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TEKSTI:OLLI TUOMINEN

Merenkulun päästöjen rajoittamisessa otettiin viimein 27.1 0. merkit-
tävä askel eteenpäin. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO päätti,
että vuodesta 2020 alkaen polttoaineen sal l ittu rikkipitoisuus on
maailmanlaajuisesti 0,5 prosenttia. IMO teki myös toisen, suomalai-
sittain merkittävän päätöksen, kun se päätti, että Itämerestä ja Poh-
janmerestä tehdään typpipäästöjen erityisalue eli NECA.

Rikkidirektiivistä poiketen typpidirektiivi ei kuitenkaan aiheuttanut
suurta porua varustamoissa, sil lä uudet säännöt astuvat voimaan 2021 ,
ja ne koskevat vain uusia aluksia. Uusien vaatimusten täyttäminen
tarkoittaa polttoöljyä käyttävän aluksen varustamista katalysaattoril la
tai nesteytetyn maakaasun käyttämistä polttoaineena.

Etenkään jälkimmäinen tuskin on viiden vuoden päästä kovin suuri
ongelma, sil lä Euroopassa LNG alkaa olla ennemmin sääntö kuin
poikkeus uusia matkustajalaivoja tilattaessa. Myös monet pääasiassa
rikkidirektiivin vaikutusalu-
eella operoivat rahtivarusta-
mot ovat valinneet maakaasun
uusien alustensa poltto-
aineeksi. Viimeksi lokakuun
viimeisel lä viikolla ruotsalaiset
Älvtank ja Furetank ilmoitti-
vat tilaavansa kukin yhden
LNG-käyttöisen tankkerin ai-
emmin tilattujen neljän l isäksi.

Selkeänä trendinä voi myös havaita, että ympäristöinnovaatioihin ja
energiatehokkuutta kasvattaviin ominaisuuksiin investoidaan entistä
enemmän. Esimerkiksi suomalainen Meriaura (ks. sivut 6-1 1 ) on
ottanut edelläkävijän aseman bioöljyn jalostamisessa laivakäyttöön
soveltuvaksi. Vaikka bioöljyä on tähän mennessä kokeiltu vasta suh-
teell isen pienessä mittakaavassa eikä sen käyttö nykyisil lä poltto-
aineenhinnoil la ole kannattavaa, laskee Meriaura, että pidemmällä
aikaväli l lä bioöljyyn ja ympäristöystäväll isi in aluksiin panostaminen on
sil le kilpailutekijä, johon muiden varustamojen on vaikea nopeasti
vastata.

Tämä lehti on vuoden viimeinen Ulkomatala, sil lä seuraava lehti i lmes-
tyy vuodenvaihteen jälkeen 5.1 .201 7. Sen vuoksi haluankin jo tässä vai-
heessa kiittää lukijoita, kaikkia avustajia sekä upeaa toimitusta kulu-
neesta vuodesta. Erityisesti haluamme toimituksessa kiittää vakituisia
avustajiamme Jukka Koskimiestä ja Juhani Mehtoa, jotka ovat meil le
korvaamaton apu erityisesti valmiin lehden oikoluvussa.

Pääkirjoitus

Tärkeä askel kohti puh-
taampaa merenkulkua
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Yhdestä hinaajasta yritysryhmäksi - Meriaura 30
vuotta
Turkulainen Meriaura-konserni täyttää tänä vuonna 30 vuotta.
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Tanskalaisen DFDS:n historia heijastelee ympäröivän maailman
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teilyalan merkittävimmistä toimijoista, monivaiheiseen histo-
riaan. — Sivu 34

Galleria: Kuvia Kanadan itärannikolta
Päätoimittajamme poimintoja alkusyksyn kuvasaaliista.
— Sivu 44

Lokikirja
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Yllä: Eeva VG:n kastoi Raumalla Meriauran viestinnästä ja

markkinoinnista vastaava Eeva Elina Mälkiä. Kuva: Meriaura

Vasemmalla: Eeva VG:n komentosilta edustaa tavanomaista

suunnittelua. Kuva: Royal Bodewes

Alla vasemmalla: EcoCoasterien konseptisuunnitteluvaihees-

sa Foreship tarkasteli 45:tä runkovaihtoehtoa tavoitteena löy-

tää optimaalinen runkomuoto, joka minimoisi aallonmuodos-

tuksen ja mahdollistaisi optimaalisen virtauksen potkurille.

