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TEKSTI : O LLI TUOMINEN

VIIMEINENKIN liikenteessä oleva jäänne Kristina Cruisesin

varustamotoiminnasta poistuu Suomen vesiltä, kun Brahe (ex-Kristina
Brahe) myytiin Norjaan, jossa se on tarkoitus palauttaa Norjanvuosien aikaiseen asuun.Yli neljäkymmentä vuotta Suomen rannikoita
ja sisävesiä kyntänyt alus palaa takaisin kotiin, sillä alus hankittiin
Suomeen juurikin Norjasta vuonna 1 974.
Suomen suurimman sisävesiristeilijän historia on mielenkiintoinen, sillä
se valmistui alun perin vuonna 1 943 Yhdysvaltojen merivoimille
saattajaksi.Vain viisi vuotta myöhemmin alus myytiin Norjaan, jossa se
muutettiin matkustaja-autolautaksi. Sunnhordland-nimisenä se kuljetti
postia Bergenin ja Stavangerin välillä aina vuoteen 1 973.

"

Vuonna 1 974 Suomeen Fagerlinesille ostettu alus sai nimekseen
Kristina Brahe yhtiön kotipaikan Ristiinan mukaan. Joulukuussa 1 984 Partasen suvun
omistama Rannikkolinjat osti
Fagerlinesin ja sen mukana
Kristina Brahen. Rannikkolinjoista Kristina Cruisesiksi
nimensä muuttaneen varustamon liikenteessä alus kulki aina kesään 201 0 asti, jolloin se
myytiin Saimaan Matkaverkolle.

Viimeinen niitti
oli kuluneen
kesäkauden
epäonnistuminen

Aluksen nimeksi tuli Brahe, mutta se jatkoi pitkälti samanlaisessa
liikenteessä kuin aikaisempina kesinä. Brahen taival Saimaan
Matkaverkon omistuksessa oli kuitenkin vaikea. Alusta yritettiin siirtää
Tanskan markkinoille jo parin Suomessa vietetyn kesäkauden jälkeen,
mutta tämä suunnitelma kuivui lopulta kokoon. Viimeinen niitti oli
kuluneen kesäkauden epäonnistuminen, kun kesäksi sovittujen
saksalaisryhmien tulo peruuntui, koska lentoja Lappeenrantaan ei
saatu järjestymään.
Alus teki viimeisen matkansa Suomen lipun alla Lappeenrannasta
Tallinnaan elokuun puolessa välissä. Brahen päällikkönä sen viimeisellä
matkalla Suomen lipun alla toimi alusta aikaisemmin Kristina Cruisesin
liikenteessä kipparoinut Mikko Partanen.Vaikka on sääli, että viimeinen
Suomen lipun alla kansainvälisessä risteilyliikenteessä kulkenut alus
myydään, on kuitenkin hienoa että alukselle löytyi uusi, aluksen
perinteitä kunnioittava omistaja.
PS. Kirjeenvaihtajatiimimme on saanut vahvistusta allekirjoittaneen
lähdettyä syksyksi Kanadaan opiskelemaan. Luvassa on siis Kanadaaiheista materiaalia niin Ulkomatalan Facebookissa kuin tulevissa
lehdissä, joten kannattaa pysyä kuulolla!

Ulkomatala 5/201 6

Sisällys

4

Kannessa: Megastar - uusi tähti Tallinnan-liikenteeseen

Tallinkin vastaus kiristyviin ympäristömääräyksiin ja jatkuvasti
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Autolautat

Megastar - uusi tä
liikenteeseen

Tallinkin vastaus kiristyviin ympäristömääräyksiin ja jatkuvasti kasvaviin matkustajamääriin HelsinkiTallinna -linjalla on edennyt varusteluvaiheeseen Meyerin telakalla
Turussa. Kun Megastar aloittaa liikennöinnin ensi talvena, on se
Tallinkin ensimmäinen LNG:llä
kulkeva alus, ja vasta toinen LNGkäyttöinen matkustaja-alus pohjoisella Itämerellä.
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TEKSTI : O LLI TUOMINEN

TALLINK yllätti monet joulukuussa 201 4, kun se

solmi Meyer Turun kanssa aiesopimuksen LNGkäyttöisen pikalaivan rakentamisesta Helsinki-Tallinna
-linjalle. Erilaisia spekulaatioita reitin kapasiteetin
kasvattamisesta oli toki ollut, mutta moni ei uskonut
Tallinkilla olevan vielä rahkeita uuden aluksen
tilaamiseen - olihan yhtiöllä tuolloin velkaa selvästi yli
700 miljoonaa. 230 miljoonan euron arvoisena alus
on myös selvästi kallein Tallinkin tähän päivään
mennessä tilaama alus. 21 2-metrisenä ja 2 800
matkustajan kapasiteetilla Megastar on selvästi reitin
nykyisiä aluksia, Staria ja Superstaria suurempi.
Lopullinen rakennussopimus allekirjoitettiin helmi-

ähti Tallinnan-

Megastar Meyer Turun varustelulaiturissa 1 2.8.201 6.
Kuva: Olli Tuominen

kuussa 201 5, ja aluksen kerrottiin valmistuvan vuoden 201 7 alussa. Megastarin tuotanto aloitettiin teräksenleikkuuseremonialla 4. elokuuta 201 5. Samassa
yhteydessä Tallink kertoi, että alus rahoitetaan Nordean myöntämällä ja valtion Finnveran takaamalla 1 84
miljoonan euron pitkäaikaisella lainalla. Tuotannonaloitushetkellä arvioitiin kölinlaskun olevan loppuvuonna 201 5.

Superstar tekee tilaa Megastarille
Megastarin tilaus käynnisti huhut siitä, miten linjan liikennöinti hoidettaisiin tulevaisuudessa.Vajaa vuosi tilauksen jälkeen marraskuussa 201 5 Tallink tiedotti
myyneensä vuonna 2008 valmistuneen Superstarin
italialaiselle Corsica Ferries -konserniin kuuluvalle

Medinvest S.p.A:lle 91 ,5 miljoonalla eurolla. Sopimuksen mukaisesti alus siirtyi Medinvestin omistukseen
joulukuussa 201 5, mutta Tallink rahtasi aluksen takaisin liikenteeseensä Megastarin valmistumiseen asti.
Matkustajille omistajanvaihdos ei näkynyt mitenkään,
sillä Superstar on jatkanut normaalisti liikennettä Viron lipun alla ja samalla miehistöllä. Myynnistä saatuja
varoja Tallink käytti pääasiassa lainojen takaisinmaksuun ja Megastarin rahoittamiseen.

Kölinlasku, kaste ja vesillelasku
Ennen 9.2.201 6 tapahtunuttta kölinlaskua paljastettiin
uuden aluksen nimi, jota oli etsitty myös kansainvälisen nimikilpailun avulla. Nimeksi valittu Megastar oli
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yksi kilpailun suosituimmista nimiehdotuksista; sitä
ehdotettiin yli 300 kertaa. Tallinkin toimitusjohtaja
Janek Stalmeisterin mukaan nimi sopii uudelle alukselle
hyvin, sillä "Megastarista tulee yksi suurimmista vastaavanlaisten alusten joukossa koko maailmassa, ja
sen nimi kuvastaa täydellisesti laivan ominaisuuksia.
Nimi on myös helposti lausuttavissa niin suomeksi, viroksi kuin muilla kielillä".

kentelee jatkuvasti 2 kokkia, jotka luovat annokset
asiakkaiden toiveiden mukaisesti". Lisäksi tarjolla on
hampurilaisravintola sekä kaksi pubia: SportsPub ja
perinteisempi Victory Pub.

Palvelut Megastarilla

Tallinkin käyttämään laituriin tulee kaksoisramppi, jolloin autokannen lastaus voidaan tehdä samanaikaisesti kahdessa tasossa, mikä nopeuttaa lastaamista. Lisäksi Tallinkin käyttöön tulevalle LJ7-lauttapaikalle tulee
automaattinen, alipaineella toimiva MoorMaster-kiinnitysjärjestelmä.

Lounge-palveluiden osalta Megastar noudattelee nykyisten Shuttle-alusten linjaa, eli tarjolla ovat Business
Lounge ja Comfort Lounge. Uutuutena Megastarille
tulee rauhalliseksi tilaksi suunniteltu Sitting Lounge,
Megastarin kaste ja vesillelasku oli alun perin suunni- jossa matkustajille on tarjolla istumapaikka sekä oma
teltu tehtäväksi 1 .7., mutta rakennustöiden kesken- pöytä.
eräisyyden vuoksi 1 .7. suoritettiin loppujen lopuksi
vain kaste, jossa kummina toimi presidentti Tarja Uuteen terminaaliin
Halonen . Megastarin kaste oli samalla ensimmäinen
kastetilaisuus Turun telakalla Meyerin omistuksessa.
Megastarin valmistumisen myötä nopeiden alusten liikenne siirtyy Länsisatamassa uuteen 45 miljoonaa euVesillelasku tapahtui ilman suuria seremonioita kaksi roa maksavaan terminaaliin. Se valmistuu huhtikuussa
viikkoa myöhemmin, 1 5.7.Vesillelaskun jälkeen Mega- 201 7 kahden uuden, Jätkäsaaren eteläkärkeen rakenstar siirrettiin varustelulaituriin, jotta samaan aikaan netun lauttapaikan väliin. Uusia laitureita käyttävät
rakenteilla ollut Mein Schiff 6 saatiin siirrettyä lopul- toisin sanoen Tallinkin Star ja Megastar sekä Eckerö
liselle rakennuspaikalleen.
Linen Finlandia.
Hämäävästä Tax-Free Superstore -nimestä on Megastarilla luovuttu, ja 2 800 neliön kokoinen, kansille 7
ja 8 levittäytyvä myymälä kantaa nimeä Traveller
Superstore. Pääosa myymälästä sijoittuu kannelle
kahdeksan, mutta käynti parkkihalliin, ennakkotilaustiski ja suurempien tavaraerien myynti on kannella
seitsemän. Kannen seitsemän parkkihalliin mahtuu
1 50 henkilöautoa, ja sinne pääsee myös matkan aikana, toisin kuin normaalille autokannelle.
Hyttejä Megastarille tulee vain 47, ja ne sijaitsevat
kannella kymmenen. Ravintolat ja baarit sijoittuvat
pääasiassa kansille 8 ja 9. Laivan 400-paikkainen buffetravintola sijoittuu keulaan ja kantaa nimeä Delight
Buffet. Free Flow Caféssa voi Viking Gracen Frank’sravintolan tapaan "koota tuoreita salaatteja ja lämpimiä annoksia erityistoiveidensa mukaisesti avoimella
tiskillä olevista tuoreista raaka-aineista. Tiskillä työs-
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Tällä hetkellä tosin näyttää siltä, että Megastar ehtii
valmistua ennen uutta Länsiterminaalia. Tarkkaa luovutuspäivää ei ole vielä kerrottu, mutta kastetilaisuudessa sen arvioitiin olevan helmikuussa 201 7. Koska
esimerkiksi nopeaa lastauksen edellyttämä kaksoisramppi saadaan käyttöön vasta uuden terminaalin
myötä, voidaan vasta uuden terminaalin valmistuttua
voidaan arvioida, kuinka hyvin Megastar lunastaa kaikki sille asetetut odotukset.
Ulkomatala jatkaa Megastarin valmistumisen seuraamista niin Facebookissa kuin tulevissa numeroissa.

Yllä: Tältä Megastarin pitäisi valmistuttuaan näyttää. Lopullinen väritys poikkesi lopulta varsin paljon ensimmäisestä
luonnoskuvasta, sillä tilauksen yhteydessä julkaistussa
havainnekuvassa Megastarin väritys muistutti vielä varsin
paljon linjapari Staria. Kuva: Tallink Silja
Oikealla: Megastar Turun telakalla hieman ennen kastetta.
Tarkkasilmäisimmät voivat huomata, että peräsimet olivat
vielä tuolloin telakka-altaan pohjalla eivätkä potkuritkaan
olleet vielä paikoillaan. Kuva: Olli Tuominen
Vasemmalla alla: Laivan ravintoloiden, baarien ja infon suunnittelusta vastaa suomalainen dSign Vertti Kivi & Co., joka tuli
tunnetuksi Viking Gracen sisätiojen suunnittelijana. Kuvassa
Victory Pub. Kuva: dSign Vertti Kivi & Co.
Oikealla alla: Delight Buffet. Kuva: dSign Vertti Kivi & Co.
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Regent Seven Seas Cruisesin uusi
alus on – ainakin varustamon itsensä mukaan – maailman ylellisin.
Tutustumme tässä artikkelissa uuden sukupolven luksusristeilijöiden
airueeseen.

