.

Erikoisuutena suuret ulkoalueet
AIDApriman yleisjärjestely on risteilyalukselle varsin
tyypillinen, eikä laiva perusperiaatteiltaan juuri
poikkea muista viime aikoina valmistuneista risteilyaluksista. Alukseen noustaan kolmannelta kannelta,
jolta löytyy laivasairaalan lisäksi varastot polkupyörille
ja sukellustarvikkeille, joita matkustajat voivat tälläkin
AIDAn laivalla käyttää maissaoloaikana. Vastaanotto
sijaitsee neljännellä kannella, ja muun tilan neljänneltä
ja viidenneltä kannelta vievät matkustajien hytit.
Pääosa yleisistä matkustajatiloista on sijoitettu kansille kuusi, seitsemän ja kahdeksan. Pieniä liikkeitä,
baareja, kahviloita ja ravintoloita on paljon, ja niistä
toiseen liikutaan kulkemalla joko tilojen lävitse tai
ulkoreunalla sijaitsevan yhdyskäytävän kautta; ratkaisu
on risteilyaluksissa yleinen vaikka vaikuttaakin kansikarttojen perusteella hieman sekavalta ja sokkeloiselta. Pääpiirteissään kannet kuusi ja seitsemän
on jaettu kolmeen osaan: keulimmaisessa osassa
sijaitsevat erilaiset kylpylä- ja liikuntatilat sekä
pienemmät yökerhot, keskimmäisessä puolestaan
myymälöiden ja pienten baarien ja kahviloiden
ympäröimä aula, AIDA Plaza, sekä kolmikerroksinen
teatteri, jonka puolipyöreä katsomo kiertää osittain
esiintymislavaa. Teatterin peräpuolella sijaitsevat
erikokoiset ravintolat sekä matkustajille avoin keittiö,
jossa aluksen kokit opastavat matkustajia ruuanlaitossa.

Yllä: AIDAprimassa on panostettu laajoihin ulkokansiin paitsi
aluksen yläosassa myös sen sivuilla. Osa kylpylä- ja
ravintolatiloista aukeaa suoraan harvinaisen leveälle
sivukannelle.
Alla: AIDA Plaza on yksi aluksen keskeisistä kulkutiloista; sen
ympärillä sijaitsee pieniä kahviloita, baareja sekä
myymälöitä.
Alinna: Bella Donna -ravintola kannella kuusi toimii myös
läpikulkutilana kuljettaessa perästä keulaan.
Kuvat: AIDA Cruises

AIDApriman kahdeksatta kantta kiertävät leveät
ulkokannet, joilta matkustajat voivat liikkua laivan
ulkoreunalla sijaitsevilla maisemahisseillä ylimpien
kansien ulkoalueille. Kannesta lähes puolet on
annettu suurelle Body & Soul -kylpylälle, muu tila
puolestaan pääosin matkustajahyteille, joilla on omat
parvekkeet kaikille avointen aurinkokansien takana.
Aurinkokannet ulottuvat osittain laivan reunan
ulkopuolelle, ja pelastusveneet on näin voitu sijoittaa
alemmalle
kannelle
aurinkokannen
alle.
Kahdeksannen kannen jälkeen laivan kansirakennelma
kapenee voimakkaasti, koska pääosin ulkohyteistä
koostuvat hyttikannet eivät tarvitse niin paljoa
leveyttä kuin yleiset tilat.
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Yksi AIDApriman erikoisuuksista on Four Elements -alue
aluksen peräosassa kansilla 1 4-1 7. Lasikatteisessa
"ulkohuvipuistossa" on erilaisia urheilumahdollisuuksia ja
aktiviteetteja kaikenikäisille matkustajille.
Kuva: AIDA Cruises

aurinkoa ja jonka ikkunoihin voidaan heijastaa
erilaisia kuvia ja valoesityksiä sekä lasireunainen infinity pool ja kolme kantta alaspäin laskeva vesiliukumäki. Myös lapsille ja nuorille on omat alueensa.

Oppia isosiskolta?

Suurin osa aluksen matkustajahyteistä sijaitsee
kansilla 9-1 4 (on huomattava, että risteilyaluksille
tyypilliseen tapaan kansi 1 3 puuttuu tältäkin alukselta). Aluksen vaatimattomimmat hytit ovat 1 3-24
neliömetrin suuruiset sisähytit. Ikkunalliset hytit ovat
kooltaan 1 9-20 neliömetriä ja sijaitsevat yleisten
tilojen alapuolella. Pääosa hyteistä on parvekkeellisia;
niiden koot vaihtelevat 21 ja 37 neliömetrin välillä,
minkä lisäksi hyteissä on 4-1 3 neliömetrin
parvekkeet, joista osa on osittain lasitettuja “talvipuutarhoja”. Aluksen ylimpien kansien sviitit ovat
kooltaan 40-1 25 neliömetriä ja niiden terassit pintaalaltaan 1 2-82 neliömetriä.

AIDApriman valmistuttua Mitsubishi jatkaa
työskentelyä sisaralus AIDAperlan parissa, jonka
nimen varustamo julkisti maaliskuussa 201 6. Alus
laskettiin maaliskuussa vesille, ja sen on tarkoitus
aloittaa risteilyt Välimerellä ensi vuonna - tarkempi
ajankohta on vielä julkistamatta. Telakan mukaan
rakentajat
ovat
viisastuneet AIDAprimaa
kohdanneista ongelmista, mistä syystä sisaraluksen
kohdalla ei pitäisi tulla vastaan kaikkia niitä
vastoinkäymisiä, jotka vaivasivat esikoisen
rakentamista ja suunnittelua. Joka tapauksessa myös
AIDAperla tulee olemaan vuoden verran myöhässä
alkuperäisestä aikataulustaan.

Monien muiden alusten tapaan myös AIDApriman
ylimmät kannet (1 5-1 8) on omistettu erilaisille allasosastoille, urheiluaktiviteeteille ja auringonottamiselle. Huippukohtia ovat mm. AIDA Beach
Clubin lasikupoli, jonka alla matkustajat voivat ottaa

-AIDA Cruises
-Cruise Business Review
-DNV GL
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Lähteitä

Yllä: AIDAprima saapumassa Hampuriin, jossa alus myös
kastettiin osana suurta satamatapahtumaa,
Hafengeburtstagia.
Oikealla: Mielenkiintoinen tila AIDAprimalla on Spray Bar
-viinibaari, joka sijaitsee kirjaimellisesti aluksen keulassa - siis
aivan rungon etuosassa.
Oikealla alla: Aluksen keittiön yhteydessä sijaitsevat
kokkausstudiot, jossa aluksen matkustajat pääsevät
laittamaan ruokaa keittiöhenkilökunnan opastuksella.
Alla: Suurin osa aluksen hyteistä on varustettu parvekkeella
tai terassilla; kuva yhdestä aluksen sviiteistä.
Kuvat: AIDA Cruises
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Yllä: Havainnekuvassa Hurtigrutenin Klevenin telakalta tilaama uudisrakenne. Kuvassa on selvästi nähtävissä keulan
poikkeuksellinen muotoilu. Samaa tyyliä muotoileva tylppä
keula on kuitenkin nähty esimerkiksi äskettäin valmistuneessa AIDAprimassa. Kuva: Rolls-Royce
Vasemmalla: Hurtigruten ei ole ensimmäistä kertaa asiakas
Klevenin telakalla. Se on rakentanut jo aiemmin kolme laivaa Hurrigrutenille, kuten kuvassa olevan Finnmarkin.
Kuva: Dillmann Christine / Hurtigruten
Alla vasemmalla: Myös aluksen perän muotoilu herättää huomiota. Uudisrakenteiden suunnittelusta vastaa Rolls-Royce
yhdessä norjalaisen Espen Øinon kanssa. Kuva: Rolls-Royce
Alla: Esisopimus norjalaisen Klevenin telakan kanssa kattaa
kaksi uutta alusta. Hurtigrutenilla on kuitenkin optio kahteen
lisäalukseen, joka toteutuessaan moninkertaistaisi varustamon arktisiin risteilyihin käytettävän kapasiteetin.
Kuva: Rolls-Royce
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Ristelijät

Muutosten
Hurtigruten
Hurtigruten on jo pitkään ollut
Norjan pitkälle rannikolle tärkeä
liikenneyhteys. Arktisten alueiden
risteilyt ovat viime vuosina olleet
niin ikään kovassa kasvussa, ja sen
ansiosta myös kalustoinvestoinnit
ovat lähteneet ryminällä vauhtiin.

alukset on suunnitellut Rolls-Royce yhdessä norjalaisen suunnittelijan Espen Øinon kanssa. Erityistä
huomiota on kiinnitetty Hurtigrutenin kunnianhimoisiin ympäristötavoitteisiin, ja suunnittelijat tarkastelevatkin huolellisesti, miten alusten päästöjä
saadaan uuden teknologian avulla vähennettyä. Innovatiivisella ja ympäristöystävällisellä teknologialla on
suuri merkitys myös esimerkiksi voimansiirrossa sekä
laivan sisätiloissa.