Kuva: J itze Hooghiemstra

Alla: Eeva VG lähdössä Raumalta kohti Hampuria viljalastissa .

Kuva: Meriaura



TEKSTI:OLLI TUOMINEN

ECOCOASTER-KONSEPTIIN perustuva Eeva VG on
Meriauran, Foreshipin ja Aker Arctic Technologyn
suunnittelutyön tulosta. Noin 4 700 tonnin lastikapa-
siteetil la mitattuna Eeva VG ja parin kuukauden pääs-
tä valmistuva Mirva VG sijoittuvat Meriauran nykyisen
laivaston yläpäähän.

Hieman tavall ista matalammalle nopeudelle (1 0,5 sol-
mua) optimoidun rungon ohella alusten merkittävin
energiansäästöinnovaatio löytyy konehuoneesta. Run-
ko ja pääkoneen teho on optimoitu avovesiolosuh-
teisiin, minkä pitäisi jopa puolittaa polttoaineenkulu-
tus vastaavankokoisiin standardialuksiin verrattuna.

Alukset haluttiin kuitenkin luokittaa 1 A-jääluokkaan,
jotta l i ikennöinti jääolosuhteissa olisi mahdoll ista.
Talviolosuhteita varten aluksissa dieselsähköinen
boosterikone, joka tuottaa 1 A-jääluokan vaatiman li-
sätehon. Suurin osa aluksen liikenteestä tapahtuu
avovesiolosuhteissa, joten polttoaineenkulutuksen
optimoiminen aviovesiolosuhteisiin on kulutuksen
pienentämisessä keskeistä.

Kulkee myös bioöljyllä

Toinen merkittävä ympäristötekijä on mahdoll isuus
biopolttoaineiden käyttämiseen. Molemmissa aluksis-
sa on kaksi eril l istä polttoainejärjestelmää, mikä mah-
doll istaa alusten operoimisen sekä dieselöl jyl lä että
biopolttoaineella.

Biopolttoaineena aluksissa käytetään VG-Shippingin
Uudessakaupungissa valmistamaa VG Marine
EcoFuelia, joka valmistetaan teoll isuuden sivutuottei-
na syntyvästä bio- ja kierrätysöljystä. Edellä mainittu-
jen tekijöiden lisäksi alusten ympäristöystäväll isyyttä
l isää lämmön talteenotto ilmanvaihdossa sekä paino-
lastivesien puhdistusjärjestelmä.

Kahdessa vuodessa valmista

Lopull inen tilaussopimus aluksista al lekirjoitettiin
tammikuussa 201 5 hollantilaisen Royal Bodewesin
kanssa, ja ensimmäisen aluksen köli laskettiin kesä-
kuun alussa 201 5 Royal Bodewesin telakalla Puolan
Stettinissä. Tilauksen tarkkaa arvoa ei kerrottu, mutta
se liikkuu noin 20 mil joonassa eurossa. Ensimmäinen
sisaruksista, Eeva VG, laskettiin vesil le 5.2.201 6 ja
tuolloin aluksen kerrottiin valmistuvan heinäkuussa ja
toisen kolme kuukautta myöhemmin.

Eeva VG hinattiin Saksan Papenburgiin varusteltavaksi
huhtikuun puoliväl issä ja Mirva VG kaksi kuukautta
myöhemmin juhannuksen tienoil la. Eeva VG luovutet-
tiin Meriaural le 22.9.201 6 eli parisen kuukautta alun
perin julkaistua myöhemmin. Aluksiin on ladattu ko-
vat odotukset ympäristöystäväll isyyden osalta, joten
myös varustamon ulkopuolel la odotetaan kiinnostu-
neina, miten hyvin tavoitteisiin päästään.

Rahtilaivat

Ekoalus Eeva VG
liikenteeseen
Ensimmäinen Meriauran tilaamas-
ta kahdesta EcoCoaster-aluksesta
kastettiin lokakuun alussa Rau-
malla. EevaVG -nimen saanut alus
on suomalaisen suunnittelutyön
tulosta, ja sen pitäisi olla jopa 50
prosenttia energiatehokkaampi
kuin Meriauran nykyisten vastaa-
vankokoisten alusten.
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Fakta: Eeva VG
Omistaja: Gaiamare Oy
Kotisatama:Turku
Runko: 201 6, Royal Bodewes, Stettin, Puola
Varustelu: 201 6, Royal Bodewes, Papenburg, Saksa
Pituus: 1 03 metriä
Leveys: 1 3,60 metriä
Syväys: 6,1 0 metriä
Nopeus: 1 0,5 solmua
Pääkone: 1 650 kW
Lastikapasiteetti: 4 850 tonnia
GT / NT: 3 405 / 1 636