Risteilijät

Seven Seas Explorerin atrium.
Kuva: Regent Seven Seas Cruises

“Maailman ylellisin”
Seven Seas Explorer
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TEKSTI : KALLE I D

LUKSUSRISTEILIJÖIDEN markkinasegmentti tulee kas-

vamaan tulevina vuosina voimakkaasti, sillä rakenteilla
on peräti yhdeksän uutta luksuslaivaa. Ensimmäisenä
laivansa sai liikenteeseen Regent Seven Seas Cruises
(RSSC), jonka Seven Seas Explorer valmistui heinäkuussa. Varustamo lupaa laivansa olevan maailman
ylellisin ja jopa rekisteröi sitä varten “the most luxurious ship in the world” (maailman ylellisin risteilijä)
-tuotemerkin.

Ensimmäinen uudisrakenne 1 3 vuoteen
Regent Seven Seas Cruisesille valmistui uusi alus viimeksi vuonna 2003, jolloin varustamon nimi oli vielä
Radisson Seven Seas Cruises (varustamon historiasta
tarkemmin omassa artikkelissaan).Vuonna 2008 RSSC
siirtyi Apollo Management -sijoitusyhtiön omistukseen, ja uusi omistaja lupasi kaupan jälkeen rakentaa
uusia aluksia varustamolle. Lupauksen täyttämistä
saatiin kuitenkin odottaa aina vuoteen 201 3 asti, jolloin varustamo solmi sopimuksen uuden laivan rakentamisesta Fincantierin Sestri Ponenten telakan
kanssa luovutettavaksi kesällä 201 6. Laivan hinta oli
450 miljoonaa dollaria (noin 425 miljoonaa euroa).

Yllä: Seven Seas Explorer koeajolla kesäkuussa. Tillberg
Design osallistui laivan sisätilojen lisäksi myös sen ulkoasun
suunnitteluun.
Alla: Varustamon perinteinen Compass Rose -ravintola on
saanut Seven Seas Explorerilla vaalean, murano-lasia
hyödyntävän sisustuksen.
Alinna: Ranskalaistyylinen Chartreuse-ravintola on Seven
Seas Explorerilla esitelty uutuus. Ravintolan sisustus
ammentaa 1 800-luvun lopun ja 1 900-luvun alun Ranskassa
suosiossa olleesta art nouveau -tyylistä.
Kuvat: Regent Seven Seas Cruises

Uuden laivan rakentaminen aloitettiin heinäkuussa
201 4, ja kölinlasku seurasi tammikuussa 201 5. Saman
vuoden syyskuussa alus uitettiin ulos telakka-altaasta.
Heinäkuun alussa Seven Seas Explorer luovutettiin
omistajalleen, ja se sai virallisesti nimensä 1 3. heinäkuuta Monacossa, kaupunkivaltion prinsessa Charlenen toimesta.

“Henkeäsalpaavan elegantti”
Millainen Seven Seas Explorer sitten on sisältä? Tilaratkaisujen osalta laiva ei tarjoa uusia innovaatioita.
Useimpien risteilijöiden tapaan julkiset tilat on sijoitettu alimmille kansille, josta löytyvät muun muassa
pääravintola ja teatteri, sekä allaskannen ympärille.
Innovatiivisten ratkaisujen sijaan laivalla on panostettu korkeatasoiseen sisustukseen ja – varustamon
muiden laivojen tapaan – risteilyn hintaan kuuluviin
palveluihin; ainoastaan spa-palveluista joutuu maksamaan ylimääräistä.
Varustamon ennakkoesite lupasi laivan tarjoavan “uuden standardin tyylikkyydessä ja hienostuneisuudessa”. Laivan sisustuksen suunnittelusta päävastuun sai
ruotsalainen Tillberg Design, jonka lisäksi mukana olivat RTKL Associates ja I-Crave. Tillberg Designin toimitusjohtaja Michal Jackiewicz kertoi laivan olleen yksi kiinnostavimmista suunnitteluprojekteista urallaan
erityisesti siksi, että RSSC:n omistajan Norwegian
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Fakta: Seven
Seas Explorer

Rakennettu: 201 6, Fincantieri, Italia
Pituus: 224,02 metriä
Leveys: 31 metriä
Syväys: 7,1 metriä
Bruttotonnit: 55 254
Koneet: 4 dieselmoottoria, koneteho 1 8 000 kW
Nopeus: 23,5 solmua (maksiminopeus)
Matkustajia: 750
Miehistöä: 540
Lippu: Marshallinsaaret

Yllä: Pacific Rim on toinen laivan tarjoamista uusista
ravintoloista. Kilpailijoista tosin esimerkiksi Crystal Cruisesilla
on jo 1 990-luvulta ollut tarjolla itämainen ravintola.
Ravintolan ulkopuolella on noin 3 000 kilon painoinen aito
tiibetiläinen rukouspyörä.
Alla: Veranda-sviitit ovat laivan pienimpiä hyttejä. Jostain
syystä niiden sisustukseen on valittu muista hyteistä poiketen
tummia sävyjä, mikä saa Veranda-sviitit näyttämään
todellista pienemmiltä.
Kuvat: Regent Seven Seas Cruises

Cruise Line Holdinginsin toimitusjohtaja Frank Del Rio
oli poikkeuksellisen tiiviisti mukana suunnitteluprojektissa.
Varustamon muiden alusten tapaan kaikki hytit laivalla ovat virallisesti sviittejä, ja niissä kaikissa on oma
parveke. Näistä kallein on ylimmältä kannelta löytyvä
Regent Suite: 360 neliömetrin kokoisessa sviitissä on
muun muassa oma spa-osasto ja kattopuutarha, minkä lisäksi hintaan kuuluvat myös limusiinikuljetukset
laivalle risteilyn alussa ja lopussa sekä oma auto ja
kuljettaja jokaisessa käyntisatamassa. Pienimmät
aluksen hyteistä ovat 28 neliömetrin veranda-sviitit;
näiden kutsuminen sviiteiksi on ehkä hieman kyseenalaista, sillä parvekkeen viedessä kahdeksan neliömetriä hytistä on tilaa käytettävissä vähemmän kuin opiskelijayksiössä.
Useimmat tarjolla olevista ravintoloista ja baareista
ovat vastaavia kuin varustamon vanhemmilla aluksilla:
Compass Rose -pääravintola, La Veranda -buffet, italialainen ravintola Sette Mari ja Prime 7 -grilliravintola
löytyvät myös Seven Seas Explorerilta. Uusi, aiempia
suurempi laiva tarjoaa kuitenkin myös joukon uusia
julkisia tiloja: Culinary Arts Center -koulukeittiö,
ranskalaistyyppinen gourmet-ravintola Chartreuse,
pan-aasialainen ravintola Pacific Rim sekä uusi Meridian Lounge -cocktailbaari täydentävät valikoimaa
vanhempiin laivoihin verrattuna. Pacific Rimin sisäänkäynnin edessä on pronssinen tiibetiläinen rukouspyörä, joka maksoi varustamolle 500 000 dollaria
(noin 475 000 euroa) ja joka painaa lähes 3 000 kiloa
– telakan piti suunnitella alimpien kansien tukirakenteet uudelleen, jotta pyörä saatiin asennettua laivaan.
Yleisiä tiloja puolestaan koristavat 1 58 kristallikruunua, joista valtaosa on käsintehtyjä.

Välimerellä ja Karibialla
Seven Seas Explorerin ensimmäinen virallinen risteily
lähti Monacosta 20. heinäkuuta; esittelyristeilyitä lehdistölle tehtiin tosin jo kuun alussa. Marraskuuhun
asti laiva pysyy Välimerellä, jonka jälkeen se suuntaa
Karibialle. Kesäksi 201 7 alus palaa Euroopan vesille,
vieraillen useita kertoja myös Helsingissä. Risteilyiden
hinta maailman ylellisimmällä laivalla alkaa neljästä
tuhannesta eurosta henkilöä kohden.

Lähteitä
- The Avid Cruiser (www.avidcruiser.com)
- Luxury Goes Exploring – The Official Blog of Regent Seven Seas Cruises (rsscblog.com)
- Maritime Matters (www.maritimematters.com)
- Regent Seven Seas Cruises (www.rssc.com)
- Seven Seas Explorer -ennakkoesite
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Risteilijät

Diamond Cruisesta
Regent Seven Seas
Cruisesiksi

Regent Seven Seas Cruisesin historiaan mahtuu monta nimeä ja
omistajaa. Hieman yllättäen varustamon juuret löytyvät Suomesta.
TEKSTI : KALLE I D

N YKYISIN nimellä Regent Seven Seas Cruises (RSSC)

tunnettu luksusvarustamo sai alkunsa Suomesta, kun
suomalainen liikemieskaksikko päätti rakennuttaa täysin uudenlaisen risteilyaluksen. Suomalaisyhteys hävisi
muutamassa vuodessa, mutta RSSC kasvoi yhdeksi
maailman johtavista luksusvarustamoista.
2000-luvun alussa valmistuneet Seven Seas Voyager
(vasemmalla) ja Seven Seas Mariner Bahamasaarten
vesillä. Kuva: Regent Seven Seas Cruises

Suomesta yhdysvaltalaiselle hotelliyhtiölle
Alkujaan nimellä Diamond Cruise tunnetun varustamon takana olivat suomalaiset liikemiehet Offe Nyblin ja Christian Aspegrén , jotka innostuivat 1 980-luvun
lopulla Wärtsilän kehittämästä Small Waterplane Area
Twin Hull (SWATH) katamaraaniristeilijäkonseptista.
Kaksikko perusti varustamon ja sai kerättyä joukon
koti- ja ulkomaisia sijoittajia projektin taakse. Suurimmaksi yksittäiseksi omistajaksi tuli yhdysvaltalainen
Radisson-hotelliyhtiö, joka vastasi myös aluksen palveluhenkilökunnasta. Vuonna 1 990 Diamond Cruise
solmi sopimuksen katamaraaniristeilijän rakentamisesta – mutta alus tilattiin Rauma Yardsilta, ei Wärtsilän raunioille perustetulta Masa-Yardsilta. Radisson
Diamond -nimen saanut uudisrakennus valmistui
keväällä 1 992. Laiva asetettiin Suomen lipun alle, ja
sen operatiivisesta miehistöstä vastasi Silja Linen
omistajana tunnettu EffJohn.
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Radisson Diamondista piti tulla uuden sukupolven
risteilylaivojen airut, sillä SWATH-rakenne selvisi merenkäynnistä paremmin kuin perinteinen yksirunkoinen alus.
Toisin kuitenkin kävi: futuristinen laiva jäi tyyppinsä ainoaksi
edustajaksi, ja sen ura normaalissa risteilykäytössä kesti vain
1 2 vuotta. Kuva: Diamond Cruise

Diamond Cruisella oli alkujaan optio kahden sisaren
rakentamisesta Radisson Diamondille. Rahoitusta
näille ei kuitenkaan saatu kerättyä, ja varustamo operoi vain yhdellä laivalla. Radisson-yhtiön lisättyä omistusosuuttaan varustamossa muuttui sen nimi pian Radisson Diamond Cruisesiksi. Vuonna 1 994 Radisson
Diamond Cruises yhdistyi toisen risteilyvarustamon,
vuonna 1 990 perustetun japanilaisomisteisen Seven
Seas Cruisesin kanssa. Tuloksena oli Radisson Seven
Seas Cruises, jonka laivasto koostui Radisson Diamondista ja rahtilautasta risteilijäksi muutetusta Song
of Flowerista. Lisäksi varustamo markkinoi Raumalla
rakennettua saksalaista expedition-risteilijä Hanseaticia englanninkielisillä markkinoilla. Song of Flowerin
omistaja Kawasaki Kisen Kaisha luopui osuudestaan
RSSC:stä vuonna 1 996. Kun samana vuonna vielä Radissonin emoyhtiö Carlson osti suomalaisosuudet varustamosta, tuli hotelliyhtiöstä RSSC:n ainoa omistaja.
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Laivasto uudistuu
Vuonna 1 997 laivastoon liittyi kolmas alus, kun Radisson Seven Seas solmi markkinointisopimuksen upouudesta, Ranskan Polynesiassa tehtäviä risteilyjä varten rakennetusta Paul Gauguin -aluksesta. Vuonna
2001 RSSC:n laivastoon liittyivät ensimmäiset omat
uudisrakenteet Seven Seas Mariner ja Seven Seas Navigator, jotka olivat tulos RSSC:n ja monacolaisen VShipsin yhteistyöstä. Mariner rakennettiin Ranskassa,
mutta Navigatorin tarina oli erikoisempi: laivasta piti
alkujaan tulla neuvostoliittolainen tutkimusalus Akademik Nikolai Piljugin, mutta rakennustyöt Leningradissa keskeytyivät Neuvostoliiton hajoamiseen. VShips hankki rungon vuonna 1 999, ja se hinattiin T.
Mariottiin telakalle Italiaan, jossa siitä rakennettiin
risteilijä. V-Ships ja Mariotti olivat aiemmin toteuttaneet vastaavan muutostyön keskeneräiselle neuvostolaiva Okeanille, josta tuli Swan Hellenic -varustamon Minerva.
Varustamo oli ilmeisen tyytyväinen Mariottin telakkaan, sillä vuonna 2003 sieltä valmistui vielä kolmas
uudisrakenne Seven Seas Voyager. Uuden laivan valmistuttua Song of Flower myytiin Compagnie du Ponantille. Seuraavana vuonna myös Radisson Diamond
vedettiin liikenteestä; rakenteeltaan erikoiselle laivalle
oli vaikea löytää ostajaa, mutta lopulta alus päätyi kasinolaivaksi Hong Kongiin.