TEKSTI : LASSI LIIKANEN

Mistään jättiristeilijöistä ei luonnollisesti ole kyse, kun
alukset suunnitellaan arktisten alueiden liikenteeseen.
Noin 1 40 metriä pitkään laivaan tulee noin 300 hyttiä,
mikä mahdollistaa noin 600 matkustajan kapasiteetin.
Jäävahvistettu runko on niin ikään itsestäänselvyys ottaen huomioon alusten käyttötarkoituksen. Uudisrakennukset suunnitellaan siten, että niillä voidaan
arktisten risteilyjen lisäksi liikennöidä myös Hurtigrutenin rannikkoreittiä Norjassa. Ensimmäisen
aluksista on tarkoitus valmistua vuonna 201 8 ja seuraavan vuonna 201 9.

N ORJAN toiseksi suurimmasta kaupungista Ber-

genistä aina Pohjois-Norjan Kirkenesiin asti ulottuva
rannikkoreitti on historiallisesti merkinnyt paljon. Se
oli ja on edelleen elintärkeä reitti, erityisesti reitin
pienemmille satamille ja niitä ympäröiville taajamille,
jotka on muutoin vaikea saavuttaa vuoristoisessa ja
vuonoisessa maastossa. Reitti on edelleen myös äärimmäisen suosittu turistien keskuudessa.
Vuonna 2007 Hurtigruten lähti toden teolla mukaan
myös arktisten risteilyjen markkinoille, kun tarkoitusta varten rakennettu risteilijä Fram valmistui.
Menestyksekkääksi osoittautunut alus on tuonut
uutta suuntaa Hurtigrutenille, jota ei enää leimaa pelkästään Norjan rannikkoliikenne. Nyt arktisten alueiden risteilyt ovat se markkina, joka vie Hurtigrutenin laajentumista voimakkaasti eteenpäin.

Kaksi uutta arktista risteilijää

Uusvanha risteilijä Portugalista
Äskettäin tilatut uudisrakenteet häämöttävät vasta
parin vuoden päässä. Lisätäkseen kalustoaan nopeammin Hurtigruten päätti kuitenkin suunnata katseet
käytettyjen alusten markkinoille ja mitä ilmeisimmin
löysi etsimänsä.
Portugalista löytyi makuutettuna ollut Atlântida, jolla
oli surullinen historia takanaan. Vuonna 2009 valmistunut ja alun perin autolautaksi rakennettu Atlântida
oli tarkoitus tuoda liikenteeseen Portugalille kuuluvilla Azorien saarilla. Portugalissa sijainnut telakka
kuitenkin epäonnistui rakentamisessa lähes totaalisesti. Aluksesta tuli suunniteltua raskaampi, eikä se
täten pystynyt sovittuun nopeuteen. Niinpä Atlântida
jäi telakan käsiin useiksi vuosiksi, kunnes se myytiin
Hurtigrutenille viime kesänä.

Aiemmin tämän vuoden huhtikuussa Hurtigruten ilmoitti solmineensa esisopimuksen norjalaisen Klevenin telakan kanssa kahdesta uudesta arktisten alueiden risteilijästä. Tilaus sisältää option myös kahdesta sisaraluksesta, eli täysin toteutuessaan tilaus saattaa käsittää yhteensä neljä alusta. Klevenin telakka on
aiemmin rakentanut Hurtigrutenin liikenteeseen kolme alusta, nimeltään Finnmarken (2002), Nordnorge
(1 997) ja Nordkapp (1 996), mikä osaltaan puolusti
Aluksi Norway Explorer -nimellä markkinoitu alus
juuri Klevenin telakan valintaa tilausta tehtäessä.
siirtyi viime heinäkuussa Portugalista Ruotsin LandUlkonäoltään poikkeuksellisen huomiota herättävät skronaan telakalle.
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arktisille alueille siellä jo nyt risteilevien Framin ja
Nordstjernenin pariksi. Arktisten alueiden risteilyt
ovat maailmanmarkkinoilla erittäin voimakkaassa kasvussa, ja lukuisat varustamot ovat lähtemässä mukaan
tähän bisnekseen. Hurtigruten liikennöi ensi liikennekaudella muun muassa Antarktiksella, Kanadassa,
Grönlannissa, Islannissa, Etelä-Amerikassa sekä HuipSieltä se jatkoi matkaa Fosenin telakalle Norjan puvuorilla.
Rissaan, jossa sille tehtiin mittavat muutostyöt aluksen saattamiseksi Hurtigrutenin liikenteeseen. Saman- Arktisten alueiden risteilyt ovat myös yhä tärkeämpi
aikaisesti aluksen nimestä järjestettiin kilpailu, jonka ja merkitystään nostava tuote Hurtigrutenin valiseurauksena alus sai lopullisen nimensä Spitsbergen. koimassa Norjan rannikon säännöllisen reittiliikenKuriositeettina voitaneen kertoa, että Spitsbergen on teen ohella. Hurtigrutenilla on tietysti erinomaiset
norjankielinen nimi Huippuvuorten pääsaarelle, Länsi- mahdollisuudet tähän, sillä varustamolla on yli vuosimaalle. Kesäkuun puolivälissä Spitsbergen suoritti sadan kokemus operoinnista Pohjois-Norjan haaskoeajonsa Fosenin telakalla ja asetetaan Hurtigrute- tavissa keliolosuhteissa. Monet varustamon arktisten
risteilyiden kohteista ovat Hurtigrutenille myös ”konin liikenteeseen myöhemmin tämän vuoden aikana.
timarkkinoita”, kuten esimerkiksi Norjalle kuuluvat
Spitsbergenin uudistustöissä keskeistä on ollut ajatus Huippuvuoret. Hurtigrutenin tietotaito ja osaaminen
siitä, että alus tulisi risteilyliikenteeseen arktisilla arktisten alueiden risteilyissä on siis alan huippualueilla. Matkustajakapasiteetti on 202 matkustajaa, eli luokkaa.
mistään suuresta aluksesta ei todella ole kyse. Sisätilojen designista vastaa menestyksekäs ruotsa- Tätä taustaa vasten myös aiemmin pääasiallisesti
lainen Tillberg Design. Aluksi Spitsbergen kulkee Norjan rannikkoliikenteessä kulkenut Midnatsol käy
kesän ja syksyn aikana ylimääräisenä laivana Norjan läpi vuoden 201 6 aikana uudistusohjelman, jossa alusrannikolla historiallisen Lofotenin rinnalla, joskin hie- ta muokataan sopivammaksi risteilyliikenteeseen arkman muokatulla reittisuunnitelmalla. Se jättää väliin tisille alueille. Siitä tulee Hurtigrutenin toistaiseksi
monet satamat, joissa normaalin aikataulun mukaan suurin arktinen risteilijä, kunnes ensimmäinen suunpysähdytään öisin, jolloin aikaa jää enemmän sata- nitelluista uusista aluksista valmistuu vuonna 201 8.
Midnatsol täydentää tätä liikennettä varten rakenmissa, joissa on tarkoitus pysähtyä päivisin.
nettua Framia sekä Spitsbergeniä, kuin myös historiallista Nordstjernen-alusta, joka on muutamia vuoArktiset risteilyt voimakkaassa nosteessa
sia sitten niin ikään uudistettu soveltuvaksi liikenMyöhemmin syksyllä Spitsbergen siirtyy liikenteeseen teeseen arktisille alueille.

Toistaiseksi uusin lisäys Hurtigrutenin laivastoon on alun perin
Portugalissa rakennettu ja norjalaisella telakalla voimakkaasti uudelleenrakennettu Spitsbergen. Se risteilee aluksi Norjan
rannikolla, ja siirtyy myöhemmin talvella arktisille alueille.
Kuva: Hurtigruten
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Uudistuvat alukset, uusia konsepteja
Myös varustamon ”päämarkkina”, Norjan rannikkoliikenne, saa kokea lukuisia uudistuksia lähiaikoina.
Yksi merkittävimmistä on toki alusten telakointi, jonka yhteydessä ne saavat täysin uutta ilmettä sisätiloihin. New Arctic Interior -konseptinimeä kantavassa uudistuksessa suurin osa alusten julkisista tiloista kokee täydellisen uudistuksen. New Arctic
Interior -konseptissa keskeistä on skandinaavinen design, jossa inspiraatiota on haettu Norjan vuonoista,
vuoristoista ja luonnosta.

Myös uuden Spitsbergenin sisustuksessa on noudatettu New Arctic Interior -konseptia.