Rahtilaivat
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Yhdestä hinaajasta yritysryhmäksi -
Meriaura 30 vuotta



Rahtilaivat

Yhdestä hinaajasta yritysryhmäksi -
Meriaura 30 vuotta
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Raskaskuljetusalus Meri oli Meriaura-konsernin ensimmäinen

uudisrakennus, joka voi käyttää polttoaineenaan sataprosenttista

bioöljyä. Kuvassa Meri on Nauvon vesillä tuomassa lohkoja

Meyer Turun telakalle 9.4.201 6. Kuva: Juhani Mehto

Turkulainen Meriaura-konserni
täyttää tänä vuonna 30 vuotta.
Alun harrasteperäisestä toimin-
nasta on kasvanut konserni, joka
toimii merenkulun lisäksi muun
muassa biopolttoainetuotannossa.



TEKSTI: JUHANI MEHTO

MERIAURA-KONSERNIN ytimen muodostaa Meriaura
Oy, joka suorittaa jokapäiväistä laivaoperointia ja
merikuljetuksia. Meriaural la on liikenteessä vajaat
parikymmentä rahtialusta. Aluksista suurin osa on
rahdattu hollantilaisi lta ja saksalaisilta varustamoilta.
Kaikki konsernin itse omistamat alukset kulkevat
Suomen lipul la kotipaikkanaan Turku.

Lisäksi konserniin kuuluu VG-Shipping, joka hoitaa
teknisiä palveluita sekä toimii laivanhoito- ja miehitys-
yhtiönä. Ulkopuolisista asiakkaista voidaan mainita
Meritaito Oy, jonka suurimpia merenmittausaluksia
VG-Shipping miehittää, sekä niin ikään VG-Shippingin
miehittämä ja operoima Suomen Ympäristökeskuksen
merentutkimusalus Aranda.

VG-Shipping tuottaa rikkivapaata biopolttoainetta
Uudessakaupungissa sijaitsevalla tuotantolaitoksella.
Biopolttoaine tehdään teoll isuuden sivutuotteena
syntyvistä öljyistä, muun muassa kalanperkeistä ja ker-
taal leen käytetyistä kasviöl jyistä. Tuotantolaitos otet-
tiin käyttöön vuoden 201 5 elokuussa.

Muita konserniin kuuluvia osia ovat EcoPorts Finland,
joka operoi Olkiluodon ydinvoimalan läheisyydessä
sijaitsevaa Eurajoen satamaa, joka on harvoja Suomen
yksityisiä satamia. Uudessakaupungissa VG-Shippingin
biopolttoainetuotantolaitoksen lähellä sijaitseva
Sybimar Oy toimittaa kokonaisratkaisuja keskittyen
muun muassa kalanjalostukseen ja vesivil jelyyn. Pit-
kään konserniin kuului myös maakuljetuksia hoitava
Pernotrans Oy, joka kuitenkin myytiin vuonna 201 5.

Koko Meriaura-konsernin emoyhtiönä puolestaan
toimii Aura Mare, joka paitsi vastaa konsernin hal l in-
nosta, tarjoaa myös konsultointi- ja ympäristöteknii-
kan palveluita.

Nyt syksyllä Bodewesiltä valmistuvien Ecocoaster-
alusten suunnittelussa on otettu ympäristöasiat huo-
mioon monella taval la, joista ehkä suurin on mahdol-
l isuus käyttää polttoaineena bioöljyä. Ympäristö- ja
kestävän kehityksen asiat ovatkin olleet Meriauran
toiminnassa mukana alusta asti, si l lä ensimmäisen ker-
ran biopolttoaineita kokeiltiin ensimmäisel lä aluksella,
hinaaja Auralla, jo vuonna 1 993.

Kaikki alkoi yhdestä hinaajasta

Meriauran toiminta alkoi 30 vuotta sitten, kun kon-
sernin nykyinen toimitusjohtaja Jussi Mälkiä osti ystä-
vineen hinaaja Auran. Auralla on kirjava historia, sil lä
se on rakennettu jo vuonna 1 943 Floridassa toisen
maailmansodan melskeissä Yhdysvaltain laivastolle ja

päätyi sodan jälkeen myytäväksi.