Uusi nimi ja omistaja
Seuraava suuri muutos tapahtui vuonna 2006, kun
RSSC:n ja Radisson-hotellien omistaja Carlson Companies päätti uudelleenbrändätä Radisson Seven Seas
Cruisesin luksushotellibrändinsä mukaan Regent Seven Seas Cruisesiksi. Jo kaksi vuotta myöhemmin
Carlson kuitenkin myi varustamon Apollo Management -sijoitusyhtiölle. Apollo omisti jo Oceania Cruisesin, ja sijoitusyhtiön kahden varustamon katto-organisaatioksi muodostettiin Prestige Cruise Holdings.
Mielenkiintoisena yksityiskohtana on mainittava, että
kaupassa Regent-nimen omistusoikeus säilyi Carlsonilla, jolle luontaisesti jäivät myös Regent-hotellit. Hotelliketjukin tosin myytiin vuonna 201 0. Sinällään on
hieman erikoista, että varustamo ei ole palannut nimeen Seven Seas Cruises yhteyden hotelliketjuun
katkettua.
Regent Seven Seasin sopimus Paul Gauguin -laivan
markkinoinnista päättyi vuonna 201 0, ja alus siirtyi
uuden Paul Gauguin Cruisesin hoitoon. Näin RSSC:n
laivasto koostui ensi kertaa vain kolmesta Seven Seas
-alkuliitteisestä laivasta. Uudisrakenne Seven Seas
Explorer tilattiin vuonna 201 3. Seuraavana vuonna
varustamon omistaja vaihtui jälleen, kun Norwegian
Cruise Line osti Prestige Cruise Holdingsin – tosin
muutos oli enemmänkin seremoniallinen, sillä Prestigen omistaja Apollo Management omisti myös puolet
Norwegian Cruise Linesta. Regent Seven Seasin kasvu jatkuu edelleen, sillä viime toukokuussa varustamo
tilasi sisaraluksen Seven Seas Explorerille. Seven Seas
Explorer luovutettiin heinäkuussa ja sen sisar valmistuu vuonna 2020.

Yllä: Entinen Song of Flower kuvattuna Helsingissä vuonna
201 2 Ponantin Le Diamantina. Nykyisin laiva tunnetaan
nimellä Ocean Diamond. Kuva: Kalle Id
Alla: Paul Gauguin kuvattuna Brisbanessa vuonna 2006
Radisson Seven Seas Cruisesin turkoosi-valkoisissa väreissä.
Kuva: Sinisa Aljinovic
Alinna: Seven Seas Navigator rakennettiin keskeneräiseksi
jääneen neuvostoliittolaisen tutkimusaluksen rungosta.
Kuvassa laiva Regent Seven Seas Cruises -nimenvaihdoksen
jälkeisissä väreissä, joissa kyljen raidat olivat tumman violetit.
Kuva: Regent Seven Seas Cruises

Lähteitä
- Diamond Cruise -esitteet Suomen laivahistoriallisen
yhdistyksen kokoelmissa
- Cyber Cruises (www.cybercruises.com)
- Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)
- Regent Seven Seas Cruises (www.rssc.com)
- Simplon Postcards (www.simplonpc.co.uk)
- Travel Weekly (www.travelweekly.com)
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Risteilijät

Galleria: Risteilyk

Yllä: Viking Cruisesin uusin alus Viking Sea saapumassa
ensimmäistä kertaa Helsinkiin 20. toukokuuta. Helsingissä
jäädään ennusteen mukaan hiukan viime vuoden
matkustajaennätyksestä. Kuva: Olli Tuominen
Vasemmalla: Phoenix Reisenin Albatross vieraili kesän
aikana muun muassa Kemissä. Kuvassa tosin laiva
tutummissa maisemissa Helsingissä kesällä 201 2.
Kuva: Kalle Id
Oikealla: Turun risteilijäkesän päätti 27.8. Lindblad/National
Geographicin National Geographic Orion, joka tarjosi
Itämeren-risteilyillään myös valtavirrasta poikkeavia
satamia. Kuvassa laiva toista kertaa Turussa 27.8.; aiemmin
laiva on liikkunut pääasiassa Australian vesillä.
Kuva: Juhani Mehto
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kesä 201 6

Risteilykesä 201 6 sujui pitkälti viime vuoden tapaan. Helsinki jatkaa
ylivoimaisesti suurimpana risteilysatamana, risteilyvieraita nähtiin
viime vuoden tapaan myös Turussa
ja Maarianhaminassa, minkä lisäksi
myös Pohjanlahden satamat saivat
vaihteeksi nauttia risteilijävisiiteistä.
KOONNEET: KALLE I D JA O LLI TUOMINEN
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Vasemmalla yllä: Aida Cruisesin suurten Sphinx-luokan
laivojen lisäksi pienempi Aidaaura vieraili Helsingissä.
Laivan sisar Aidavita puolestaan tuli tutuksi kesän aikana
Maarianhaminassa, jossa se kävi peräti neljä kertaa.
Kuva: Olli Tuominen
Vasemmalla alla: P&O Cruisesin laivat, mukaan lukien
kuvan Aurora, esittelivät kesän aikana uusia värityksiään.
Kuva: Olli Tuominen
Alla: Pullmantur Cruisesin Itämeren-laiva vaihtui täksi
kesäksi Empressistä suurempaan Monarchiin, joka ei ollut
ennen käynyt Helsingissä. Kuva: Olli Tuominen
Oikealla yllä: Edesmenneen Peter Deilmann -varustamon
laivastosta tuttu Deutschland palasi tänä kesänä
Itämerelle toisen saksalaisvarustamo Phoenix Reisenin
väreissä. Kuva: Olli Tuominen
Oikealla alla: Asuntoristeilijä The World oli yksi Turun kesän
kahdeksasta risteilyvieraasta; käyntien määrä pysyi näin
siis samana kuin viime vuonna. Kuva: Olli Tuominen
Kauimmaisena oikealla yllä: Helsingin risteilykausi jatkuu
vielä lokakuun puoliväliin; vielä tämän artikkelin julkaisun
jälkeen muun muassa Fred. Olsenin Black Watch käy
kaupungissa ensi kertaa uudessa värityksessään. Kuvassa
laiva aiemmin tänä kesänä Hampurissa.
Kuva: Marko Stampehl
Kauimmaisena oikealla alla: Kesällä 201 7 Kotka liittyy
Suomen risteilysatamien joukkoon, kun kuvan Costa
Mediterranea vierailee kaupungissa kahdesti.
Kuva: Costa Cruises
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Yllä: Katamaraani HSC Express aloitti liikenteen 28. huhtikuuta Nynäshamnista ja Västervikistä Visbyyn.
Vasemmalla: Club Lounge on säilyttänyt nimensä P&O Ferriesin ajoilta. Tämä tila oli koko sesongin kaikkien matkustajien
käytettävissä, eikä erillistä istuinpaikkavarausta tänne tarvittu.
Alla vasemmalla: Gotlannin-pikaliikenteessä matkustajatiloja
hallitsee lentokonemaiset suuret istumasalongit, toisin kuin lähivesiemme lautoilla on totuttu. Expressillä on kaksi suurta lepotuolisalonkia kannella 3. Lisäksi pienempi määrä istuinpaikkoja on tarjolla kannella 2.
Alla: Aluksen pääasiallinen ravintola on Bistro kannella 3. Sen
yhteydessä on myös lukuisia pöytiä ruokaileville asiakkaille.
Kuvat: Kim Viktor
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Autolautat

Gotlannin-liikenne
historiallisessa
muutoksessa
Liikenne manner-Ruotsin ja Gotlannin saaren välillä on parhaillaan
suurten muutosten kourissa. Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin
välillä on kilpailua. Lisäksi ensi
vuoden alusta voimaan astuva uusi
liikennesopimus muuttaa liikenteen edellytyksiä.

TEKSTI : LASSI LIIKANEN

TÄNÄ

VUONNA Gotlannin-liikenteessä alkoi 49
vuoden tauon jälkeen kilpailu matkustajista, minkä lisäksi Kalmarin läänissä sijaitseva kesäkaupunki Västervik sai takaisin lauttalinjan Visbyyn 29 vuoden tauon
jälkeen. Muutoksen takana on uusi yrittäjä Gotlandsbåten, joka sai viimein tänä kesänä onnistuneesti
käynnistettyä liikenteen manner-Ruotsin ja Gotlannin
saaren välillä.

Vastatuuli kääntyi myötätuuleksi

Muutoksia tapahtui ensimmäisen epäonnistumisen
jälkeen niin Gotlandsbåtenin johtoryhmässä kuin yhtiörakenteessakin. Tällä kertaa Gotlandsbåten AB ei
itse harjoita varustamotoimintaa, vaan siitä vastaa
erikseen perustettu varustamo Nordic HSC. Aluksen
miehityksestä ja liikennöinnistä vastaa Nordic HSC
AB tytäryhtiöineen, kun taas Gotlandsbåten AB toimii puhtaasti myynti- ja markkinointiorganisaationa ja
vastaa niin ikään Gotlandsbåten-brändistä. Myös Gotlandsbåtenin johtoa myllättiin, ja edellisen epäonnistumisen jälkeen sekä Gotlandsbåtenin että Nordic
HSC:n johtoon nousi uppsalalainen liikemies Ralph
Axelsson .

Express saapuu Ruotsiin ja liikenne alkaa
Vuoden 201 5 lopulla HSC Express saapui Brittein
saarilta ensin Helsingborgiin, jossa se oli kevättalven
aikana makuutettuna. Keväällä se siirtyi Landskronaan
telakalle, jossa sitä valmisteltiin Gotlannin-liikennettä
varten. Huhtikuun aikana Express kävi näyttäytymässä myös Västervikissä,Visbyssä, Nynäshamnissa ja
Tukholmassa.

28. huhtikuuta 201 6 Gotlandsbåten käynnisti onnistuneesti liikenteen, kun ensimmäinen aikataulun mukainen vuoro ajettiin Nynäshamnista Visbyyn. Liikenne
oli kevään aikana painottuneena viikonloppuihin,
muuttuen päivittäiseksi kesäkuun puolivälissä. Elokuun loppupuoliskolla siirryttiin jälleen matalasesonkiin, jolloin liikennöitiin vain torstaista sunnuntaihin. 4.
Vuonna 201 5 projekti kuitenkin liikahti aimo harp- syyskuuta Express teki toistaiseksi viimeisen matkanpauksin eteenpäin, kun Gotlandsbåten ilmoittikin sa Visbystä Nynäshamniin.
löytäneensä sopivan aluksen Irlanninmereltä. Gotlandsbåtenin operatiivista toimintaa hoitamaan perus- Merkittävä ero vuonna 201 4 suunniteltuun liikenteetettu varustamo Nordic HSC osti katamaraani HSC seen oli nopeakulkuisen katamaraanin mahdollistama
Expressin P&O Ferriesiltä, jonka omistuksessa se oli liikenne Visbystä Västervikin lisäksi myös Nynäsliikennöinyt Pohjois-Irlannin Larnen ja Skotlannin hamniin. Express teki ensimmäisen liikennöintiviikonloppunsa aikana myös epävirallisen nopeusennätykTroonin välillä.
sen manner-Ruotsin ja Gotlannin välillä. Aluksen kap19
Gotlandsbåten-varustamon oli tarkoitus käynnistää
liikenne jo vuonna 201 4.Tuolloin Västervikin ja Visbyn
välinen linja ajautui karille, kun liikenteeseen suunniteltu alus Vastervik ei koskaan päässyt lähtemään
Kreikasta kohti Ruotsia. Niin ikään yritykset löytää
sopiva alus kesäkaudeksi 201 5 epäonnistuivat.

teeni Bengt Wiman luotsasi aluksen tunnissa ja 52
minuutissa Visbystä Västervikiin. Tämä on nopein
ylitys-aika manner-Ruotsin ja Gotlannin välillä
autolautalle. Express teki myös huomionarvoisen
”ennätyksen” siirtyessään Ruotsin lipun alle
helmikuussa 201 6. Se on tiettävästi ensimmäinen
autolautta, jonka kotisata-mana on Ruotsin Uppsala,
jonne myös aluksen omis-tava varustamo Nordic
HSC on rekisteröity.