Uuden sisustuksen lisäksi Norjan rannikkoristeilyillä
aletaan markkinoimaan voimakkaasti elämysristeilyjä,
joissa avuksi seitsemällä aluksella esitellään menestyksekäs Expedition Team. Expedition Team auttaa
matkustajia tekemään matkasta mahdollisimman elämyksellisen, niin merellä kuin maissakin. Lisäksi valikoimaan tulevat kulttuuriristeilyt, joissa merimatka
yhdistetään kulttuuriin. Matkan aikana käydään läpi
useita paikkoja ja tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet ja
tuoneet inspiraatiota norjalaiseen taiteeseen, musiikTyypillinen risteilijämäinen sisustus saa tehdä tietä kiin ja historiaan.
modernille skandinaaviselle sisustukselle. Tälle ominaiset valoisat puupinnat ja muut luonnolliset materiaalit tekevät tuloaan Hurtigrutenille. Suuntaus ei tietysti ole täysin ennalta arvaamaton, sillä skandinaavinen design on tällä hetkellä kovassa nosteessa, ja
muun muassa Viking Cruisesin uusissa risteilijöissä sisätiloja hallitsee selkeästi skandinaavinen muotoilu josta varustamo on myös ilmeisen ylpeä. Lisää Viking
Starista voit lukea Ulkomatalan numerosta 3/201 5.
Niin ikään Hurtigruten on ylpeä norjalaisista juuristaan. Ruokapuolella varustamo tarjoaa entistä kattavammin paikallisia norjalaisia herkkuja Norway’s
Coastal Kitchen -ravintolassa. Multe Bakery & Ice
Cream tarjoaa paikallista jäätelöä Lofooteilta ja muita
herkkuja. Explorer Lounge -nimeä kantava baari
pyrkii tarjoamaan suurimman valikoiman norjalaisia
alkoholijuomia. Siellä voikin nauttia vaikka annoksen
perinteistä norjalaista akvaviittia.
New Arctic Interior esitellään vuonna 201 6 yhteensä
neljälle alukselle. Uudistukset ovat tähän mennessä
läpikäyneet Kong Harald, Polarlys ja Nordkapp. Nordnorge pääsee vielä syksyllä mukaan samaan kelkkaan.

Yllä: Uuden New Arctic Interior -konseptin mukaisesti uudistetulla Kong Haraldilla sijaitsee uusi Multe Bakery & Ice Cream.
Kuva: Ørjan Bertelsen / Hurtigruten
Alla: Myös uudella Spitsbergenillä tyypillinen skandinaavinen
design hallitsee sisustusta. Valoisia puupintoja tavataan eri
puolilla laivaa. Kuva: Hurtigruten
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Myös nuoret matkustajat on huomioitu entistä paremmin, kun laivoilla tarjolla on nuorille suunnattu
Young Explorers Programme. Lisäksi Hurtigruten
uudistaa hinnoitteluaan hakien inspiraatiota lentoliikenteestä ja tuo matkustajille vuonna 201 7 kolme
erillistä hinnoitteluluokkaa: Basic, Select ja Platinum.
Select ja Platinum -luokan varaajille on luonnollisesti
tarjolla lukuisia lisäpalveluita ja eksklusiivisia ominaisuuksia.

Omistajanvaihdos tuo uusia tuulia
Vuonna 2006 Hurtigruten-reittiä operoineet Ofotens
og Vesteraalens Dampskibsselskab sekä Troms Fylkes
Dampskibsselskap, joiden molempien juuret olivat
1 860-luvulla, yhdistyivät ja muodostivat Hurtigruten
Group ASA:n, joka vaihtoi myöhemmin nimekseen
Hurtigruten ASA. Hurtigruten oli noteerattu Oslon
pörssissä.
Hiljalleen Silk Bidco -nimeä kantava joint ventureyhtiö alkoi ostaa merkittäviä omistusosuuksia Hurtigrutenista. Syksyllä 201 4 se omisti jo liki puolet ja
teki lopulta lokakuussa 201 4 tarjouksen ostaa koko
yhtiön osakekanta itselleen. Se maksoi osakkeista
seitsemän Norjan kruunua käteisellä, mikä oli 55,9
prosenttia korkeampi hinta kuin mitä osake tarjouksen tekohetkellä maksoi Oslon pörssissä. Lopulta
Hurtigruten siirtyi Silk Bidcon omistukseen, ja sen
osake poistettiin Oslon pörssilistalta vuoden 201 5 alkupuolella.
Silk Bidcon takana on kolme toimijaa: brittiläinen

28

pääomasijoitusyhtiö TDR Capital sekä norjalaiset
suurliikemiehet Trygve Hegnar ja Petter A. Stordalen.
Trygve Hegnar oli aiemmin suuromistaja Hurtigrutenissa, ja hotellikuninkaana tunnetulla Petter A.
Stordalenilla oli niin ikään merkittävä omistus yhtiössä. Uudessa joint venture -yhtiössä sekä Hegnar
että Stordalen hallitsevat viittä prosenttia osakkeista,
ja loppua 90 prosenttia hallitsee TDR Capital.
Tässä tapauksessa voinee siis sanoa, että omistajanvaihdoksella on ollut suuri merkitys yhtiön kehitykselle. Silk Bidcon taustalla vaikuttava pääomasijoitusyhtiö sekä suurliikemiehet ilmaisivat alusta
alkaen halunsa kehittää Hurtigrutenin jo aiemmin
vahvaa tavaramerkkiä ja nostaa yhtiön markkinaosuutta. Todisteena siitä viime vuoden kolmas kvartaali oli taloudellisesti koko yhtiön historian paras.
Hurtigruten investoi lähivuosina paljon rahaa alusten
uudistamiseen sekä uuteen Spitsbergeniin. Arktisten
alueiden risteilymarkkinaa ollaan myös kehittämässä
kovaa vauhtia, mistä toki kertoo äskettäinen investointi kahteen uuteen risteilijään, joka on yhtiön itsensä mukaan sen historian suurin investointi, sekä
niin ikään Midnatsolin uudistaminen soveltuvaksi
myös arktisten alueiden liikenteeseen.

Lähteitä
-Dagens Næringsliv
-Fakta om Fartyg
-Hurtigruten
-Wikipedia

Yllä: Jo nyt arktisia risteilyjä tekevä Fram saa lähivuosina rutkasti enemmän seuraa. Kuva: Hartmut Göbert / Hurtigruten
Vasemmalla: Midnatsol siirtyy myöhemmin toisenlaisiin maisemiin, kun se ryhtyy tekemään arktisia risteilyjä.
Kuva: Jörg Brosius / Hurtigruten
Alla vasemmalla: Perinteinen Nordstjernen tavataan myös
Framin ja jatkossa Midnatsolin sekä Spitsbergenin parina.
Kuva: Anja Caesperlein / Hurtigruten
Alla: Nordnorge käy läpi New Arctic Interior -uudistuksen
syksyllä. Kuva: Ørjan Bertelsen / Hurtigruten
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Yllä: Paljon mainostettu merten korkein vesiliukumäki lähtee
perämaston juuresta ja päättyy Royal Promenadelle
kymmenen kantta alemmas. Kuva: RCI
Vasemmalla: Kaikenikäisille tarkoitettu vesiliukumäkitrio, joka
kantaa nimeä Perfect Storm.
Kuva: RCI / Simon Brooke-Webb Photography
Alla vasemmalla: The Carousel Royal Promenadella. Huomaa
taustalla Ultimate Abyss-vesiliukumäen putket.
Kuva: RCI / Simon Brooke-Webb Photography
Alla: Kansilla 1 1 ja 1 2 sijaitsevan Wonderland-ravintolan
ytimessä on herkullinen ruoka mitä mielikuvituksellisemmilla
tavoilla tarjoiltuna. Avoimen keittön ansiosta asiakkailla on
mahdollisuus katsoa, miten kokit mestariteoksia luovat.
Kuva: Royal Caribbean International
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Risteilijät

Uutuusvyöry Royal
Caribbeanilla
Kevään ja alkukesän aikana Royal
Caribbean Internationalin liikenteeseen on tullut kolme alusta.
Näistä kaksi on täysin uusia ja yksi
paluumuuttaja samaan konserniin
kuuluvalta Pullmanturilta. Tässä
artikkelissa keskitymme kuitenkin
kahteen uutuuteen, Harmony of
the Seasiin ja Ovation of the
Seasiin.

Ranskaan ja Alankomaihin. Varsinkin brittimediassa
palstatilaa sai myös aluksen keskeneräisyys: monet
ensimmäisten matkojen matkustajat olivat tyytymättömiä siihen, että monet paikat olivat suljettuina ja
rakennustöitä tehtiin pitkin laivaa. Eräät matkustajat
valittivat, että töitä tehtiin yötä myöten, mikä teki
nukkumisesta vaikeaa rakennusmelun vuoksi.