Alus oli Suomen merivoimien käytössä ja vuonna
1 986, monien vaiheiden jälkeen, aluksen osti siis
Meriaura, joka käytti sitä muun muassa Estel le-aluk-
sen projektin majoituskäyttöön. Olipa Aura vetämäs-
sä Estel leä telakoinnin jälkeen vesil lekin Turun Aura-
jokeen vanhalta Wärtsilän kakkospediltä vuonna
1 989. Auraa annettiin myös ympäristöjärjestöjen toi-
mintaan, ja se oli muun muassa Greenpeacen käytös-
sä.

Jo tuolloin näkynyt kiinnostus ympäristö- ja kestävän
kehityksen toimintaan on jatkunut Meriaurassa ja on
nyt näkyvil lä enemmän kuin koskaan. Konsernin
omistamat kolme uusinta uudisrakennusta, vuonna
201 2 Turusta STX Europen telakalta luovutettu ras-
kaskuljetusalus Meri sekä uusimmat lisäykset EevaVG
ja Mirva VG voivat käyttää polttoaineenaan bioöljyä.
Meri oli jopa ensimmäinen kaupall inen alus maailmas-
sa, joka voi käyttää polttoaineenaan pelkkää bioöljyä.
Vuonna 201 5 ilmoitettiin myös Arandan siirtyvän
käyttämään bioöljyä.

Ensimmäinen oma alus

Alkujaan lähinnä harrastustoimintana alkunsa saanut
Meriaura muuttui kaupall isemmaksi Neuvostoliiton
kaatumisen jälkimainingeissa, jol loin monia uusia mah-
doll isuuksia avautui varustamoalal la. Ensimmäinen
rahtialus, vain 45-metrinen 585 dw-tonnin irtolasti-
alus Pamela, tul i varustamon hoitoon 90-luvun puoli-
väl issä.

Pari vuotta sen jälkeen, vuonna 1 997, ostettiin toisel-
ta suomalaisvarustamolta omaksi 1 854 dwt:n irtolas-
tialus Marika, joka sai uudeksi nimekseen Maria VG.
VG-lyhenne on lainattu Naantalin kaupungin vaaku-
nasta, johon se on tullut latinan sanoista Vall is
Gratiae, armonlaakso, joka oli kaupunkiin 1 400-luvul-
la perustetun birgittalaisluostarin perustamispaikka.
Armonlaaksoa tarkoittaa myös Naantalin ruotsinkie-
l inen nimi Nådendal, johon suomenkiel inen nimi pe-
rustuu.

Seuraavina vuosina laivasto karttui omil la (Susanna,
3 050 dwt ja Sanna, 600 dwt) ja hoidossa olleil la suo-
malaisil la pientonniston irtolastialuksil la (Helmer
Lundströmin 1 1 95 dwt:n Sabina), ja pikku hil jaa va-
rustamon koko kasvoi. Vuonna 2003 hoitoon tuli
Vidar Shipping Ab:n omistama 2 284 dwt:n Helga, ja
Vidarin aiemmin omistama Pamela puolestaan ostet-
tiin VG-Shippingin omaksi – mutta myytiin 2007 takai-
sin Vidaril le.

Vuonna 2003 Maria VG myytiin Venäjäl le, ja seuraava-
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Yllä: Meriauran ensimmäinen alus, vuonna 1 943 vamistunut

hinaaja Aura. Kuva: Krzysztof Brzoza

Yllä oikealla: Maria VG oli varustamon ensimmäisiä rahtilai-

voja. Kuvassa se on vauhdissa Airistolla lastattuaan erikois-

lastin Turussa 22.7.2002. Kuva: Juhani Mehto

Oikealla: Pamela ei kulkenut aina kovin onnellisten tähtien

alla, sillä se ajoi karille Suomen lipun alla useita kertoja.

Kuvassa sitä paikataan kuudennen (toisten tietojen mukaan

kahdeksannen) karilleajon jälkeen Pansiossa 22.2.2008. Sillä

kertaa se ajoi Vidar Shippingin omistamana ja Meriauran

ajossa karille Iniön itäpuolella 1 9.2. Kuva: Juhani Mehto

Alla: Talvella 201 0-201 1 oli jäätäkin meressä. Kuvassa Helmer

Lundströmin omistama ja Meriauran rahtaama Sabina

puskee jäissä Turkuun 5.3.201 1 . Kuva: Juhani Mehto
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na vuonna toistaiseksi suurin irtolastialus, kahdella
nosturil la varustettu 5 41 4 dwt:n Mirva hankittiin lai-
vastoon. Se oli aluksi Gibraltarin l ipul la, mutta siirret-
tiin vuonna 201 1 Suomen lipul le, vain vajaa puoli
vuotta ennen kuin laiva taas myytiin.