1 60 000 matkustajaa ensimmäisenä sesonkina
Sesongin aikana Expressille oli merkitty yhteensä 354
lähtöä, joista muutamia yksittäisiä lähtöjä jouduttiin
perumaan huonojen sääolosuhteiden vuoksi. Gotlandsbåtenin tavoitteena oli myydä sesongin aikana
1 80 000 lippua. Korkealle asetettu tavoite ei aivan
täyttynyt, sillä lippuja myytiin lopulta noin 1 60 000
kappaletta. Merkittävä syy on toki hintakilpailu Gotlandsbåtenin ja Destination Gotlandin välillä. Lisäksi
majoituskapasiteetin puute Gotlannissa rajoittaa saarelle suuntautuvia turistivirtoja.
Gotlandsbåtenin tulo kärjisti kilpailun Destination
Gotlandin ja Gotlandsbåtenin välillä liki hintasodaksi.
Gotlandsbåten mainosti Gotlannin-lauttaliikenteen
hintojen nyt tippuneen vuoden 1 978 tasolle. ”Smartare, billigare, roligare” -sloganilla toimiva Gotlandsbåten lunasti ainakin lupauksensa edullisuudestaan: se
myi yhdensuuntaisia henkilölippuja halvimmillaan 59
kruunulla (reilut kuusi euroa), kun kilpailijan edullisimmat liput maksoivat 95 kruunua.

tination Gotland lisäsi vastauksena lisävuoroja ja noin
1 00 000 matkustajapaikkaa erityisesti Nynäshamninlinjalle pienillä pika-aluksillaan verrattuna edellisvuoteen. Tehdäkseen enemmän tilaa henkilöautoille matkustajalautoillaan Destination Gotland valjasti myös
pitkästä aikaa rahtilautta Guten liikenteeseen sesongin ajaksi. Laivojen lisäksi myös lentoyhtiöt BRA ja
SAS ovat molemmat lisänneet kapasiteettiaan Visbyn
ja mantereen välisillä lennoilla ja raportoivat matkustajamäärien kasvusta edellisvuoteen nähden. Gotlannin turismille vuosi 201 6 siis jäänee historiaan
ennätyksellisenä.

Destination Gotlandin ja valtion uusi sopimus
voimaan vuodenvaihteessa
Tammikuun vaihtuessa helmikuuksi ensi vuonna astuu
voimaan Ruotsin valtion ja Destination Gotlandin
välinen uusi liikennöintisopimus. Vuodesta 2009 voimassa ollut sopimus päättyy, ja uusi sopimus kattaa
vuodet 201 7-2027. Sopimuksella turvataan ympärivuotinen liikenne mantereelta Gotlantiin. Ruotsin valtio maksaa vuosittain liikennöintikorvausta kilpailutuksen voittajalle. Vuodesta 1 998 liikennöintisopimukset voittanut Destination Gotland jatkaa siis
ainakin kymmenen vuotta liikennöintiä Gotlannin ja
mantereen välillä.
Uusi sopimus tuo kuitenkin tullessaan muutoksia.
Valtio maksaa vuosittain 498 miljoonan kruunun
(reilut 50 miljoonaa euroa) kiinteän korvauksen Destination Gotlandille liikenteen hoitamisesta. Uuden
sopimuksen myötä Trafikverket siirtää kuitenkin
taloudellista vastuuta enemmän operaattorille. Aiemmin valtio on esimerkiksi maksanut puolet kustannuksista öljyn hinnan noustessa poikkeuksellisesti,
mutta tästä avokätisestä edusta on uudessa sopimuksessa tingitty.

Toisaalta uuden tulokkaan ilmaantuminen liikenteeseen ei ole juuri vaikuttanut Destination Gotlandin
matkustajamääriin. Sveriges Radion haastattelussa
Destination Gotland ilmoitti, että se kuljetti korkeimpana turistisesonkina, viikoilla 25-32, yhtä paljon matkustajia kuin edellisenäkin vuonna. Samalla aikavälillä
Gotlandsbåten arvioi kuljettaneensa noin 91 000 Tämän vuoksi Destination Gotland ilmoittikin, että
matkustajaa.
sen pitää rationalisoida toimintaansa sopeutuakseen
uuteen sopimukseen, mikä tarkoitti esimerkiksi soMolempien varustamojen menestys vallitsevassa ti- peutuksia henkilöstömäärässä. Destination Gotland
lanteessa on kuitenkin eduksi Gotlannin turismille. ilmoitti kuitenkin pyrkivänsä välttämään irtisanomisia
Gotlandsbåten on jo aiemmin julistanut, ettei ole ja hoitamaan sopeutukset luonnollisella poistumalla.
suoranaisesti markkinoilla kilpailemassa Destination
Gotlandin kanssa, vaan tavoitteena on saada Gotlan- Toisaalta uusi sopimus tuo Destination Gotlandille
nin turismi kasvuun.Viime vuosina Gotlannin turismin myös enemmän ”vapauksia”. Matkanopeutta on mahkehitys on jäänyt huomattavasti muun Ruotsin mat- dollista pienentää erityisesti Oskarshamnin-linjalla,
kailualan kehityksestä, ja yhtenä hidasteena on pidetty mikä toisi kustannussäästöjä varustamolle mutta
kapasiteetin puutetta laivaliikenteessä.
aiheuttaisi hankaluuksia matkustajille pidempien matka-aikojen myötä. Destination Gotland ilmoitti sopiTänä vuonna siihen saatiinkin vihdoin muutos, sillä muksen varmistuttua pyrkivänsä hoitamaan liikenteen
Gotlandsbåten tarjosi noin 300 000 uutta matkusta- ”nykyisen aikataulun puitteissa”, mutta asia varmistuu
japaikkaa mantereen ja Gotlannin välille. Lisäksi Des- vasta viimeistään silloin, kun se julkaisee aikataulunsa
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Yllä: Expressin autokannelle mahtuu noin 1 60 henkilöautoa.
Pienen kokonsa vuoksi autokansi käytetään tehokkaasti, ja
autoja lastataankin keulassa useampaan kerrokseen, kuten
suurissa parkkihalleissa. Lastaustapa on melko poikkeava
perinteisestä autokannesta, joka on täysin läpiajettava.
Kuva: Kim Viktor
Oikealla: Express on tiettävästi ensimmäinen autolautta ja
oletettavasti suurin alus, jonka kotisatamana on sisämaakaupunki Uppsala. Kuva: Lassi Liikanen
Alla: Visbyssä Gotlandsbåten käyttää lähellä kaupungin keskustaa sijaitsevaa laituripaikkaa numero 2. Visbyn vierasvenesatama sijaitsee samassa satama-altaassa, ja katamaraanin liikennöinnin samassa altaassa vierasveneiden kanssa
pelättiin aiheuttavan onnettomuuksia. Niiltä on kuitenkin toistaiseksi vältytty. Kuva: Kim Viktor
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Destination Gotlandille toimitettavat alukset muistuttavat
huomattavan paljon nykyisiä SF1 500-luokan lauttoja. Rakenne on kuitenkin todettu ilmeisen hyväksi, kun uudet lautat
ovat niistä paranneltuja jatkokehitelmiä. Kuva: Rederi AB
Gotland

sen kanssa ja käyttää niin ikään LNG:tä polttoaineenaan. Tilaus oli sinänsä yllättävä, koska sopimus
Trafikverketin kanssa vaatii liikenteeseen vain kolme
lauttaa. Näin ollen yksikin uudisrakennus yhdessä
vanhempien Visbyn ja Gotlandin kanssa täyttäisi tilaajan vaatimukset.

Uusi LNG-käyttöinen autolautta liikenteeseen Ensimmäinen uusi lautta luovutetaan vuoden 201 7

alkupuolella ja myöhemmin tilattu vuoden 201 8
aikana. Ne ovat jatkokehitettyjä versioita SF1 500lautoista, varustettuna hieman suuremmalla kapasiteetilla kuin vanhemmat sisarlautat. Erityisesti huomiota on kiinnitetty teknisiin ominaisuuksiin energiatehokkuuden lisäämiseksi. Myös matkustajatiloissa
kiinnitetään entistä enemmän huomiota viihtyisyyteen. Uudet alukset tulevat olemaan ensimmäiset
lipun alla kulkevat laivat, jotka käyttävät
Saaren asukkaat saavat uuden sopimuksen myötä Ruotsin
hyötyjäkin. Kun varmistui, että Destination Gotland LNG:tä voimanlähteenään.
voitti kilpailutuksen, lupasi se välittömästi tilata uuden Vielä ei ole täysin selvää, missä alukset tulevat bunklautan Gotlannin-liikenteeseen. Marraskuussa 201 4 se raamaan. Todennäköisimmät vaihtoehdot ovat Visby
lunasti lupauksensa, kun se ilmoitti solmineensa sopi- tai Nynäshamn. Destination Gotlandin kannalta paras
muksen uuden LNG-lautan rakentamisesta kiinalaisen vaihtoehto olisi luontevasti Visby, mutta Gotlannin
GSI-telakan kanssa. GSI on aiemmin 2000-luvun alku- hallintoviranomainen Region Gotland ei ole innospuolella rakentanut varustamolle sen SF1 500-lautat tunut LNG-terminaalista Visbyn satamassa. Pelkona
Visbyn ja Gotlandin.
on, että sillä olisi suuria vaikutuksia sataman ulkoToisaalta Nynäshamnin satama on jo nykyiKesällä 201 5 Destination Gotland varmisti tilaavansa näköön.
äärimmäisen ahdas.Yhtenä vaihtoehtona voisi
myös toisen uudisrakennuksen samalta telakalta. sellään
olla
Viking
käyttämä ratkaisu, jossa LNG
Toinen uudisrakenne on täysin identtinen ensimmäi- bunkrataan Gracen
laivaan bunkrausalukselta.
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Uusi sopimus aiheutti kriitiikkiryöpyn Gotlannissa.
Matka-aikojen pidentäminen olisi kohtalokasta saaren
elinkeinoelämälle, kun nopeat ja luotettavat lauttayhteydet ovat monelle saarella asuvalle ja elinkeinoa
harjoittaville elinehto. Lisäksi Destination Gotland
vihjaili lippuhintojen mahdollisesti nousevan, kun sen
taloudelliset riskit kasvavat uuden sopimuksen myötä.

Monelta osin epävarma tulevaisuus
Uuden sopimuksen astuessa voimaan ovat monet
kysymykset vielä avoinna. Selvää tähän mennessä on,
että ensimmäinen uusi suurlautta tulee korvaamaan
molemmat pienemmät SF700-pikalautat HSC Gotlandian ja HSC Gotlandia II:n. Pika-aluksia on käytetty
tuomaan lisäkapasiteettia maaliskuun lopulta lokakuulle, eritysesti Nynäshamnin-linjalla. Mitä näille kahdelle alukselle tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, on
toistaiseksi epävarmaa.
Suunnitelmien mukaan uusi lautta tulee kulkemaan
ympärivuotisesti ja pääasiassa pohjoisella linjalla Nynäshamnin ja Visbyn välillä. Matalasesonkina lokaUuden liikennöintisopimuksen alkaessa pika-alusten tulevaikuusta huhtikuun alkuun käytetään nykyisin kahta
suus on auki. Kuvassa vuonna 1 999 Ranskassa rakennettu
SF1 500-lauttaa, mikä oletettavasti pätee myös uuden
Gotlandia, jonka lisäksi myös vuonna 2006 Italiassa rakennettu Gotlandia II on Destination Gotlandin liikenteessä.
sopimuksen astuttua voimaan. Tämä tarkoittaisi esiKuva: Kim Viktor
merkiksi talvena 201 7-201 8, että toista nykyisistä
SF1 500-lautoista,Visbyä tai Gotlandia, ei tarvittaisi liikenteessä. Luultavasti alus makuutetaan kuten SF700- tää siltä, että tämäkin vuosi tuo tullessaan reilun
lauttojen kanssa on tehty, jos sille ei löydetä korvaa- lisäyksen ja uuden ennätyksen matkustajamääriin
vaa liikennettä jostakin muualta.
Visbyn lentokentällä.
Lisää kysymyksiä aiheuttaa toinen varustamon tilaama
LNG-lautta, joka luovutetaan vuonna 201 8. Destination Gotlandin omistava Rederi AB Gotland ei
toistaiseksi ole juurikaan puhunut aluksen käyttötarkoituksesta vaan on todennut tarkkailevansa tilannetta. Eli vaikkei aluksen päätymistä Gotlanninliikenteeseen ole poissuljettu, ei sitä myöskään ole
vahvistettu. Oletettavasti Gotlannin-liikenteeseen
päätyessään se korvaisi kokonaan jomman kumman
nykyisistä suurlautoista, joka päätynee joko myyntiin
tai rahtaukseen. Uusien LNG-lauttojen arvo on
yhteensä noin kolme miljardia kruunua, joten Rederi
AB Gotlandin voi olettaa tarvitsevan myös rahaa
kassaan investointien rahoittamiseksi.
Laivaliikenteen tulevaisuutta uhkaa myös kasvava lentoliikenne. Ympärivuotisesti Tukholman lentokentiltä
Visbyn kentälle lentävät SAS ja BRA. Sesonkiaikana
sinne lentää myös Norwegian. Norwegianin mukaantulo taistoon matkustajista on entisestään kiristänyt
kilpailua lentoyhtiöiden välillä. Sekä SAS että BRA
ovat lisänneet kapasiteettiaan Visbyyn. Lentoyhtiö
BRA syntyi, kun Braathens Aviation järjesteli omistamansa pienet Ruotsin lentoyhtiöt, mukaan lukien
Gotlandsflygin, uudeksi suureksi yhtiöksi. Täten myös
BRA:lla on nyt suuremmat resurssit kilpailla lentojen
määrällä ja kapasiteetilla pohjoismaisten jättien, SAS:n
ja Norwegianin kanssa. Lentoliikenteen kasvu näkyykin Visbyn kentän matkustajamäärissä, sillä ne ovat
nousseet vuoden 201 2 vajaasta 330 000:sta viime
vuoden 430 000 matkustajaan. Tähän mennessä näyt-