Alkukankeuden piikkiin voitaneen laittaa monien
matkustajien esiin nostamat pitkät jonot baareissa ja
ravintoloissa. Muun muassa The Telegraphin saamien
tietojen mukaan laivan kapteeni olisi ollut yhteydessä
RCI:n pääkonttoriin, jotta ensimmäinen risteily olisi
peruttu laivan keskeneräisyyden vuoksi. RCI ei kuiTEKSTI : O LLI TUOMINEN
tenkaan suostunut vahvistamaan eikä kumoamaan
M AAILMAN suurimman risteilijän titteli on pysynyt The Telegraphin tietoja.
tukevasti Royal Caribbean Internationalin (RCI) hallussa vuodesta 201 0 asti, kun Oasis of the Seas val- Perusrakenteeltaan Harmony of the Seas on Suomesmistui Turun telakalta. Kuin varmemmaksi vakuudeksi sa rakennettujen sisartensa Oasiksen ja Alluren kanstilasi RCI joulukuussa 201 2 STX Francelta kolmannen sa yhtenevä, mutta palveluissa ja aktiviteeteissa on
Oasis-luokan aluksen, josta rakennettiin luonnollisesti luonnollisesti eroa. Uutta ovat esimerkiksi keskushieman kahta ensimmäistä suurempi. Tilausta toivot- puiston päältä lähtevät vesiliukumäet, jotka vievät
tiin pitkään Suomeen ja vaikeuksissa olleelle STX:n kymmenen kantta ja 28 metriä alaspäin. Ultimate
Turun telakalle, mutta Ranskan valtion parempien tu- Abyss -nimeä kantavat liukumäet ovat maailman korkiehtojen vuoksi tilaus päätyi lopulta STX:n ja Rans- keimmat laivalle rakennetut liukumäet. Lisäksi
kan valtion omistamalle Saint-Nazairen telakalle. Harmonylla on keskemmällä laivaa kolme liukumäkeä
Harmony of the Seas laskettiin vesille kesäkuussa (Perfect Storm), joissa liu'utaan osin läpinäkyvissä
201 5 ja luovutettiin RCI:lle 1 2. toukokuuta. Kesäkau- putkissa keskuspuiston päältä.
den 201 6 Harmony risteilee Välimerellä, minkä jälMittasuhteet Harmonylla ovat valtavat: perän Aqua
keen se siirtyy lokakuussa Karibialle.
Theatreen mahtuu 1 400 katsojaa, laivalle on istutetOasiksen ja Alluren valmistumisesta ehti kulua sen tu 1 2 000 kasvia, ja yhteensä laivalla voi olla kerralla
verran aikaa, että Harmony of the Seasille ehdittiin jopa 8 500 matkustajaa ja miehistön jäsentä. RCI:n
ottaa oppia edeltäjien ongelmakohdista ja RCI:lle pe- mukaan aluksen rakentaminen maksoi lähes miljardi
rinteiseen tapaan kehittää myös jotain uutta. Parhaita dollaria, mikä tekee siitä yhtiön mukaan kalleimman
paloja Harmonylle kerättiin myös paljon kehuja saa- koskaan rakennetun risteilijän.
neilta Quantum-luokan aluksilta.

Neitsytristeily remontin keskellä
Harmonyn lanseeraus ei sujunut aivan suunnitelmien
mukaan. Alus lähti telakalta Saint-Nazairesta
Southamptoniin, jossa alusta esiteltiin lehdistölle. Lisäksi alus teki pari lyhyttä risteilyä Southamptonista

Mitä uutta Harmony tarjoaa?

Hyttipuolen merkittävimpänä erona Harmonylla on
1 5 yksinmatkustavia varten suunniteltua hyttiä, joista
1 2:ssa on ikkuna. Diamond Loungen tilalla Harmonylla on Quantumilta tuttu, Liisa ihmemaassa -elokuvan
inspiroima Wonderland-ravintola. Monelta muultakin
31

RCI:n alukselta löytyvä Jamie Oliverin nimikkoravintola Jamie's Italian löytyy Harmonyn Royal Promenadelta, jossa Allurella on italialaisravintola Giovanni's.
Lisäksi Quantumilta tuttu robottibaari Bionic Bar (ks.
Ulkomatala 1 /201 5) on tuotu myös Harmonylle.
Oasiksella ja Allurella Royal Promenadella sijainnut
Starbucks on Harmonylla siirretty Broadwalkille.

ikään sijoitettuna Kiinaan, mutta se ehti ensin risteillä
yhden kauden Yhdysvalloista käsin.
Päätös sijoittaa Ovation heti valmistuttuaan Kiinaan
on merkittävä, sillä tähän asti Kiinaan on siirretty vanhemman pään aluksia, kuten Mariner of the Seas. Kiinan-markkinoille räätälöityjen sisustusratkaisujen lisäksi Kiinan painoarvoa kuvaa se, että Ovationin
kummiksi valittiin kiinalainen näyttelijätär Fan
Bingbing, joka kastoi aluksen virallisessa kasteseremoniassa Tianjinissa 24. kesäkuuta. Muutoin sisustus
ja palvelut vastaavat alussarjan kahta ensimmäistä
alusta.

Viihdetarjonnassa eroja luonnollisesti on esityksissä
ja muussa ohjelmassa. Aktiviteettipuolella Harmonylla
on RCI:n ensimmäinen Escape Room. Arviossaan tunnettu risteilysivusto Cruise Critic ei kuitenkaan pitänyt Harmonyn tarjoamia uutuuksia niin merkittävinä,
että niiden takia kannattaisi ehdottomasti suunnata
Jokaisella Quantum-luokan aluksella on yksi suuri taiHarmonylle Oasiksen tai Alluren sijaan.
deteos. Kiinan-markkinat mielessä suunnitellulla
Ovationilla taideteoksen eläin on itseoikeutetusti
Ovation Kiinaan ja Australiaan
panda. Mama and baby -teoksessa kymmenen metrin
Ovation of the Seasin Meyer Werft luovutti RCI:lle korkeuteen kohoava äitipanda kurkottaa katolta koh8.4.201 6, minkä jälkeen alus lähti kohti ti kolme metriä korkeaa pentuaan. Kannella 1 5
Southamptonia. Southamptonista tehtyjen neitsyt- SeaPlexin luona sijaitseva teos painaa yhteensä kuutimatkojen, lehdistöesittelyjen ja VIP-tilaisuuksien jäl- sen tuhatta kiloa.
keen Ovation lähti 3. toukokuuta 52-päiväiselle risteilylle kohti Kiinan Tianjinia, josta käsin Ovation ristei- Pohjoisen pallonpuoliskon talvikaudeksi Ovation of
lee kesäkauden. Ovation of the Seas on näin ollen en- the Seas sijoitetaan Australian Sydneyyn, jonka jälsimmäinen Royal Caribbean Internationalin alus, joka keen se siirtyy Singaporeen maalis-huhtikuuksi 201 7.
sijoitetaan heti valmistuttuaan Kiinan markkinoille. Lähes loppuunmyydyn ensimmäisen kauden kannusOvationin sisaralus Quantum of the Seas on niin tamana Ovation of the Seas nähdään Australiassa
myös talvikaudella 201 7-201 8.
Ovationin jälkeen tulossa on vielä ainakin kaksi
Quantum-luokan risteilijää lisää luovutettavaksi vuosina 201 9 ja 2020.

Lähteitä
- Cruise Business Review (www.cruisebusiness.com)
- Cruise Critic (www.cruisecritic.com)
- Royal Caribbean Blog
(www.royalcaribbeanblog.com)
- The Guardian (www.theguardian.com)
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Yllä: Casino Royale, johon on Aasian-markkinoita silmällä
pitäen asennettu muita Quantum-luokan risteilijöitä
enemmän peliautomaatteja.
Oikealla: "Mama and baby"-taideteos kannella 1 5. Koko
aluksella on kaksikielinen kyltitys, ja pääosa asiakaspalvelutehtävissä olevasta henkilökunnasta puhuu mandariinikiinaa.
Alla oikealla: Kevään kolmas lisäys RCI:n laivastoon on
Empress of the Seas. Pullmanturin liikenteessä välillä ollut alus
siirrettiin takaisin RCI:n laivastoon toukokuussa 50 miljoonan
dollarin uudistusten jälkeen.
Alla: Ovation of the Seas saapumassa Hong Kongiin. Lokakuussa Ovation of the Seas tekee viisi "premium"-risteilyä
Hong Kongista Japaniin ja Taiwaniin.
Kuvat: Royal Caribbean International
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Linjalaivat

RMS St. Helena – viim
postilaiva
Ainoana säännöllisenä linkkinä
keskellä Atlanttia sijaitsevalle
Saint Helenan saarelle toiminut
RMS St. Helena poistuu liikenteestä syksyllä, kun saarelle rakennettu lentokenttä otetaan käyttöön.