Vuonna 2004 laivastoon tuli myös saksalaisomistei-
nen 4 1 40 dwt:n Thule, joka pysyi mukana aina vuo-
den 201 4 lopulle asti ja Susanna puolestaan myytiin.
Vuonna 2005 omien alusten joukkoon tulivat 3 036
dwt:n Eeva ja 2 723 dwt:n Nina. Molemmat olivat
aluksi Gibraltarin l ipul la, joskin saivat myöhemmin
Suomen lipun.

Aura - ensimmäinen uudisrakennus

Suuri uusi askel oli vuonna 2006 tilattu 1 01 ,30-metri-
nen ja 4 700 dwt:n projekti- ja raskaskuljetusalus Au-
ra, joka valmistui Puolasta vuoden 2008 alkupäivinä.
Uusi alus oli noin 1 4 mil joonan euron investointi, ja
sitä käytettiin muun muassa laivalohkojen kuljetuksiin
Itämeren alueella. Alus on ollut laivastossa alusta asti
Suomen lipul la.

Vuonna 2006 hoitoon tuli uusi Sabina, joka oli Meri-
auran laivastossa olleen Ninan sisaralus. Se korvasi
saman nimisen, Meriauran hoidossa vuodesta 1 999
olleen pienemmän aluksen. Uusi Sabina sai Suomen
lipun. Eeva myytiin vuoden 2009 lopussa virolaisel le
varustamolle mutta jatkoi edelleen Meriauran rah-
tauksessa Eeland-nimisenä. Samalta varustamolta oli
Meriaural la rahdattuna myös entiset suomalaiset Bel-
land ja Nedland (aiemmin Belgard ja Nedgard). Myös
muita ulkomaisten varustamoiden aluksia oli Meriau-
ran ajossa eri mittaisil la sopimuksil la.

Vuonna 201 1 hoitoon tuli pitkäaikaisel la sopimuksella
Suomen lippua liehuttava 4 500 dwt:n Antonia, jonka
omistaja Helmer Lundström osti Tanskasta. Vuosina
201 1 -1 2 hoitoon tulivat myös saksalaistaustaiset noin
3 000 dwt:n sisaralukset Adele ja Carina, jotka ovat
edelleenkin Meriauran ajossa Antonian ohella.

Meri - toinen uudisrakennus

Maaliskuussa 201 1 Meriaura ilmoitti ti lanneensa Au-
raan pohjautuvan uuden raskaskuljetusaluksen Turus-
ta, STX Finlandin telakalta. Sisarpuolestaan poiketen
alus on suunniteltu kulkemaan kovissa jääoloissa perä
edellä Aker Arcticin kehittämän DAT-konseptin mu-
kaisesti, minkä lisäksi laivaa voidaan myös varustaa öl-
jyntorjuntaa ja -keräystä varten. Wärtsilän toimitta-
mat päämoottorit voivat käyttää polttoaineenaan sa-
taprosenttista bioöljyä.

Uusi alus sai nimekseen Meri, ja se luovutettiin kesäl-

1 0

Yllä: Eeva lähdössä Naantalista painolastissa 22.4.2009. Kuva:

Juhani Mehto

Alla: Mirva kulki ensin Gibraltarin lipulla, mutta liputettiin

Suomeen hieman ennen myyntiä. Se myytiin vuonna 201 1 ja

on nykyisin Moldovan lipulla nimellä Brothers Way. Kuva:

Juhani Mehto

Alinna: Thule oli Meriauran rahtauksessa yli kymmenen

vuotta. Vuonna 201 5 ostettu Martta VG on Thulen sisaralus.

Kuvassa Thule saapuu Turun satamaan 1 3.7.2009. Kuva:

Juhani Mehto



lä 201 2. Meri otettiin samaan liikenteeseen missä Au-
ra oli aiemmin, ja Aura puolestaan muutettiin vuonna
201 2 Raumalla kaapelinlaskutehtäviin. Muutostöissä
alusta muun muassa sekä pidennettiin että levennet-
tiin ja siihen asennettiin yl imääräinen keulaohjailupot-
kuri. Alus muutettiin takaisin vanhaan toimenkuvaan-
sa vuoden 201 6 kesäl lä Tanskassa.