Majoitus haasteena
Turismi on koko Gotlannin saarelle erittäin tärkeä
elinkeino. Saaren väkiluvun sanotaan kaksinkertaistuvan sesonkikautena. Viime vuosina matkustajamäärät
ja yöpymiset saarella ovat olleet hienoisessa kasvussa,
mutta kehitys on jäänyt jälkeen esimerkiksi Tukholmasta.
Jo muutaman vuoden ajan Destination Gotland on
satsannut entistä enemmän matkailun kehittämiseen.
Osin kilpailunkin pelossa se on toteuttanut näkyviä
kampanjoita alennuslippuineen. Ruotsin katukuvassa
on nähty mainoskampanja ”Gotland - Jorden runt på
en ö” (”Gotlanti - maailman ympäri yhdellä saarella”).
Uusi tulokas, Gotlandsbåten, on lähtenyt liikkeelle
nimenomaan saadakseen saaren turismin reippaaseen
kasvuun. Useat Gotlandsbåtenin takana olevat
osakkaat ovatkin mukana saaren turismielinkeinoelämässä.
Suurin haaste saarella kuitenkin tällä erää on majoitustilojen puute. Vaikka saaren investoinnit näyttävätkin nyt lupaavilta, on tänäkin sesonkina kapasiteetti ollut äärirajoillaan. Ongelmana on myös sesongin keskittyminen vain muutamiin kesäkuukausiin.
Yritykset turistisesongin pidentämiseksi tai kysynnän
kasvattamiseksi kesäkuukausien ulkopuolella ovat
jääneet laihoiksi.
Toinen ajankohtainen, tänä vuonna Gotlantia rajusti
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kohdannut ongelma, on yllättäen vesipula. Tänä kesänä saaren hallinnosta vastaava Region Gotland joutui
useaan otteeseen rajoittamaan vedenkäyttöä saarella
muun muassa laskemalla painetta vedenjakeluputkistoissa ja kieltämällä veden käyttämisen muun muassa
autojen pesuun tai uima-altaiden täyttöön. Syy vesipulaan on äärimmäisen niukoissa pohjavesivarannoissa, jotka ovat kuihtuneet jo pidemmän aikaa
viime vuosien heikon sademäärän ja pidentyneen kasvukauden vuoksi. Kesäisin aluehallinto onkin
pumpannut vettä esimerkiksi Tingsträden järvestä,
mutta tänä kesänä senkin pinta laski alimmilleen 40
vuoteen, ja Region Gotland joutui turvautumaan
poikkeuksellisiin toimenpiteisiin.
Ongelma ei koskettanut vain Gotlantia vaan myös
lähempänä Ruotsin rannikkoa sijaitsevaa Öölantia.
Kesän poikkeuksellinen vesipula herättää siis myös
kysymyksen kasvavan turismin ekologisesta vaikutuksesta saarille.
Tästä huolimatta ruotsalaiset rakastavat Gotlantia,
mistä kertoo se, että 90 prosenttia Gotlannin majoitusliikkeissä yöpyvistä on ruotsalaisia. Saaren upea
luonto ja kiehtova historia sekä vieraanvaraisuus ovat
sen valttikortteja. Lisäksi lukuisat vakiintuneet tapahtumat, kuten politiikan supertapahtuma Almedalsveckan sekä keskiaikaviikko Medeltidsveckan takaavat,
että kävijöitä Gotlannissa on tulevaisuudessakin. Nyt
näyttää siltä, että kilpailu laivaliikenteessä mantereen
ja Gotlannin välillä saa saaren matkailuelinkeinon
piristymään reippaasti.
Käsittelimme Gotlannin-liikenteen ja Rederi AB Gotlandin
historiaa tarkemmin Ulkomatalan numerossa 2/201 5
julkaistussa artikkelissa.
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Lähteitä
-Destination Gotland
-Fakta om Fartyg
-Gotlandsbåten
-Helagotland.se
-Rederi AB Gotland
-Region Gotland
-Sjöfartstidningen
-Sveriges Radio
-Sveriges Television
-Swedavia
-Trafikverket

Fakta: HSC
Express

Rakennettu: 1 998, Incat Tasmania, Hobart, Australia
(Incat 047)
Mitat: 91 m x 26m x 3,7m
Koneet: 4 x Caterpillar 361 8 (yht. 28 800 kW),
voimansiirto 4 x LIPS L 1 45 D -vesijetit
Nopeus: matkanopeus noin 30 solmua
Matkustajamäärä: 836 matkustajaa
Rahtikapasiteetti: noin 1 60 autoa
Miehistöä: noin 25
Omistaja: Nordic HSC AB, Uppsala, Ruotsi
Lippu: Ruotsi, kotisatama Uppsala
Gotlandsbåtenin ensimmäinen liikennesesonki on nyt
onnistuneesti ohi. Kuvassa HSC Express Tukholman
Skeppsbrokajenilla ennen liikenteen alkamista huhtikuussa
201 6. Kuva: Kim Viktor

Tukholman-kirjeenvaihtaja

Saaristoliikenne
ruotuun Tukholmassa
TEKSTI : LASSI LIIKANEN

tuksen jäsen Jan-Eric Nilsson.

TUKHOLMAN saaristoliikenteen vuosikausia kestänyt TRSM otti sopimukset haltuunsa huhtikuussa. Riita
kilpailutus ja siitä seurannut poliittinen farssi, josta
olen aiemminkin kirjoittanut kirjeenvaihtajan-palstallani, sai kuluvan vuoden keväällä ja kesällä vielä erikoisempia käänteitä.

Uusi toimija TRSM Group 1 AB voitti suuria osia
sopimuksista. Stockholms Sjötrafik oli kilpailutuksen
suuri häviäjä ja hävisi käytännössä kaiken liikenteen.
Jo kilpailutuksen varmistuttua epäiltiin TRSM Groupin
kykyä hoitaa tehtäväänsä.Vasta äskettäin perustetulla
yhtiöllä oli bussiliikennettä Tukholman Cityterminalenin ja Arlandan lentokentän välillä. Niin pienen ja
kokemattoman yhtiön kykyä ottaa haltuun suuria osia
Tukholman saaristoliikenteen operoinnista epäiltiin.
Kilpailutuksesta valitettiin hallinto-oikeuteen. Oikeuskäsittely tulisi kestämään ja epäiltiin, ehtiikö tuomio
astua voimaan ennen sopimusten alkamista huhtikuussa 201 6. Niinpä maakäräjien liikenteestä vastaava
jaosto päätti, että se tekee suorat kilpailutukset nopeutetussa tahdissa uusien operaattorien kanssa,
jotta liikennettä voidaan jatkaa. Tätäkin kritisoitiin:
muun muassa merimiesten ammattiliitto SEKO Sjöfolk vaati, että suorat kilpailutukset tehtäisiin
liikenteen silloisten operaattorien eikä uusien toimijoiden kanssa.
Niinpä myös suorista kilpailutuksista valitettiin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus päätti kuitenkin, että
maakäräjien suorakilpailutetut sopimukset uusien
operaattorien kanssa jäisivät voimaan, sillä se katsoi
niiden purkautumisella olevan merkittävää yhteiskunnallista haittaa saaristoliikenteen käyttäjille. Mutta
hallinto-oikeus katsoi myöhemmin keväällä myös, että
alkuperäinen kilpailutus, jossa TRSM Group 1 AB oli
voittanut sopimuksen, on lainvoimainen.
Kevättalvella Gotlandsbolaget osti itsensä enemmistöomistajaksi TRSM Group 1 AB:een. Samalla TRSM
Groupin hallitus vaihtui, ja hallitukseen istutettiin pääasiassa Rederi AB Gotlandin hallituksen jäseniä. Hallituksen puheenjohtajaksi tuli Gotlandsbolagetin halli-

oli kuitenkin kaikkea muuta kuin ohi. Turbulenttisen
kesän jälkeen Arbetet-lehti uutisoi siitä, kuinka työntekijät tunsivat itsensä ahdistelluiksi. Yhtiön johto
hälytti esimerkiksi poliisin paikalle eräälle laivalle,
jossa se epäili järjestettävän salaisia juhlia ulkopuolisten kanssa. Poliisin tultua paikalle todettiin kyseessä
olevan väärä hälytys, sillä laivan miehistö oli jäänyt
syömään päivällistä. Seuraavana päivänä poliisi hälytettiin samalle laivalle saatuaan ilmoituksen, että aluksen
päällikköä epäiltäisiin ruorijuopumuksesta. Epäily kuitenkin todettiin vääräksi puhallutustestillä. Lisäksi yhtiön johdon väitettiin muuttavan työntekijöiden työaikaraportteja ja poistavan niistä ylityötunteja. Ammattiliitto SEKO Sjöfolk uhkasi viedä yhtiön sekä
siviili- että työtuomioistuimeen rikkeistä, joista sen
jäsenet raportoivat.
Elokuussa TRSM Groupin toimitusjohtaja Anette
Schilde erosi tehtävästään. Destination Gotlandin
varatoimitusjohtaja Henrik Cars nimitettiin uudeksi
toimitusjohtajaksi. Myös entiseen johtoon kuuluneet
Paul Ekwall sekä Henrik Ekelund erosivat tehtä-vistään
samanaikaisesti. Nyt nähtäväksi jää, saadaanko
myrskyisä TRSM Group vihdoin rauhoitettua ja siteet
henkilöstön ja johdon välille palautettua.
—
PS. Ruotsin tonnistovero, josta olen aiemminkin raportoinut, liikahti taas askeleen eteenpäin. Alun perin
Euroopan komissio uhkasi keväällä yllättäen hylätä
Ruotsin tonnistoveron kilpailusyistä, vaikka se onkin
hyväksynyt samat käytännöt muissa jäsenvaltioissa.
Parisen viikkoa sitten komissio kuitenkin ilmoitti
hyväksyvänsä suunnitellun tonnistoverojärjestelmän.
Nyt Ruotsin hallitus toivoo saavansa järjestelmän
käyttöön seuraavassa vuodenvaihteessa, mikäli se
ehtii käydä valtiopäivien käsittelyssä siihen mennessä.
Voitaneen kuitenkin sanoa, että tonnistovero on vuosien väännön jälkeen aivan kulman takana, eikä
hetkeäkään liian aikaisin.
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Kanavat

Panaman kanava
uudistui

Vuonna 1 91 4 avatun Panaman kanavan laajennustyöt valmistuivat
kesäkuun lopulla, jolloin lähes
kymmenen vuotta kestänyt uudistus- ja laajennusurakka saatiin
päätökseen. Uudistusten ansiosta
entistä suuremmat alukset voivat
kulkea kanavan lävitse.
Konttilaiva Hyundai Saturn uudessa Cocolin sulussa. Kuva:
Canal de Panamá
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TEKSTI : J USSI LITTUNEN

PANAMAN kanavan historia alkoi tasan 1 40 vuotta

lardin (alun perin Culebran) kallioleikkausta, jonka
toisella puolella odottavat Pedro Miguelin ja
Mirafloresin sulut ja näiden välissä Miraflores-järvi.
Mirafloresin sulkujen jälkeen alukset alittavat Bridge
of America -sillan, jota pitkin Pan American -moottoritie ylittää Panaman kanavan. Kanavan Tyynen valtameren puoleisessa päässä sijaitsee Panaman kaupunki. Alkuperäisessä kanavassa jokaisessa sulussa oli
kaksi sulkukammiota, mikä mahdollisti liikenteen samanaikaisesti molempiin suuntiin.