RMS S. Helena purkamassa lastia St. Helenan James
Bayssa. Kuva: St. Helena Line Ltd.
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meinen oikea

TEKSTI : O LLI TUOMINEN

kellä alus lähtee kerran kolmessa viikossa Kapkaupungista ja kiertää Saint Helenan kautta Ascensionille.
RMS ST. H ELENA on vuodesta 1 990 muodostanut Näin ollen turistien on viivyttävä Saint Helenalla väainoan säännöllisen linkin Ison-Britannian, Saint Hele- hintään kahdeksan päivää, mikäli he eivät jatka laivan
nan, Ascensionin ja Kapkaupungin välillä, ja se on vii- mukana Ascensionille.
meisenä Royal Mail Ship -tunnuksen käyttöön oikeutettuna aluksena todellisuudessa myös hoitanut pos- Kesäkuun puolivälissä RMS St. Helena teki viimeisen
tiliikennettä. Toiseksi vanhin Britannian merentakai- vierailunsa Isoon-Britanniaan, kun alus kunnianosoinen alue, 4 000 asukkaan Saint Helena sijaitsee eteläi- tusten ja suuren mediakiinnostuksen saattelemana
sellä Atlantilla liki 2 000 kilometriä Afrikan rannikos- kävi Lontoossa.Vierailu oli merkittävä siinäkin mielessä, että säännöllinen reittiliikenne Britanniaan päättyi
ta länteen.
vuonna 201 1 . Britannian-matkat kestivät kaksi viikkoa
Matka Saint Helenalta naapurisaari Ascensionille kes- ja niillä tehtiin välipysähdys Teneriffalla.
tää 2-3 päivää ja Kapkaupunkiin viisi päivää. Tällä het35

Britannian hallitus järjesti reitin liikennöinnistä tarjouskilpailun, jonka voittajaksi selviytyi suurelle yleisölle tuntematon Curnow Shipping, joka oli aiemmin
tunnettu lähinnä rakennusmateriaalien kuljettajana
Länsi-Afrikkaan. Voiton perimmäinen syy oli se, että
reitille soveltuvia aluksia ei koko maailmassa juurikaan ollut. Curnowin voiton ratkaisi se, että varustamo onnistui sattumalta löytämään yhden harvoista
olemassa olevista liikenteeseen soveltuvista aluksista.

RMS St. Helena ohittamassa Tower Bridgeä kesäkuisen
Lontoon-vierailun aikaan. Kuva: Ian Boyle

Lontoon-vierailun jälkeen alus lähti 1 4.6. kohti Saint
Helenaa ja Kapkaupunkia. Aluksen liikennöinti jatkuu
tämänhetkisen tiedon mukaan syyskuun loppuun
Kapkaupungin, Saint Helenan ja Ascensionin välillä.
Aluksen myynti on jo käynnissä, mutta ostajaa ei vielä
toistaiseksi ole ilmaantunut.

Lentokone korvaa RMS St. Helenan
St. Helenan saarelle rakennettu lentokenttä aukeaa
liikenteelle todennäköisesti tämän vuoden aikana,
mutta tätä ennen saaren posti-, rahti- ja matkustajaliikenne on ollut pääosin RMS St. Helenan varassa.
Suunnitelma 240 miljoonaa puntaa maksavan lentokentän rakentamiseksi julkistettiin vuonna 2005, ja
sen oli määrä valmistua vuonna 201 0. Suunnitelma
pantiin kuitenkin jäihin ja vasta 201 1 tehtiin päätös
rakennustöiden aloittamisesta vuonna 201 2. Alun
perin lentokentän piti valmistua jo kuluvan vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä, mutta tuuliongelmien
takia kentän avaamista lykättiin huhtikuussa 201 6
toistaiseksi. Uutta avausajankohtaa ei ole vielä kerrottu, ja niinpä RMS St. Helena jatkaa liikennöintiä
ainakin syyskuun 201 6 loppuun.

Tarinan mukaan aluksen löytymisessä oli myös onnea.
Curnow Shippingin toimitusjohtaja Andrew Bellin Kanadan-matkalta palannut naapuri kertoi nähneensä
matkallaan aluksen, joka voisi sopia Saint Helenan
-liikenteeseen. Alus oli kanadalainen matkustaja-rahtilaiva Northland Prince, jonka keulapuolella oli rahtitilaa ja majoitustilat peräosassa. Se hoiti Kanadan länsirannikolla Norjan Hurtigrutenin tyyppistä rannikkoliikennettä säännöllisellä, viikoittaisella kierroksella
kuljettaen matkustajia ja rahtia rannikon pieniin ja
syrjäisiin kyliin ja kaupunkeihin. Vuonna 1 963 valmistunut alus ehti liikennöidä Brittiläisessä Kolumbiassa
aina vuoteen 1 976, jolloin Kanadan valtio veti tukensa
pois liikenteeltä. Liikenne lopetettiin kannattamattomana ja Northland Prince makuutettiin.
Curnow Shipping osti aluksen 940 000 punnalla, ja se
aloitti liikenteen 1 ,5 miljoonaa puntaa maksaneen remontin jälkeen lokakuussa 1 978. Monien muiden
alusten tavoin ensimmäinen St. Helena palveli Falklandin sodassa vuonna 1 982. St. Helenan poissaolon
ajaksi Curnow Shipping rahtasi reitille Centaurin, joka oli hieman St. Helenaa suurempi ja olisi vastannut
paremmin kasvaneita kuljetustarpeita. Alus oli kuitenkin sen verran huonossa kunnossa, ettei Curnow
Shipping halunnut jatkaa aluksen rahtausta St. Helenan palattua sotatehtävistään.

Ensimmäinen ja viimeinen uudisrakennus

Uuden aluksen rakentaminen nähtiin kuitenkin tarpeelliseksi. Uuden aluksen omistajaksi perustettiin St.
Helenan hallinnon omistama St. Helena Line Ltd, joka
sai puolestaan rahoituksen laivatilaukselle Britannian
valtiovarainministeriöltä. Nykyisenä operaattorina
Curnow Shipping osallistui aluksen suunnitteluun, ja
Linjalaivojen tilalle oma laiva
se sai myös ensimmäisen liikennöintisopimuksen. TäVuoteen 1 977 asti liikennettä St. Helenalle hoiti män jälkeen aluksen operoinnista järjestettäisiin avoin
Union-Castle Line, joka liikennöi osan Southampton- tarjouskilpailu.
Cape Town -vuoroistaan saaren kautta. Suihkukoneet
ja konttilaivojen tulo kuitenkin teki liikenteestä kan- Vuonna 1 987 sopimus aluksen rakentamisesta allekirnattamatonta, ja niinpä liikenne päättyi. Syrjäiselle joitettiin skotlantilaisen Hall, Russel & Company
Brittiläisen imperiumin saarelle laivayhteys oli kui- -telakan kanssa. Telakan talous ei kuitenkaan ollut
tenkin elintärkeä, ja niinpä liikenteelle täytyi löytää kestävällä pohjalla, ja niinpä telakka ajautui konkurssiin. Rakennussopimus siirtyi A & P Appledore -telajatkaja.
kalle, joka neuvotteli tilaukselle uuden, korkeamman
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hinnan. Alun perin aluksen oli määrä maksaa hieman
yli 1 9 miljoonaa puntaa, mutta lopulta hinnaksi tuli
reilut 34 miljoonaa. Edeltäjänsä tavoin nimen St. Helena saanut alus luovutettiin lopulta lokakuussa 1 990.
Vanhasta St. Helenasta poiketen uudella aluksella oli
mahdollisuus ottaa irtolastin ohella kyytiin myös
kontteja, joiden merkitys oli 60-luvulta 90-luvulle tultaessa kasvanut merkittävästi.
Vuonna 2001 Curnow Shipping hävisi tarjouskilpailun
RMS St. Helenan operoinnista Andrew Weir Shipmanagementille. RMS St. Helena lähti viimeistä kertaa
Curnow Shippingin alaisuudessa Jamestownista kohti
Isoa-Britanniaa 3.6.2001 .Tästä eteenpäin alus on ollut
Andrew Weir Shipmanagementin operoitavana.

Risteily RMS St. Helenalla
RMS St. Helena on ennen kaikkea reittiliikenteessä
kulkeva rahtilaiva, joten mitään risteilijätasoisia palveluita ei ymmärrettävästi ole tarjolla. Laivan matkustajatilat sijoittuvat laivan perässä sijaitsevan kansirakennuksen neljälle kannelle. Alimmalla C-kannella on
hyttien lisäksi ruokasali, mutta muuten kansi on varattu miehistön majoitustiloille ja laivan keittiölle. Bkannella on niin ikään miehistön tiloja sekä matkustajahyttejä. Laivan info ja pieni kioski ovat kannen
keulassa. Pääosa matkustajahyteistä on A-kannella,
jonka keulassa on koko laivan levyinen Lounge. Akannen yläpuolella olevalla Promenade-kannella on
Sun Lounge sekä aurinkokansi uima-altaineen. Molemmista lounge-tiloista löytyy myös baari.