Vuoden 201 4 elokuussa kerrottiin Meriauran suun-
nittelevan kahden noin 5 000 dw-tonnin irtolastialuk-
sen tilaamista.Tammikuussa Meriaura ilmoittikin tilaa-
vansa Meriauran, Foreshipin ja Aker Arcticin suunnit-
teleman VG EcoCoaster -konseptin mukaiset kaksi
4 850 dwt:n irtolastilaivaa hollantilaiselta Royal
Bodewes -telakalta.Tilauksen arvo oli noin 20 mil joo-
naa euroa. Kerromme aluksista tarkemmin sivuil la 4-
5.

Vain hieman tämän jälkeen Meriaura osti Saksasta
monikäyttöisen 6 494 dwt:n ro-lo-alus Polariksen, jo-
ka sai Suomen lipun ja nimekseen Polaris VG. Viime
vuoden kesäl lä Hollannista ostettiin Suomen lipun al-
le 3 850 dwt:n Lehmann Bay, joka sai uudeksi nimek-
seen Martta VG. Samoihin aikoihin laivastosta poistui
Sabina, joka myytiin Kongoon.

Meriaura tänään

Tällä hetkellä Meriauran rahtilaivastoon kuuluu 1 6
alusta, kun kansilastialukset Aura ja Meri lasketaan
mukaan. Lähiaikoina lukumäärä nousee yhdellä, kun
toinen VG EcoCoaster, Mirva VG luovutetaan. Alusten
koko vaihtelee Polaris VG:n 6 494 dwt:n ja laivaston
pienimmän, 2 550 dw-tonnisen Ninan väli l lä. Aluksista
seitsemän kulkee Suomen lipul la, ja niistä viisi on Me-
riaura-konsernin omia aluksia.

Kun EcoCoaster-alukset tilattiin, sanoi toimitusjohtaja
Jussi Mälkiä, että siitä viiden vuoden kuluttua vähin-
tään puolet varustamon aluksista olisi vähäpäästöisiä
ja -kulutuksisia EcoCoaster-aluksia, joista on olemas-
sa myös suurempi, 7 500 dwt:n suunnitelma. Onkin
kiinnostava nähdä, onko lähitulevaisuudessa Meriau-
ran laivastossa useampiakin ympäristöystäväll isiä uu-
disrakennuksia.

1 1

Yllä: Meriauran ensimmäinen uudisrakennus, Aura,

tuomassa lohkoja Helsingin telakalle kevättalvella 201 2.

Tässä kuvassa alus on vielä alkuperäisessä asussaan ennen

kuin se muutettiin kaapelinlaskutehtäviin soveltuvaksi

myöhemmin samana vuonna. Kuva: Jukka Koskimies

Alla: Meri laskettiin vesille STX Finlandin Turun-telakalla

1 .3.201 2. Sen projektinimenä oli Aura II. Kuva: Juhani Mehto

Alinna: Aikaisemmin pitkään UPM-Kymmenen

paperiliikenteessä ollut Polaris VG on tällä hetkellä suurin

alus Meriauran laivastossa. Kuvassa se on ohittamassa

Cuxhavenia 1 1 .8.201 5 matkalla Rostockista Eemshaveniin.

Kuva: Juhani Mehto
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Rahtialus Ontario kuului DFDS:n laivastoon vuodesta 1 967-

1 978. Kuva: DFDS
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TEKSTI: JUSSI LITTUNEN

MAAILMANHISTORIA tuntee lukuisia tarinoita
vaatimat-tomissa oloissa kasvaneista lapsista, joiden
ahkeruus on synnyttänyt lukuisia merkittäviksi
kasvaneita yrityksiä - DFDS:n tarina on yksi näistä.
Varustamon perustamisen pani alul le odenselainen
Carl Frederik Tietgen, joka oli yksi vanhempiensa peräti
kymme-nestä lapsesta (kuitenkin vain Carl Frederik
ja kolme muuta selvisivät aikuisikään asti) . Koulussa
menes-tyksekkäästi mm. kiel iä opiskellut Tietgen ei
isän ehdotusten mukaisesti lähtenyt sotilasural le, vaan
al-koi työskennellä myyjänä isänsä Johan Friedrich
Tietgenin ystävän omistamassa yrityksessä, joka val-
misti erilaisia käyttöesineitä ja josta hankintoja
tekivät mm. monet Odensen satamassa vierail leet
alukset.