sitten, kun Ranskan valtio perusti vuonna 1 876
kansainvälisen yhtiön (La Société internationale du
Canal interocéanique) suunnittelemaan ja rakentamaan kanavaa Panaman kannaksen lävitse. Kanavan
rakentaminen aloitettiin vuonna 1 881 , ja tavoitteena
oli saada kanava valmiiksi enintään kahdeksassa vuodessa. Rakennustöitä suunniteltaessa ja rakennusaikoja arvioitaessa käytettiin referenssinä Suezin
kanavaa, jonka rakennustyöt oli saatu valmiiksi Alkuperäisen kanavan sulkujen koko määritti enimkymmenessä vuodessa vuonna 1 869.
mäismitat nk. Panamax-luokan aluksille, jotka mahtuvat kulkemaan läpi Panaman kanavasta. Alusten
Panaman kanavan rakentaminen arvioitiin helpom- päämitat saivat olla enintään 289,56 x 32,31 metriä,
maksi urakaksi kuin Suezin kanavan rakentaminen oli syväys enintään 1 2,04 metriä ja korkeus vedenpinollut, mistä syystä Panaman kanavan rakennusaika nasta enintään 57,91 metriä. Käytettävissä oleva
arvioitiin Suezin kanavan rakennusaikaa lyhyemmäksi. syväys rajoittaa kuolleen painon 52 500 tonniin, vaikAlun perin tarkoituksena oli rakentaa kanava Suezin ka käytännössä Panaman kanavan lävitse kulkevien
mallin mukaan suluttomaksi siten, että vedenpinta py- alusten kuollut paino saattaa olla suurempikin.
syisi koko ajan merenpinnan tasolla. Vasta
rakennustöiden jatkuttua kahdeksan vuoden ajan to- Vuonna 2006 julkaistussa laajennusehdotuksessa
dettiin suunnitelma mahdottomaksi, sillä reitin var- Panaman kanavahallinto perusteli usein eri syin
rella vuoristot kohoavat paikoin yli 1 00 metrin kor- tarvetta uudistaa Panaman kanavaa.Yksi suurimmista
keuteen merenpinnasta. Rakennustyöt keskeytettiin syistä oli rahtialusten koon jatkuva kasvaminen.
vuonna 1 889.
Esimerkiksi vuonna 2006 valmistuneet tanskalaisen
Møller-Mærsk -varustamon ensimmäiset E-luokan
Panaman julistauduttua itsenäiseksi valtioksi vuonna konttilaivat, tuolloin maailman suurimmat, olivat
1 903 se luovutti suunniteltua kanavaa ympäröivät päämitoiltaan 397 x 56 metriä, niiden syväys oli 1 6,02
maa-alueet Yhdysvalloille, joka oli itse alkanut suun- metriä ja kuollut paino 1 56 907 tonnia. Jos yhä
nitella omaa Atlantin ja Tyynen valtameren yhdistävää suurempi osa maailman rahtialuksista ei enää
kanavaa. Rakennustöitä jatkettiin Yhdysvaltojen joh- mahtuisi kanavaan, hakeutuisivat nämä vaihtoehdolla, ja rakennustyöt saatiin valmiiksi vuonna 1 91 3. toisille reiteille. Aasian ja Yhdysvaltojen välisen taEnsimmäinen alus kanavan lävitse kulki vuonna 1 91 4, varaliikenteen kasvu oli jo tehnyt Suezin kanavasta
jolloin kanava avattiin virallisesti liikenteelle.
merkittävän kilpailijan Panaman kanavalle, sillä Suezin
kanavassa alusten enimmäisleveys on 77,5 metriä,
Laajennussuunnitelmia jo 80-luvulla
enimmäissyväys 20 metriä ja kuollut paino enintään
1 60 000 tonnia.
Panaman kanavaan oli tehty pienempiä laajennuksia ja
uudistuksia jo 1 930-luvulta alkaen, jolloin Yhdysvallat Toinen merkittävä laajennussuunnitelmiin johtanut
alkoivat rakentaa kanavan sulkuihin kolmansia sul- tekijä oli huoli Gatun-järven vedenpinnan laskekukammioita. Sota keskeytti nämä suunnitelmat, mut- misesta. Järvi on paitsi osa Panaman kanavaa, myös
ta 1 980-luvulla Japanin, Panaman ja Yhdysvaltojen juomaveden lähde lähialueen asukkaille. Sen pinta
asettama komissio alkoi selvittää kanavan uudis- laskee teoriassa joka kerta, kun alus nostetaan ensin
tamista ja laajentamista. Myös tämä komissio päätyi sulkuporttien kautta järvelle ja päästetään toisten
ehdottamaan kolmansien, suurempien sulkukam- sulkuporttien kautta alas järven toisesta päästä; tämä
mioiden rakentamista. Kanavahallinto jatkoi selvitys- johtuu siitä, että sulkujen tyhjentämisen yhteydessä
työtä vuonna 1 998, ja vuonna 2006 se julkaisi ehdo- vesi valuu joko Atlanttiin tai Miraflores-järvelle.
tuksensa Panaman kanavan laajentamisesta.
Gatun-järveen ei pumpata lisää vettä kompensoimaan
vesihäviötä, vaan järvi saa uutta vettä vain sadevesistä.
Alkuperäinen Panaman kanava alkoi Atlantin puolelta
Karibianmereltä, Limon-lahdelta Colónin kaupungin Laajennus hyväksytään kansanäänestyksellä
länsipuolelta. Sieltä laivojen matka etenee Gatunin
sulkuporttien kautta keinotekoiselle Gatun-järvelle, Vuonna 2006 Panaman silloinen presidentti Martín
jonka pinta sijaitsee 26 metriä merenpinnan ylä- Torrijos esitti Panaman kanavahallinnon esittämän
puolella. Järveä pitkin alukset matkaavat kohti Gail- suunnitelman hyväksymistä. Projektin kustannuksiksi
27

arvioitiin tuolloin 5,25 miljardia dollaria ja
valmistumisvuodeksi vuotta 201 5. Samana vuonna
järjestetyssä kansanäänestyksessä yli 75 prosenttia
panamalaisista
tuki
kanavahanketta, joten
rakennustyöt päästiin aloittamaan jo syyskuussa 2007.
Vuoden 2008 joulukuussa kanavahallinto allekirjoitti
2,3 miljardin dollarin arvoisen sopimuksen viiden
yhdysvaltalaisen, eurooppalaisen ja aasialaisen pankin
kanssa laajennustöiden rahoittamiseksi. Seuraavan
kahden vuoden aikana kanavahallinto valitsi
urakoitsijat laajennustöiden eri osa-alueille.
Panaman kanavan uudistusprojekti koostui pääasiassa
kolmesta osa-alueesta. Kanavan olemassaolevien
sulkujen rinnalle rakennettiin uudet sulut, jotka olivat
kooltaan vanhoja suurempia ja joiden ansiosta
kanavan läpi voidaan kulkea suuremmilla aluksilla.
Tyynen valtameren puolelle rakennettiin lisäksi uutta
sulkua varten uusi kanava, joka ohittaa Mirafloresjärven ja sen molemmissa päissä olleet sulut; näin
suurimmat laivat kulkevat kanavasta vain kaksien
sulkujen kautta, kun taas pienemmät alukset käyttävät
kaikkia kolmea sulkua. Lisäksi kanavan eri osia
ruopattiin syvemmiksi ja sulkuportteja muutettiin
siten, että Gatun-keinojärven vedenpintaa voidaan
nostaa 45 senttimetrillä.

Ylinnä: Italialaisvalmisteisia sulkuportteja uitetaan Panaman
kanavan työmaalle. Kuva: Canal de Panamá
Yllä: Etualalla näkyvä Agua Claran sulku valmistui Panaman
kanavan Atlantin puoleiseen päähän osana uudistustöitä.
Taka-alalla pilkistää alkuperäinen Gatunin sulku.
Kuva: Canal de Panamá
Alla: Oikealla laiva Miraflores-sulussa matkalla
samannimiselle järvelle Panaman kanavan Tyynen
valtameren puoleisessa päässä. Vasemmalla näkyvä laiva
on juuri tullut Cocolin sulusta ja ohittaa Miraflores-järven tänä
vuonna avattua uutta väylää pitkin. Kuva: Canal de Panamá

Miraflores-järven ohi rakennetun uuden kanavanpätkän rakennustyöt alkoivat 3. syyskuuta 2007, mikä
samalla käynnisti virallisesti kanavan uudistustyöt.
Osana tätä projektia rakennettiin uuden kanavan
länsipäähän yli kaksi kilometriä pitkä pato, jonka
ansiosta uuden osuuden vedenpinta voi olla yhdeksän
metriä korkeammalla kuin vanhan osuuden. Rakennustöiden yhteydessä jouduttiin puhdistamaan yli 450
räjähtämättömiä räjähdysaineita sisältänyttä maata,
joka oli saastunut Yhdysvaltojen armeijan hallitessa
Panaman kanavan maa-alueita. Pato valmistui kesällä
201 5 ja kanava syyskuussa samana vuonna. Marraskuussa 201 5 uusi kanava oli saatu täytettyä vedellä.
Ruoppaustyöt Panaman kanavan Tyynen valtameren
puoleisella sisääntuloväylällä aloitettiin syksyllä 2008
ja Atlantin puoleisella sisääntuloväylällä syksyllä 2009.
Belgialaisvoimin toteutetun ruoppauksen seurauksena kummankin sisääntuloväylän leveys on nyt 225
metriä ja syväys Atlantin puolella 1 6,1 metriä ja
Tyynen valtameren puolella 1 5,5 metriä. Kanavan
sisällä ruoppaukset valmistuivat Culebran kallioleikkauksessa vuoden 201 2 lopulla ja Gatun-järvellä
tammikuussa 201 5. Lisäksi Gatun-järvelle asennettiin
34 uutta valaistua merimerkkiä, jotka majakoiden
tavoin ohjaavat liikennettä kanavassa.
Kolmansien sulkujen rakentaminen aloitettiin virallisesti kesällä 201 1 , joskin maanrakennustyöt oli to-
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teutettu jo ennen tätä. Italiassa valmistetut sulkuportit ja Etelä-Koreasta hankitut venttiilit ja muut
komponentit toimitettiin vuosien 201 3-201 4 aikana,
ja sulkuporttien asentaminen aloitettiin loppuvuodesta 201 4. Uusien sulkujen yhteyteen rakennettiin
erilliset vesialtaat, joiden ansiosta sulkujen käytön
yhteydessä tapahtuvaa Gatun-järven vesihäviötä
voidaan pienentää kierrättämällä 60 prosenttia vedestä. Tyynen valtameren puoleisen Cocolin sulun ja
Atlantin puoleisen Agua Claran sulun rakennustyöt
valmistuivat alkuvuodesta 201 6.

Ongelmia pitkin matkaa

betoni ei ollut vesitiivistä, vaan vesi vuoti paikoitellen
betonin lävitse.
Myös sulkujen mitoitusta on kritisoitu siitä, että
mahdollisimman pieneksi suunnitelluissa suluissa ei
olisi riittävästi ylimääräistä tilaa vaaratilanteiden
varalta. Toisin kuin aiemmissa suluissa, joissa laivat
pidetään oikeassa kohdassa sulun vierellä kiskoilla
kulkevien veturien avulla, uusissa suluissa hinaajat
ohjaavat laivojen liikkumista. Hinaajan ja avustettavan
aluksen on mahduttava sulkuun samanaikaisesti,
mutta kanavahinaajien kapteenit ovat pitäneet sulkuja
liian ahtaina ja hinaajia liian epävakaina tehtävän
suorittamiseen.