Yllä: RMS St. Helena St. Helenan pääkaupungin Jamestownin
edustalla.
Alla: St. Helenan aurinkokansi. Muita kuvia laivan tiloista
varustamolla ei ollut pyynnöistä huolimatta toimittaa.
Kuvat: St. Helena Line Ltd.

Laivan molemmat kapteenit ovat Saint Helenalta, ja
saarelaisia on muutenkin hyvin edustettuna aluksen
miehistössä, joten laiva tarjoaa sekoituksen brittiläistä
ja saaren kulttuuria. Matkan hintaan kuuluu kolme
ateriaa joka päivä, minkä lisäksi kahvia ja teetä on tarjolla Sun Loungessa kellon ympäri. Sään salliessa ohjelmassa voi olla myös grillausta laivan aurinkokannella.
Ohjelma matkan aikana vaihtelee tilanteen mukaan.
Aurinkokannelta löytyy uima-allas, ja viimeisimmässä
uudistuksessa alukselle rakennettiin kuntosali, jonka
suurista ikkunoista kelpaa katsella merelle treenin lomassa. St. Helena tarjoaa majoituksen 1 56 matkustajalle, joskin 28 paikkaa on varattu St. Helenan asukkaille, jotka matkustavat aluksella naapurisaari Lippu: Iso-Britannia
Ascensionille.
Bruttovetoisuus: 6 767 GT
Pituus x leveys x syväys: 1 05 x 1 9,2 x 6,0 metriä
Kerroimme
aiemmin
keväällä
toisesta
rahti- Nopeus: 1 4 solmua
matkustajalaivasta, joka tarjoaa elintärkeän yhteyden Matkustajia: 1 56
Ranskan Polynesian syrjäisille saarille. Artikkeli Aranui Hyttejä: 56
5:stä on luettavissa numerosta 2/201 6.
Miehistö: 56
Rahtikapasiteetti: 1 800 tonnia / 92 TEU

Fakta:
RMS St. Helena
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Lokikirja
Touko-Kesäkuu 201 6

Merenkulun tärkeimpiä tapahtumia niin kotivesiltä kuin maailman
meriltä touko-kesäkuulta 201 6.

TEKSTI: Kalle Id, Lassi Liikanen, Jussi Littunen,

Juhani Mehto ja Olli Tuominen

Toukokuu
Gotlandsbåtenin Express aloitti liikenteen.
Kilpailu manner-Ruotsin ja Gotlannin välisessä liikenteessä käynnistyi 28.4., kun Gotlandsbåten aloitti
liikenteen katamaraani HSC Expressillä. Sen lisäksi,
että Nynäshamn saa lisää lähtöjä Visbyyn, aukesi myös
autolauttaliikenne Visbyn ja Västervikin välillä 29 vuoden tauon jälkeen. Kilpailua Gotlannin-liikenteessä on
viimeksi nähty puolisen vuosisataa sitten. HSC Express teki myös epävirallisen nopeusennätyksen
Gotlannin ja manner-Ruotsin välillä, kun se taittoi
matkan Visbystä Västervikiin 1 tunnissa ja 52 minuutissa. Gotlandsbåtenin liikennesesonki kestää syyskuun alkuun saakka. LL & OT

Genting Hong Kong tilaa 1 0 alusta 3,5
miljardilla eurolla. Genting Hong Kong tilaa

yhteensä kymmenen alusta omistamaltaan Lloyd
Werftiltä 3,5 miljardilla eurolla. Tilaukseen sisältyvät
Crystalin jo aiemmin julkistaman neljän jokiristeilijän,
yhden polaariluokan jahdin ja yhden Exclusive-luokan
risteilijän tilaus. Lisäksi Crystal tilaa vielä kaksi jokiristeilijää lisää. Toisen ja kolmannen Exclusive-luokan aluksen tilaus vahvistetaan myöhemmin, kun
rahoitusjärjestelyt ovat selvillä. Lisäksi Star Cruisesille
tilattiin kaksi 200 001 bruttotonnin ja 5 000
matkustajan risteilijää, jotka tulevat Kiinan markkinoille. Kaikki alukset rakennetaan Lloyd Werft
Groupin telakoilla vuosina 201 7-2020. OT

Godbyn aluksille uusia rahtaussopimuksia.
Ahvenanmaalainen Godby Shipping on tehnyt 2+1 vuotisen sopimuksen UPM Kymmenen kanssa Link
Starin rahtauksesta tammikuusta 201 7 eteenpäin. Hiljattain hankitun Baltican rahtaussopimusta TransProConin kanssa on puolestaan jatkettu joulukuuhun
asti.

Maailman suurin risteilijä Harmony of the
Seas valmistui . Lue lisää sivuilta 30-33.
Liikennevirasto selvittää Saimaan kanavan
sulkujen pidentämistä. Liikennevirasto selvittää Alfa Alandia luovutettiin Lundqvistille. Kolmas
Saimaan kanavan sulkujen pidentämistä ja Saimaan
vedenpinnan nostoa, jotta kanavan kautta saataisiin
kulkemaan entistä suurempia aluksia. Viraston mukaan kanavan kahdeksan sulun pidentäminen 1 1 metrillä maksaisi noin 60 miljoonaa euroa. Jos lisäksi
Saimaan vedenpintaa nostettaisiin 1 0 sentillä, voisi
huomattavasti useampi Itämerellä liikennöivä rahtialus liikkua tulevaisuudessa Saimaalla. Kanavan
sulkujen pituus on nykyisin 85 metriä. JM

Scandlinesin Berlin luovutettiin viimein.
Lue lisää sivuilta 1 0-1 7.

Regal Princess avasi kesän risteilijäkauden.
Helsingin risteilijäkausi 201 6 avattiiin 9.5. kolmen
risteilijän voimin, kun Länsisatamaan kiinnittyivät
Celebrity Silhouette, Costa Luminosa ja Regal
Princess. Luomme jo perinteeksi muodostuneeseen
tapaan katsauksen kesän risteilijävieraisiin numerossa
5/201 6, joka ilmestyy 5.9. OT
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Lundqvistin tilaamasta viidestä aframax-tankkerista,
Alfa Alandia, luovutettiin 1 7.5. Lundqvist-yhtiöihin
kuuluvalle Shinobu Shippingille. Sisaralus Primero
luovutettiin Lundqvistille helmikuussa, ja vuonna 201 8
varustamolle valmistuu vielä kaksi saman sarjan alusta
lisää.

Jäänmurtaja Voimalle 1 0 lisävuotta. Arctia

ilmoitti toukokuussa tehneensä sopimuksen Turun
Korjaustelakan kanssa jäänmurtaja Voiman uudistamisesta. Voima saapui Naantaliin Luonnonmaan
telakalle 29.5. ja syyskuun loppuun mennessä aluksesta uudistetaan muun muassa rungon rakenteita,
hyttitiloja, koneistoa sekä kansivarustusta. Uudistuksella Voiman pitäisi saada vähintään kymmenen
käyttövuotta lisää. Alus valmistui Helsingistä vuonna
1 954 ja sitä uudistettiin merkittävästi vuosina 1 97879. JM

Yllä: Regal Princess avasi risteilykauden Celebrity Silhouette
ja Costa Luminosa vanavedessään.
Kuva: Olli Tuominen
Oikealla: Gotlandsbåtenin katamaraani HSC Express haastaa
valtion tilaaman ja Destination Gotlandin ylläpitämän
liikenteen Manner-Ruotsin ja Gotlannin saaren välillä.
Kuva: Lassi Liikanen
Oikealla alla: Havainnekuva Star Cruisesin
uudisrakennuksesta.
Kuva: Genting Hong Kong
Alla: Link Starin ura Godby Shippingin laivastossa jatkuu
ainakin vuoden 201 8 loppuun UPM-Kymmenen liikenteessä.
Kuva: Juhani Mehto
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Vardille risteilijätilaus “kansainväliseltä ris- yli 1 800 ja hyttejä 435. Rahtikannen lisäksi aluksella
teily-yhtiöltä”. Norjalainen telakkaryhmä Vard on on henkilöautoille oma kansi, jolle mahtuu 395 autoa.
tehnyt esisopimuksen kahden expedition-risteilyaluksen rakentamisesta "kansainvälisen risteilyyhtiön" kanssa. Alalla on veikkailtu, että alusten tilaaja
olisi Sunstone, joka vuokraa risteilyaluksia
varustamoille ja joka on laajasti esitellyt nimellä
Project Unlimited -kulkevaa pientä expeditionristeilijäkonseptiaan. Vardin tiedotteen mukaan
osapuolet pyrkivät pääsemään lopulliseen sopimukseen vuoden kolmannella neljänneksellä. Mikäli
tilaus toteutuu, valmistuvat alukset vuosina 201 9 ja
2020. Kyseessä on jo toinen Vardin saama risteiljätilaus tänä keväänä, sillä maaliskuussa Vard solmi
esisopimuksen Ponantin kanssa neljän jäävahvistetun
expedition-risteilijän raken-tamisesta. OT