Kontaktit merimiehiin saivat Carl Frederik Tietgenin
kiinnostumaan paitsi merenkulusta ja kaupasta, myös
Isosta-Britanniasta, joka oli tanskalaisten maatalous-
tuotteiden tärkeä ostaja. Suoraa kauppaa Tanskan ja
Ison-Britannian väli l lä ei Napoleonin sotien jäl j i ltä
kuitenkaan käyty, vaan tuotteet kiersivät pitkälti
hampurilaisten kauppiaiden kautta. Tässä Tietgen näki
ikään kuin “markkinaraon”, jonka DFDS tulisi
muutaman vuosikymmenen kuluttua täyttämään.

Ensimmäinen Saksan-Tanskan sota vuosina 1 848-51 ja
uhka tulla värvätyksi vastaan antoi Carl Frederik
Tietgenil le pontta lähteä Tanskasta. Hyvien kontaktien
kautta tieto nuoresta, kiel itaitoisesta ja ahkerasta
tanskalaisesta kantautui Manchesterissä vaikuttaneen
liikemiehen, Erhard Haldin tietoon, ja tämä palkkasi
pian Tietgenin tekstii l iyrityksensä palvelukseen.
Tietgen matkusti Englantiin, jossa teoll istuminen ja
sen mukanaan tuomat uutuudet rautatie ja lennä-
tinlaite tekivät suuren vaikutukseen köyhässä Tans-
kas-sa kasvaneeseen nuoreen mieheen. Tietgen imi
itseensä “suuren maailman” tunnelmaa, omaksui pai-
kal l isten liikemiespiirien pukeutumis- ja puhetavat ja
sivisti itseään vierailemalla Lontoon maailmannäytte-
lyssä ja lukemalla Goethen ja Shakespearen kaltaista
klassikkokirjal l isuutta.

Tietgen vietti Englannissa kuusi vuotta ja palasi
Tanskaan vuonna 1 855. Tähän mennessä hänellä oli
omaisuutta sekä Manchesterissä että Kööpenha-
minassa, ja jälkimmäiseen hän perusti oman
yrityksensä, C. F. Tietgen & Co:n. Yritys kävi kauppaa
mm. tekstii leil lä, maissil la ja kryoliiti l la. Lisäksi Tietgen
oli mukana luomassa ensimmäisiä lennätinl injoja
Tanskaan, ja hänet valittiin vuonna 1 857 perustetun
Privatbankenin hall itukseen vain 28-vuotiaana. Privat-
banken oli kööpenhaminalaisten liikemiesten vastaus
kaupungin ainoalle merkittäväl le pankil le, National-

bankenil le, jota pidettiin l i ian konservatiivisena ja
varovaisena reagoimaan nopeasti teoll istuvan maa-
ilman tarpeisiin.

Kahden varustamon liitto

DFDS historia alkaa tavallaan vuoden 1 865 puolel la,
kun tanskalainen laivanvarustaja Cornelius Peter August
Koch saapui tapaamaan C. F. Tietgeniä Privatbankeniin.
Koch oli vuonna 1 856 perustanut laivanvarustamon
yhdessä brittiläisen William Hendersonin kanssa, ja
yhdessä nämä liikennöivät höyrylaivoja mm. Saksaan,
Belgiaan, Isoon-Britanniaan ja Islantiin; viimeksimainit-
tuun liikenneyhteyksiä oli vielä ennen Koch&Hender-
sonia pidetty yllä purjelaivoin. Kochia kuitenkin
vaivasi se, että puolet laivastosta l i ikennöi Ison-
Britannian lipul la, mistä syystä hän perusti vielä toisen
varustamon yhdessä viiden tanskalaisen liikemiehen
kanssa. Det almindelige danske Dampskibsselskab
aloitti l i ikenteen Kööpenhaminasta Leithiin, Skot-
lantiin, ja onnistui vakiinnuttamaan asemansa tanska-
laisten yritysten tuotteiden kuljettajina - aikaisemmin
nämä yritykset olivat suosineet vakiintuneita britti-
läisiä varustamoita.