Panaman kanavan rakennustyöt venyivät lopulta lähes
kahdella vuodella, mutta tämä ei suinkaan ollut ainut Panaman kanava avattiin uudistettuna liikenteelle sunprojektia vaivannut vastoinkäyminen. Rakennustöiden
Alla: Kartta Panaman kanavasta ja sen uudistuksista.
alettua kävi selväksi, että sulkujen rakennustöistä
Vasemmassa reunassa suurennus uudesta Agua Claran
vastaava yritys oli laatinut kustannuslaskelmat käytsulusta (Gatunin sulun oikealla puolella) ja alakulmassa uusi
täen 71 prosenttia vähemmän betonia ja neljänCocolin sulku, joka kiertää kuvassakin näkyvän Mirafloresjärven ja sitä ympäröivät sulut.
neksen vähemmän teräsrakenteita kuin seuraavaksi
Kuva: Thomas Römer/Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)
edullisimman tarjouksen tehnyt yritys.Tämä kostautui
viime kesänä, jolloin altaita ja sulkuja alettiin täyttää:

Yllä: Ilmakuva Cocolin sulusta, jossa COSCO Shipping
Panama -konttilaiva on matkalla kohti Gatun-järveä.
Kuvasta näkyy paitsi hinaajien kapteeneita huolestuttanut
tilan puute myös veden kierrättämiseksi uusien sulkujen
vierelle rakennetut altaat. Kuva: Canal de Panamá

nuntaina 26. kesäkuuta. Uudistetun kanavan kautta
kulki virallisesti ensimmäisenä aluksena COSCO
Shipping Panama, joka mittojensa puolesta kuuluu
uuten Neopanamax-luokkaan. Luokalla viitataan aluksiin, jotka mahtuvat kulkemaan läpi uudistetusta
Panaman kanavasta; niiden enimmäismitat ovat 366 x
49 metriä ja syväys enintään 1 5,2 metriä. Uusista
suuremmista mitoista huolimatta esimerkiksi Ulkomatalan sivuilla aiemmin esitellyt Mærskin E ja Triple
E -luokan alukset eivät edelleenkään mahdu kulkemaan läpi kanavasta.

kehittyminen. Öljyn hinnan putoaminen ja maailmantalouden tila ovat johtaneet siihen, että kanavalle
elintärkeä Pohjois-Aasian ja Yhdysvaltojen Itärannikon
välinen liikenne on vähentynyt 1 0,2 prosentilla vuonna 201 5. Koska edelleenkään kaikki maailman konttialukset eivät pysty kulkemaan kanavasta, saattaa
alkuperäinen huoli Suezin kanavan kilpailusta olla
voimassa vielä uudistusten valmistuttuakin. Kaikesta
huolimatta kanavahallinto on lausunnoissaan luottanut siihen, että hyvä varaustilanne merkitsee suotuisia
vuosia uudistuneelle kanavalle.
Käsittelimme Panaman kanavan historiaa ja tuolloin keskeneräisiä uudistustöitä myös Ulkomatalan numerossa
6/201 3, joka on muiden vanhojen numeroidemme tapaan
luettavissa
verkkosivuillamme
osoitteessa
http://www.ulkomatala.net/magazine

Lähteitä:

Noin kuukausi kanavan avaamisen jälkeen kanavahinaajien kapteeneiden pelot osoittautuivat todeksi. - Canal de Panamá (www.pancanal.com)
Kiinalainen konttilaiva Xin Fei Zhou ei pysynyt paikal- - news.com.au (www.news.com.au)
laan uudessa Agua Claran sulussa, vaan sen kylki otti
kiinni sulun reunaan ja vaurioitui. Uudet sulut ovat
noin 425 metriä pitkät, ja koska alusten maksimipituus on 366, jää hinaajille tilaa vain noin 60 metriä siitäkin huolimatta, että kanavahinaajien pituus on
tyypillisesti vajaat 30 metriä. Nähtäväksi jää, tapahtuuko onnettomuuksia enemmän vai johtuiko Xin Fei
Zhoun tapaus alkukankeudesta ja kokemuksen puutteesta.
Toinen kanavan kohtalonkysymys on markkinoiden
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Lokikirja
Heinä-elokuu 201 6

Merenkulun tärkeimpiä tapahtumia niin kotivesiltä kuin maailman
meriltä heinä-elokuulta 201 6.

Fincantieri ja China State Shipbuilding Corporation rakentavat yhteistyössä viisi risteilijää
Kiinan markkinoille. Italian ja Kiinan valtiolliset

laivanrakentajat Fincantieri ja China State Shipbuilding Corporation (CSSC) solmivat 8.7. yhteistyösoTEKSTI: KALLE ID, JUSSI LITTUNEN JA OLLI pimuksen, jonka nojalla telakoiden yhteisesti omisTUOMINEN
tama varustamo rakennuttaa viisi 1 33 500 bruttotonnin risteilijää Kiinan markkinoille. Ensimmäinen
Shanghai Waigaoqiao Shipbuildingin telakalla rakennettavista aluksista valmistuu vuonna 2021 . Maailman
suurin risteilyvarustamo Carnival Corporation &
Tarja Halonen kastoi Megastarin. Lue lisää PLC oli mukana Fincantierin ja CSSC:n aiemmin solsivuilta 4-7.
mimassa esisopimuksessa, mutta varustamon edustaja
kieltäytyi kommentoimasta varustamon osuutta nyt
Mols-Linien ostaa Povl Ankerin Bornholmin- tilatuista laivoista. KI
liikenteeseen. Bornholmin-saaren liikenteen voittanut Mols-Linien ostaa liikennettä varten vuonna 1 978 Hurtigruten vahvisti kahden uudisrakenteen
valmistuneen Povl Ankerin reitin nykyiseltä operaat- tilaukset. Norjalainen Hurtigruten vahvisti 9.7.
torilta, Danske Færgerilta. Alus vaihtaa omistajaa lähi- kahden uudisrakennuksen tilauksen, josta uutisoimme
aikoina, mutta Mols-Linien rahtaa aluksen takaisin tarkemmin viime numerossa. Arktisten alueiden risDanske Færgerille elo-syyskuun vaihteeseen 201 8, teilyille sekä perinteikkäälle Norjan rannikon Hurtigjolloin Bornholmin-liikenne siirtyy Mols-Linienille. ruten-reitille suunnitellut alukset valmistuvat 201 8 ja
Liikennettä varten Mols-Linien on tilannut uuden ka- 201 9. OT
tamaraanin Australiasta ja autolautan Rauman telakalta. Kerroimme Mols-Linienin voitosta tarkemmin Crystal Cruisesin ensimmäinen jokilaiva
edellisessä numerossa. OT
liikenteeseen. Radikaalisti toimintaansa laajentavan
Crystal Cruisesin ensimmäinen jokiristeilijä Crystal
Genting järjestelee omistamiaan telakoita. Mozart kastettiin Wienissä 1 1 .7. Alkujaan vuonna
Genting Hong Kong muodostaa aiemmin hank- 1 987 valmistunut alus rakennettiin käytännössä
kimistaan Saksan Meclenburg-Vorpommernin osaval- kokonaan uudelleen Crystalin tarpeisiin ennen
tiossa sijaitsevista telakoista uuden MV Werften liikenteen aloitusta. KI
-yhtiön. Uusi yhtiö keskittyy risteilyalusten rakentamiseen, joita ainakin alkuvaiheessa toimitetaan vain Miinalaiva Pohjanmaa sai nimekseen
Gentingin itse omistamille risteilyvarustamoille. Gen- Pohjanmeri. Miinalaiva Pohjanmaa on saanut uudekting sijoittaa sata miljoonaa euroa MV Werftenin tela- si nimekseen Pohjanmeri. Teijon telakalla aluksesta
koiden modernisoimiseen; summalla hankitaan muun poistettiin sotavarustus, minkä lisäksi se maalattiin ja
muassa uusi uusi hitsauslinja, hyttitehdas sekä uusia varusteltiin merenmittaustehtäviin sopivaksi. Heinätoimistoja. Uuden telakkayhtiön johtoon on nimitetty kuun puolivälissä alus lähti Barentsinmerelle
suomalainen Jarmo Laakso. Gentingin ensimmäinen kartoittamaan merenpohjaa osana Norjan Karttelakkahankinta, Bremerhavenissa sijaitseva Lloyd verketin Mareano-projektia. Kerroimme PohjanmaasWerft, ei sen sijaan kuulu uuteen MV Werfteniin. Ai- ta tarkemmin numerossa 3/201 6. OT
emmin uutisoidusta poiketen Lloyd Werft ei myöskään osallistu Gentingin brändien uusien risteilijöiden Megastar laskettiin vesille 1 5.7. Lue lisää sivuilta
rakentamiseen, vaan keskittyy jatkossakin korjaus- ja 4-7.
konversiotoimintaan. KI

Heinäkuu

RMS St. Helena jatkaa liikenteessä ainakin ensi kesään. Kerroimme edellisessä numerossa viimei-

sestä kuninkaallisesta postilaivasta RMS St Helenasta,
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joka oli tarkoitus vetää liikenteestä tänä syksynä Saint
Helenan saaren lentokentän viimein valmistuessa.
Lentokentän avaaminen on kuitenkin viivästynyt
entisestään, ja Saint Helenan hallinto on ilmoittanut
saaren nimikkolaivan jatkavan liikennöintiä ensi
vuoden heinäkuun alkuun asti. KI

ACL:n kolmas uudisrakennus Atlantic Sea
liikenteeseen. Grimaldi-konserniin kuuluva Atlantic

Yllä: Povl Anker on kulkenut koko uransa Bornholminliikenteessä, mutta sillä on ehtinyt olla neljä eri väritystä.
Kahden vuoden päästä 40-vuotias laiva saa jo viidennen
maalauksen siirtyessään Mols-Linienin laivastoon. Kuva:
Marko Stampehl
Alla: Warnemünden telakka on yksi kolmesta Gentingin
omistamasta telakasta, joista muodostettiin uusi MV Werften.
Kuva: Nordic Yards
Alinna: Uusi Crystal Mozart risteili aiemmin konkurssiin
ajautuneen Peter Deilmann Kreuzfahrtenin liikenteessä.
Euroopan suurin jokilaiva voi liikennöidä vain Passaun ja
Budapestin välillä Tonavalla. Kuva: Crystal Cruises

Container Line (ACL) on saanut liikenteeseen
kolmannen G4-luokan aluksen, kun Atlantic Sea luovutettiin varustamolle heinäkuun alussa. G4-luokan
alukset ovat maailman suurimmat roro-konttialukset.
Alusten konttikapasiteetti on 3 800 TEU:ta, roro-lastille on tilaa 28 900 neliötä, minkä lisäksi aluksille
mahtuu 1 300 henkilöautoa. Kerromme G4-luokan
aluksista tarkemmin seuraavassa numerossa. OT

Hurtigruten taas myynnissä? Ulkomatalan edel-

lisessä numerossa (4/201 6) kerroimme viime vuosien
muutoksista Hurtigrutenilla, joka sai laivastoonsa
vastikään uuden Spitsbergen-laivan ja tilasi kaksi
uudisrakennetta. Nyt varustamo on jälleen uutisissa,
sillä vasta vuonna 201 4 varustamon hankkineen TDRsijoitusyhtiön kerrotaan olevan myymässä Hurtigrutenia. KI

Suomalaisfirmoille merkittävä sopimus Star
Cruisesin uudisrakennuksen suunnittelusta.
Suomalaiset suunnittelutoimistot Elomatic ja Deltamarin ovat tehneet merkittävän sopimuksen Star
Cruisesin uudisrakennuksen suunnittelusta. Vuonna
2020 valmistuvan aluksen rakentaa Star Cruisesin
emoyhtiö Gentingin omistama MW Werften, ja valmistuessaan se on 200 000 bruttotonnillaan yksi
maailman suurimmista risteilijöistä. Tilauksen työllistävä vaikutus on noin 860 henkilötyövuotta ja se
jakautuu neljälle vuodelle. OT

Navirail ostaa Sailorin Finnlinesilta? Finnlinesin

puolivuotiskatsauksen mukaan se on myynyt ulosrahtaamansa aluksen. Kyseessä on mitä ilmeisimmin
Sailor (ex-Finnsailor), joka on bareboat-rahdattuna
osto-optiolla Navirailille Hangon ja Paldiskin väliseen
liikenteeseen. OT

MSC Cruises sijoittamassa alusia Britannian
lipulle? Cruise Business Review’n saamien tietojen

mukaan MSC Cruises suunnittelee sijoittavansa aluksiaan Britannian lipulle ja liittyvänsä Britannian tonnistoverojärjestelmään. Britannian laissa edellytyksenä
on muun muassa aluksen operoiminen ja hallinnointi
Britanniasta käsin.Tällä hetkellä kaikki MSC Cruisesin
alukset kulkevat Panaman lipulla. OT
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Norwegian Joyn rungon maalaus julkaistiin.
Norwegian Cruise Line kertoi heinäkuun lopussa, että uuden Breakaway-Plus -luokan aluksen ulkomaalauksen suunnittelee kiinalainen taiteilija Tan Ping.
Kesällä 201 7 valmistuva alus on varustamon ensimmäinen Kiinan markkinoille suunniteltu alus, joka
tulee liikennöimään valmistuttuaan Shanghaista ja Pekingistä käsin.Varustamon mukaan alus tulee olemaan
liikennealueellaan palveluiltaan ainutlaatuinen, mitä aluksen ulkoasun halutaan korostavan. JL

Elokuu

Carnivalin seuraavasta uudisrakennuksesta
Carnival Horizon. Carnival Cruise Line kertoi elo-

kuun alussa, että järjestyksessä toisen Vista-luokan
aluksen nimi tulee olemaan Carnival Horizon. Alus on
parhaillaan rakenteilla Fincantierin telakalla
Margherassa, Italiassa, ja se on sisaralus tänä keväänä
valmistuneelle Carnival Vistalle. Carnival Horizonin
on määrä valmistua maaliskuussa 201 8, ja sillä tullaan
varustamon tiedotteen mukaan yhdistelemään
Carnival Vistalta tuttuja palveluita uusiin palveluihin.
Aluksen kotisatamaa tai risteilyohjelmaa ei ole vielä
julkistettu. JL