Proomu Espasta viihdekeskus Hernesaaren
rantaan elokuussa. ESL Shipping vuokraa proomu

Espan elokuussa tapahtumajärjestäjä Starsquadille,
joka järjestää Espan kannella Beachboard-tapahtuman. Espa sijoitetaan tapahtuman ajaksi jo viime
kesänä suosituksi osoittautuneen Hernesaaren
rannan ravintola- ja tapahtuma-alueen yhteyteen.
Tapahtumaa varten Espaan tulee mm. 1 000 neliön
hiekkaranta, veden päällä roikkuva kiipeilyseinä sekä
yhteensä 2000 hengen katsomo- ja VIP-tilat. OT

Alus korvannee Irish Ferriesin laivastossa rahdattuna
olevan Epsilonin. Uusi alus varustetaan rikkipesureilla,
joten se voi käyttää polttoaineenaan raskasta polttoöljyä. Arvoltaan 1 44 miljoonan euron alus
toimitetaan toukokuussa 201 8. OT

STX Francen omistaja STX Offshore &
Shipbuilding selvitystilaan. Pitkään talousvai-

keuksissa kamppaillut STX Offshore & Shipbuilding
on ajautunut selvitystilaan. Yhtiö omistaa 67 prosenttia telakkayhtiö STX Francesta. Eri arvioiden
mukaan tilanteella ei liene suoria vaikutuksia STX
Francen toimintaan, sillä yhtiön tilauskirjat ovat
täynnä useaksi vuodeksi eteenpäin. OT

Kesäkuu

Norovirusepidemia Silja Symphonylla ja
Serenadella. Norovirusepidemia piinasi Silja Symp-

honya kesäkuun alussa. Muutama sata matkustajaa ja
miehistön jäsentä ehti saada norovirustartunnan
alukselta. Epidemiaa taltutettiin kahdella suursiivouksella, joista jälkimmäisen jälkeen tapaukset
vähenivät merkittävästi. Myös Silja Serenadella
havaittiin yksittäisiä vatsatautitapauksia samanaiRCCL tilaa viidennen Oasiksen ja kaksi kaisesti. LL
risteilijää Celebritylle . Royal Caribbean tilaa
viidennen Oasis-luokan risteilijän ja kaksi Edge-luo- Ex-Julia Moby Linesin liikenteeseen. Stella
kan risteilijää Celebrity Cruisesille STX Francelta. Linesin Helsinki-Pietari -linjalla hetken kulkenut Julia
Esisopimus on määrä vahvistaa vielä kuluvan vuo- aloitti kesäkuun alussa Moby Linesin liikenteessä
sineljänneksen aikana. Viides Oasis-luokan alus on Moby Zaza -nimisenä. Talousvaikeuksiin ajautuneelta
määrä luovuttaa keväällä 2021 ja nyt tilatut Edge-luo- Stella Linesiltä alus päätyi muutaman mutkan kautta
kan alukset syksyllä 2021 ja 2022. Ensimmäinen Edge- C-bedille, joka muokkasi Juliasta majoituslaivan ja
luokan alus valmistuu Celebrity Cruisesille reilun antoi sille nimen Wind Perfection.Vuoden vaihteessa
kahden vuoden päästä syksyllä 201 8. OT
C-bed ilmoitti myyneensä aluksen italialaiselle Moby
Linesille. OT

Venäläinen telakkayhtiö USC suunnittelee
risteilijän rakentamista. USC:n toimitusjohtaja Merenkurkun lauttahanke jäi ilman EU-tukea.
Aleksey Rakhmanov kertoo Cruisemapper-sivuston
mukaan, että mm. ruplan heikentyminen on kasvattanut risteilyiden suosiota venäläisten keskuudessa. Ongelmaksi saattaa kuitenkin muodostua kokemuksen puute, sillä esimerkiksi Neuvostoliiton
risteily- ja linjalaivojen laivasto oli pääosin rakennettu
itä-saksalaisilla, jugoslavialaisilla ja suomalaisilla telakoilla. USC on Venäjän suurin telakkayhtiö, joka
yhdisti vuonna 2007 telakoita ja suunnittelutoimistoja
yhdeksi valtion omistamaksi jättiläiseksi. JL

Irish Ferries tilaa lautan Saksasta. Irlannista
Ranskaan ja Isoon-Britanniaan liikennöivä Irish
Ferries tilaa uuden risteilylautan saksalaiselta Flensburgin telakalta. Matkustajakapasiteettia aluksella on
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Merenkurkun Midway Alignment -hanke ei etene tällä
hakukierroksella puutteellisen tukihakemuksen vuoksi. Hanke uuden lautan rakennuttamiseksi Merenkurkkuun on siis toistaiseksi jäissä, kunnes hakemuksen puutteet on saatu korjattua. Seuraava
hakukierros saattaa olla jo tämän vuoden puolella.
OT

Legend of the Seas Thomson Cruisesille. Royal

Caribbean Cruises on myynyt Legend of the Seasin
TUI-konserniin kuuluvalle Thomson Cruisesille. Nimen TUI Discovery 2 saava alus jatkaa Royal
Caribbean Internationalin liikenteessä ensi vuoden
toukokuuhun asti. Thomson Cruisesin liikenteessä
aloitti 1 0.6. Legendin sisaralus Splendour of the Seas,

joka sai Thomsonin laivastossa nimekseen TUI Discovery. OT

Queen Mary 2:ta uudistettiin Hampurissa.
Cunard Linen suurin alus, Queen Mary 2 kävi 23
päivän mittaisella telakoinnilla Hampurissa Blohm+
Vossin telakalla. Alus saapui Hampuriin 26. toukokuuta, ja telakoinnin aikana aluksella tehtiin merkittäviä uudistuksia niin monissa hyteissä kuin yleisissä tiloissakin. Alukselle muun muassa asennettiin
35 Suomessa rakennettua uutta hyttiä. Remontin
tarkkaa hintaa ei ole paljastettu, mutta sen arvioidaan
olleen vähintään useita kymmeniä miljoonia euroja.
JM

Mols-Linien voitti Bornholmin liikenteen. Ny-

Yllä: Havainnekuva Irish Ferriesin uudisrakenteesta, jonka
varustamo on tilannut saksalaiselta Flensburgin telakalta.
Kuva: Irish Ferries
Alla: Jäänmurtaja Voima saa telakoinnin myötä lisää
työvuosia.
Kuva: Jukka Koskimies

kyisellään Tanskan Ebeltoftista sekä Århusista
Sjællands Oddeen liikennöivä Mols-Linien on
voittanut Tanskan liikenneministeriön tarjouskilpailun
Bornholmin saaren liikenteestä, kertoo Tanskan yleisradio DR. Mols-Linienin tarjous päihitti nykyisellään
reitillä liikennöivän BornholmerFærgenin tarjouksen.
Bornholmin liikenne kattaa liikenteen saaren pääkaupungista Rønnesta Ruotsin Ystadiin sekä Tanskan Køgeen. Sopimuskausi alkaa vuonna 201 8 ja kestää kym- Suomen Varustamot ja Merimies-Unioni mumenen vuotta, sisältäen kahden vuoden jatko-option. kaan kilpailukykysopimukseen. Merimies-UniLL
onin hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen toukokuun
lopussa, Suomen Varustamot myöhemmin kesäkuussa.
Meyerin telakat kahden säätiön omistukseen. Tehdyssä ratkaisussa nykyistä sopimuskautta
Saksalainen Meyerin suku on perustanut kaksi sää- jatketaan kahdella vuodella kevääseen 201 9 asti; sen
tiötä ja lahjoittanut kolmen omistamansa telakan o- sijaan vuosityöajan pidentämiselle kilpailukykysopisakkeet säätiöiden omistukseen. Vuonna 1 795 pe- muksessa mainitulla 24 tunnilla ei nähty edellytyksiä
rustettu perheyhtiö haluaa näin pitää telakoiden eikä tarvetta. Työajan tehostamista ja paikallisen
omistuksen suvun hallussa ja mahdollistaa toiminnan sopimisen edistämistä osapuolet selvittävät työryhkehittämisen pitkällä aikavälillä. Yhtiössä on myös missä, jotka työskentelevät ensi vuoden helmikuun
käynnissä sukupolvenvaihdos, kun nuoremmat Mey- loppuun asti. JL
erit alkavat ottaa vastuuta yhtiöstä: Jan Meyer (39)
toimii Meyer Turku Oy:n toimitusjohtajana, Tim Mey- Viking Supply Ships pahoissa talouser (34) Meyer Werftin Papenburgin telakan yhtenä vaikeuksissa. Viking Supply Ships on velkaa mm.
johtajana kesäkuun alusta alkaen ja Paul Meyer (33) Norseman Offshore -yhtiölle 2,5 miljoonaa dollaria
on aloittamassa koko yhtiön tietotekniikkajohtajana. Odin Viking -aluksen vuokrasta, mistä syystä
JL
Norseman Offshore jätti Viking Supply Ships -yhtiöstä konkurssihakemuksen kesäkuun alussa mutta
perui hakemuksen myöhemmin. Osapuolet ovat
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neuvotelleet usean kuukauden ajan, mikä on johtanut
mm. yhtiöjärjestelyihin Viking Supply Shipsin sisällä.
Syy talousvaikeuksiin on vaisu kysyntä Offshorealuksille. JL

Polaris toiselle koeajolle - luovutus “kesän aikana”. Arctechin Helsingin telakalla rakenteilla oleva

jäänmurtaja Polaris lähti toiselle merikoeajolle 1 6.6.
Koeajolla testattiin ilmeisesti aluksen LNG-järjestelmien toimivuutta.Tarkkaa luovutuspäivää telakka ei
edelleenkään kerro, vaan toteaa, että luovutus tapahtuu “kesän aikana”. OT

Vikingin kesäliikenne Helsinki-Tallinna -linjalla
alkoi. Helsinki-Maarianhamina-Tukholma -linjalla

liikennöivät Gabriella ja Mariella ajavat 1 8.6. alkaen
päivittäin edestakaisen vuoron Helsingistä Tallinnaan.
Lähtö Helsingistä on 1 0.30, käynti Tallinnassa 1 3.1 51 4, ja saapuminen Helsinkiin tapahtuu 1 6.50. Lähtö
Tukholmaan tapahtuu kello 1 8 normaalin kello 1 7.30
sijasta ja saapuminen Helsinkiin kello 9.30 normaalin
kello 1 0.1 0 sijasta. JL

Mein Schiff 5 luovutettiin 21 .6. Lue lisää sivuilta
8-9.

Tallink Siljan uusi terminaali Värtanilla otettiin käyttöön. Tukholman Värtanin sataman
Ylinnä: Havainnekuva proomu Espan varustuksesta
Beachboard-tapahtumassa.
Kuva: ESL Shipping Oy
Yllä: Cunardin Queen Mary 2 sai telakoinnin yhteydessä
sisäänsä mm. suomalaisvalmisteisia hyttejä. Yli
kolmeviikkoisen telakoinnin kustannusten arvellaan olleen
useita kymmeniä miljoonia euroja.
Alla: Presidentti Tarja Halonen kastoi Tallinkin uuden
Megastarin heinäkuun alussa. Tilaisuutta juhlistivat myös
Tallinkin toimitusjohtaja Janek Stalmeister (vas.) sekä Meyer
Turun toimitusjohtaja Jan Meyer (oik.)

uudistustöissä saavutettiin tärkeä merkkipaalu 21 .6.,
kun Tallink Siljan uusi terminaali otettiin käyttöön.
Tukholman satamia hallinnoivan Stockholms Hamnar
-yhtiön omistama terminaali palvelee jatkossa kaikkea
Tallinkin ja Silja Linen liikennettä pois lukien Riianliikenne, joka säilyy edelleen viereisessä Frihamnenin
satamassa. Kerroimme Värtanin uudistuksista tarkemmin numerossa 2/201 6. OT

Rauman telakalle 68 miljoonan lauttatilaus
Tanskasta. Lue lisää sivulta 4.
Mols-Linienille uusi katamaraani Australiasta.
Lue lisää sivulta 4.

Mein Schiff 7 ja 8 saavatkin nimikseen Mein
Schiff 1 ja 2. Turussa rakennettavat kaksi viimeistä

TUI Cruisesin uudisrakennetta saavatkin nimikseen
Mein Schiff 1 ja Mein Schiff 2, aiemmin ilmoitettujen
Mein Schiff 7:n ja Mein Schiff 8:n sijaan. Nykyiset
Mein Schiff 1 ja 2 siirtyvät uusien kaimojensa tieltä
Thomson Cruisesin laivastoon nimillä TUI Discovery
3 ja TUI Discovery 4.Vuonna 201 9 TUI Cruises tulee
siis operoimaan kuudella lähes identtisellä aluksella,
jotka on kaikki rakennettu Turussa. Mein Schiff 5:stä
kerrotaan sivuilla 8-9. KI
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Panaman kanavan laajennus otettiin käyttöön.
Laajennettu Panaman kanava otettiin käyttöön
kesäkuun lopulla, ja ensimmäinen alus kulki laajennetun osan läpi 26.6. Uudet sulut ovat jo kanavan
kolmannet ja mahdollistavat entistä suurempien
alusten kulkemisen kanavan läpi. Uusi alusten maksimipituus (sulun mitta) on 366 m (427 m), -leveys 49
m (55 m) ja -syväys 1 5 m (1 8,3 m). Kanavan laajennusprojektin hinta-arvio on noin 5,25 miljardia
US-dollaria, ja rakennustyö kesti yhdeksän vuotta.
Panaman kanavan uudistuksista ja historiasta
kerroimme tarkemmin numerossamme 6/201 3. JM

Tarja Halonen kastoi Megastarin. Presidentti

Tarja Halonen kastoi Tallinkin uuden Helsinki-Tallinna
-linjalle suunnitellun Megastarin Meyer Turun telakalla
1 .7. Alun perin myös vesillelaskun piti tapahtua samaan aikaan, mutta sitä lykättiin kahdella viikolla. Tämänhetkisen tiedon mukaan vesillelasku tapahtuu
1 5.7. Kerromme Megastarista tarkemmin seuraavassa
numerossa, joka ilmestyy 5.9.201 6. OT

Risteilyalus Ocean Galasta tulossa lopulta pakolaislaiva. Ruotsin maahanmuuttovirasto ja

risteilyaluksen omistaja Floating Accomodation sopivat maaliskuussa, että Ocean Gala otettaisiin majoituskäyttöön, mikäli alukselle löytyisi satamapaikka
kesäkuun alkuun mennessä. Omistaja ehdotti paikaksi
Utansjön satamaa Härnösandissa, joka sijaitsee
Pohjanlahden rannalla Uumajan eteläpuolella ja jonne
alus saapui kesäkuun puolivälissä, mutta maahanmuuttoviraston mukaan alus oli myöhässä eikä
tarvetta majoituskapasiteetille enää ollut. Juuri ennen
tämän lehden ilmestymistä kuitenkin kerrottiin, että
omis-taja on saanut hoidettua tarvittavat luvat ja
järjestelyt kuntoon, ja aluksella tullaan kuin tullaankin
majoittamaan pakolaisia. JL

Yllä: Värtanin satama Tukholmassa uudistui. Kuva
toukokuulta. Kuva: Stockholms Hamnar
Alla: Kesäkuussa valmistuneen Mein Schiff 5:n nuorimmat
sisaret saavatkin järjestysnumerot 1 ja 2. Kuvassa näkyvä
uudenuusi Mein Schiff 5 esitellään sivuilla 8-9.
Kuva: Sergei Pennonen
Alinna: Panaman kanavan uudistukset valmistuivat, ja niiden
myötä mm. kanavan sulut laajenivat. Kuvassa Mirafloresin
sulku. Kuva: Arttu Laaksonen

Tulossa:
Meriaura on ajankohtainen aihe ensi numerossa
Kuva: Jukka Koskimies

Tallinkin Megastar vesille

Laajennettu Panaman kanava valmistui

Lähivesillemme saadaan ensi keväänä uusi laiva, kun Tutustuimme vuonna 201 3 Panaman kanavaan ja sen
Meyer Turun rakentama Tallinkin Megastar valmistuu. tuolloin työn alla olleisiin uudistuksiin. Nyt kanavan
Ulkomatala tutustuu aluksen vaiheisiin jo etukäteen.
uudistukset ovat valmiit, ja katsomme, miltä lopputulos näyttää.

Turkulainen Meriaura esittelyssä

Kilpailu Gotlannin liikenteestä alkoi

Turkulainen Meriaura-varustamo on viime aikoina investoinut uusiin, ympäristöystävällisiin aluksiin. Varus- Toukokuussa aloittanut yksityinen Gotlandsbåten
tamon ensimmäisen ECOcoaster-aluksen valmistu- tarjoaa vaihtoehdon valtion tukeman Destination
essa on hyvä hetki tutustua varustamoon.
Gotlandin liikenteelle.

Ulkomatala 5/201 6 ilmestyy

maanantaina 5. syyskuuta