Costa ostaa kolmanneksen ranskalaisesta
korjaustelakasta. Carnival-konserniin kuuluva
Costa Cruises ostaa kolmanneksen Marseillessa toimivasta Chantiers Naval de Marseille -korjaustelakasta telakkaa pyörittävältä San Giorgio del Porto
-yhtiöltä. Yhdessä yhtiöiden tavoitteena on tehdä
Marseillessa sijaitsevasta telakasta moderni korjaustelakka, minkä vuoksi yhtiöt ovat sopineet 1 0 miljoonan euron investointiohjelmasta, jolla parannetaan
telakan tehokkuutta. OT

Tallink teki uuden matkustajaennätyksen heinäkuussa. Tallink-konserni teki heinäkuussa uuden

Ylinnä: Pohjanmeri koeajolla Hangossa 24.7.201 6. Alus tuli
tunnetuksi miinalaiva Pohjanmaana, jonka tulevaisuus oli
pitkään vaakalaudalla.
Kuva: Jukka Koskimies
Yllä: Atlantic Sean sisaralus Atlantic Sail.
Kuva: Marko Stampehl
Alla: Viimeinen Atlantin sinisen nauhan voittaja United States
ei saakaan kuvan kaltaista uutta ulkoasua Crystal Cruisesin
luksusristeilijänä.
Kuva: Crystal Cruises

matkustajaennätyksen, kun Tallinkin ja Silja Linen
aluksilla matkusti yhteensä lähes 1 ,2 miljoonaa
matkustajaa. Matkustajamäärät kasvoivat odotetusti
eniten Helsinki-Tallinna -linjalla, jossa kirjattiin yli
kymmenen prosentin kasvu. Syynä kasvuun on luonnollisesti lisälaivaksi linjalle maaliskuussa sijoitettu
Silja Europa. Matkustajamäärät vähenivät hieman
Suomi-Ruotsi- ja Viro-Ruotsi -reiteillä. Europa liikennöi Tallinnaan 29.8. asti, jonka jälkeen se suuntaa telakalle. OT

Crystal Cruises ei palauta SS United Statesia
liikenteeseen. Crystal Cruises on vetäytynyt hankkeesta palauttaa viimeinen Atlantin sinisen nauhan
voittanut alus, vuonna 1 952 valmistunut United
States liikenteeseen luksusristeilijänä. Iäkkään aluksen

33

muuttaminen nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi olisi
tullut liian kalliiksi. Crystal Cruises kuitenkin lahjoitti
aluksen omistavalle järjestölle tarpeeksi rahaa laivan
ylläpitoon seuraavan vuoden ajaksi. Tavoitteena on
tänä aikana löytää "lopullinen ratkaisu" laivan säilyttämiseksi. KI

Uusi varustamo Porvoon saaristoristeilymarkkinoille. Porvoon saaristoristeilymarkkinoille saa-

daan uusi varustamo ensi kesänä, kun Oy FriendShip
Cruises Ab aloittaa risteilyt Porvoosta. Varustamon
aluksena toimii nykyisin Saimaalla liikennöivä SuviTuuli, alkujaan Neuvostoliitossa rakennettu kantosiipialus Tehi vuodelta 1 962 (kantosiivet on sittemmin
poistettu laivasta). Laiva tekee mahdollisesti muutaman yleisöristeilyn Saimaalla uusien omistajien toimesta tänä syksynä, ennen uudistuksia varsinaista
liikennettä varten ensi talven aikana. KI

Moby Zazalla tulipalo Nizzassa. Moby Linesin

matkustaja-autolautta Moby Zazalla syttyi 1 3.8. illalla
sähköpalo konehuoneessa laivan ollessa Nizzan
satamassa. Huolimatta dramaattisesta savunmuodostuksesta laivan miehistö sai palon nopeasti hallintaan.
Yksi miehistön jäsen joutui palon seurauksena sairaalahoitoon. Tänä vuonna Mobyn laivastoon liittynyt
Moby Zaza on tuttu myös Suomen vesiltä; se liikennöi vuonna 2008 lyhyen aikaa Helsingistä Pietariin
nimellä Julia. KI
Ylinnä: Porvoon vesillä nähdään ensi kesänä hieman
erilainen saaristoristeilijä, kun uusi FriendShip Cruises tuo
kantosiipialuksesta muutetun Suvi-Tuulin (ex-Tehi)
Porvooseen. Kuva: Jani Nousiainen / FriendShip Cruises
Yllä: Caribbean Fantasy kuvattuna heinäkuussa 201 2 Santo
Domingon edustalla. Kuva: Johan Trommel
Alla: Hapag-Lloyd Cruisesin uudet expedition-risteilijät
muistuttavat ulkonäöltään varustamon lippulaiva Europa
2:ta. Myös uusien alusten matkustajatilat varustetaan luksusmarkkinasegmentin vaatimuksia vastaaviksi.
Kuva: Hapag-Lloyd Cruises

Vard ja Ponant vahvistivat neljän risteilijän tilauksen. Telakkayhtiö Vard ja ranskalainen risteily-

varustamo Ponant ovat vahvistaneet maaliskuussa
julkistetun neljän aluksen tilauksen. Alukset ovat ulkomitoiltaan vain hieman Ponantin Le Boreal -sarjan
aluksia pienempiä, mutta matkustajamäärä on selvästi
pienempi (1 80 vs. 264). Rungot rakennetaan Vardin
telakalla Romaniassa, josta ne siirretään varusteltaviksi Norjan Søviknesiin. Alukset luovutetaan vuosina 201 8 ja 201 9. OT

Mein Schiff 1 :n tuotanto alkoi Turussa. Mein

Schiff 1 :n tuotanto alkoi 1 6.8. Turun telakalla. Mein
Schiff 5:een verrattuna Mein Schiff 1 ja sen vuotta
myöhemmin valmistuva sisaralus Mein Schiff 2 ovat
20 metriä pidempiä ja niihin tulee jopa 1 80 lisähyttiä,
mikä nostaa matkustajamäärän liki 2 900:een.
Valmistuttuaan uudet alukset korvaavat TUI Cruisesin
nykyiset Mein Schiff 1 - ja Mein Schiff 2 -alukset, jotka
siirtyvät konsernin sisällä Thomson Cruisesille.
Kerroimme sarjan uusimmasta aluksesta, Mein Schiff
5:stä edellisessä numerossa. OT

Caribbean Fantasyllä tulipalo Puerto Ricon
edustalla. America Cruise Ferriesin San Juanista
(Puerto Rico) Santo Domingoon (Dominikaaninen
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tasavalta) matkalla olleella matkustaja-autolautta
Caribbean Fantasyllä syttyi tulipalo 1 7.8. aamulla.
Konehuoneesta alkunsa saanut palo levisi muualle
laivaan ja sekä matkustajat että miehistö joutuivat
jättämään aluksen. Caribbean Fantasy valmistui
alkujaan vuonna 1 989 Japanin sisäiseen liikenteeseen
nimellä Victory. Sittemmin se on liikennöinyt myös
Välimerellä ja Meksikon sisäisillä linjoilla ennen
siirtymistä Karibialle. KI

Finnlines poistui pörssistä. Finnlines tiedotti 25.8.,

että varustamon osakkeet tullaan poistamaan
Helsingin pörssistä pörssin sulkeuduttua. Grimaldi
Group oli aiemmin päivällä maksanut välimiesoikeuden määrittämän vakuuden vähemmistöosakkaiden osakkeiden lunastamiseksi ja näin ollen saanut
omistusoikeuden kaikkiin Finnlinesin osakkeisiin.
Finnlines oli viimeistä päivää pörssilistalla 25.8.Varustamoyhtiöistä pörssissä ovat enää Viking Line sekä
välillisesti Aspon omistama ESL Shipping. KI & OT

Havainnekuva Crystal Cruisesin tulevasta Crystal
Endeavourista. Jää nähtäväksi, muuttuuko laivan ulkoasu
tarkemman suunnitteluprosessin myötä. Kuva: Crystal Cruises

solmi sopimukset Tillberg Designin, SMC:n ja KuPolferriesille kaksi uudisrakennusta? Sjöfartstid- es
ningenin mukaan Polferries suunnittelee kahden 228- dos Dsignin kanssa Crystal Endeavourin sisätilojen
metrisen uudisrakennuksen tilaamista reitille YstadSwinoujscie, sillä reitin nykyinen kapasiteetti ei riitä
tulevaisuudessa vastaamaan kasvavan liikenteen tarpeisiin. Tilauksen toteutuessa reitin molemmat
satamat sitoutuvat uusimaan laitureitaan uusille
aluksille sopiviksi. OT

suunnittelusta. Crystalin aluksen lisäksi Foreship on
ollut mukana suunnittelemassa kilpailevan Scenicin
uutta expedition-alusta. KI

Silja Europa telakalle . Silja Europa lähti (tois-

taiseksi) viimeisen kerran Helsingin Eteläsatamasta
29.8. Alus ajoi normaalin vuoron Tallinnaan, josta se
Ulkomatalan saamien tietojen mukaan
Hapag-Lloyd Cruises tilasi kaksi uutta menee
telakoitavaksi.
Tallink ei ole vielä julkistanut tietoa laiexpedition-risteilijää. Hapag-Lloyd Cruises vahvisti van tulevaisuudesta.
KI
26.8. tilauksen kahdesta 240 matkustajan expeditionristeilijästä Vardin telakalta Norjasta.Vielä toistaiseksi Meyer investoi 20 miljoonaa lisää Turun telaknimettömät 1 6 1 000 bt:n alukset tulevat valmis- kaan. Meyer Turku laajentaa investointiohjelmaansa
tumaan keväällä ja syksyllä 201 9 ja ne vahvistetaan uudella teräsvarastolla ja teräksen esikäsittelylaitokkorkeimpaan matkustaja-alusten arktiseen jääluok- sella. Investoinnin arvo on 20 miljoonaa euroa. Rakaan. Toinen laivoista tulee palvelemaan yksinomaan kennustyöt alkavat syksyllä ja tilat valmistuvat keväällä
saksankielisiä markkinoita, toinen lisäksi englan- 201 7.Yhdessä Piikkiön hyttitehtaan laajennuksen sekä
ninkielisiä sekä Alankomaita ja Belgiaa. Aiemmin vain uuden pukkinosturin kanssa investoinnit Turun telakoffshore-aluksista tunnettu, italilaisen Fincantierin 55- kaan nousevat 75 miljoonaan euroon. OT
prosenttisesti omistama Vard on lyhyessä ajassa
noussut merkittäväksi expedition-risteilijöiden
rakentajaksi: telakalla on sopimukset kuuden aluksen
rakentamisesta vuosina 201 8-1 9. KI

Suomalainen Foreship esisopimukseen Crystal Cruisesin uuden expedition-risteilijän
suunnittelusta. MV Werften ja Foreship solmivat

26.8. esisopimuksen Crystal Cruisesin uuden Crystal
Endeavourin perussuunnittelusta, sekä telakan avustamisesta muussa suunnittelutyössä, ostoissa ja tuotannossa. Samassa yhteydessä MV Werften paljasti,
että Endeavour-luokan aluksia tullaan rakentamaan useampia - vaikka virallinen sopimus on olemassa vain
yhdestä aluksesta. Aiemmin elokuussa Crystal Cruis35

Tulossa:

DFDS juhlii 1 50-vuotista taivaltaan; kuvassa Pearl Seaways.
Kuva: Lassi Liikanen

Turkulainen Meriaura esittelyssä

Norwegian Cruise Line 50 vuotta

Turkulainen Meriaura-varustamo on viime aikoina investoinut uusiin, ympäristöystävällisiin aluksiin. Varustamon ensimmäisen ECOcoaster-aluksen valmistuessa on hyvä hetki tutustua varustamoon.

Risteilyvarustamo Norwegian Cruise Line on DFDS:n
tapaan täyttänyt "pyöreitä vuosia", mistä syystä
tutustumme myös tämän varustamon historiaan
laajassa artikkelissa.

DFDS 1 50 vuotta

Uudet praamid Saarenmaalle

Tanskalainen varustamo DFDS Seaways täyttää 1 50 Saarenmaan ja Hiidenmaan väliseen liikenteeseen
vuotta. Tutustumme varustamon historiaan sekä siitä rakennetaan parhaillaan uusia laivoja; tutustumme
laadittuun laajaan historiikkiin.
sekä näihin että ACL:n uusiin conro-laivoihin.

Ulkomatala 6/201 6 ilmestyy

lauantaina 5. marraskuuta