Toisen Saksan-Tanskan sodan myötä Tanska menetti
Ison-Britannian li ikenteen kannalta olennaisen
Tønningin sataman Preussil le, mistä syystä l i ikennettä
Isoon-Britanniaan piti alkaa hoitaa pidempää reittiä
pitkin Tanskan itärannikon satamiin. Palvelutason
ylläpitäminen olisi edellyttänyt suurempaa laivastoa,
mihin konfl iktien köyhdyttämästä Tanskasta olisi
vaikea löytää rahoitusta. C.P. A. Koch alkoi suunnitel la
jäl leen uutta tanskalais-brittiläistä varustamoa, joka
ottaisi omis-tukseensa sekä Det almindelige danske
Damp-skibsselskabin että Koch & Hendersonin lai-
vastot, ensimmäisen kolme ja jälkimmäisen neljä
höyrylaivaa. Koch itse tulisi johtamaan uutta yritystä,
jonka hall itus kuitenkin koostuisi sekä tanskalaisista
että brittiläisistä jäsenistä. Rahoitusta Koch havittel i
ennen kaikkea varakkailta brittiläisi ltä l i ikemiehiltä,
joil le hän oli esitel lyt suunnitelmaansa liikematkallaan
Lontoo-seen keväällä 1 865 ja jotka olisivat hyötyneet
uuden varustamon tarjoamista meriteistä.

Kun varsinaista rahoitusta alettiin kerätä, eivät britti-
läiset kuitenkaan olleet valmiita investoimaan Kochin
suunnitelmiin, mistä syystä tämän piti siis suunnata
Privatbankeniin hankkiakseen rahoitusta sieltä. Koska
Privatbanken oli rahoittanut Det aldmindelige danske
Dampskibsselskabia ja koska se menettäisi omaakin
rahaansa varustamon menestyessä huonosti, Tietgen
suhtautui positiivisesti Kochin suunnitelmiin. Hänen
näkemyksensä mukaan tanskalaisen höyrylaival i iken-
teen kannattavuus edellyttäisi kuitenkin pienten va-
rustamoiden yhdistymistä suuremmaksi ja vahvem-



maksi.1 800-luvun puoliväl issä ympäri Tanskaa toimi
lukuisia paikal l isia pienvarustamoita, jotka huolehtivat
saarista koostuvan valtion elintärkeistä kuljetustar-
peista.

Tässä monimutkaisessa tilanteessa Tietgen kehittel i
oman suunnitelmansa, jossa Kochin ulkomaanlii-
kennettä harjoittava varustamotoiminta yhdistyisi
jonkin Tanskan sisäistä l i ikennettä ylläpitävän varusta-
mon kanssa. Potentiaal iseksi kohteeksi val ikoitui
l i ikemies Hans Peter Priorin kymmenestä höyry-
laivasta koostuva varustamo, joka liikennöi nimeno-
maan Tanskan sisäisil lä l injoil la. Prior ei ymmär-
rettävästi ol lut kiinnostunut laivojensa myymisestä,
joten taitavana neuvotteli jana tunnettu Tietgen päätti
lähestyä Priorin lakimiestä saadakseen Priorin tätä
kautta neuvottelupöytään. Priorin huomattua Tiet-
genin aikeet lakimies irtisanottiin, mutta siitä huoli-
matta terveydeltään heikko Prior alkoi vähitel len
lämmetä Tietgenin ehdottelul le - vahvan tanskalais-
varustamon perustaminen jonkin muun paikal l is-
l i ikennettä harjoittaneen operaattorin kanssa olisi
todennäköisesti merkinnyt vähintäänkin vaikeaa kil-
pailutilannetta Priorin omalle laivastolle.

Tanskalaisten varustamo syntyy

Joulukuussa 1 856 joukko tanskalaisia l i ikemiehiä
kerääntyi Kööpenhaminan pörssiin perustamaan
uutta varustamoa, jonka nimeksi oli val ikoitunut Det
Forenede Dampskibs-Selskap (suomeksi Yhdistynyt
hörylaivavarustamo). Tietgenin, Kochin ja Priorin
l isäksi paikal la oli joukko vaikutusvaltaisia eri alojen
teoll isuusjohtajia, joiden yhteisenä intressinä oli
perustaa vahva tanskalainen laivanvarustamo - ja
jotka kaikki kuuluivat Tietgenin l i ikemiesverkostoon.
Uuden yhtiön oli tarkoitus ottaa Kochin ja Priorin
laivastot hall intaansa kokonaisuudessaan 1 . tammi-
kuuta 1 857, mutta kun Priorin omistama siipiratasalus
Dania ajoi karil le, tul i uuden varustamon laivastoon
vain 1 9 höyrylaivaa.

DFDS:n toiminnan alkuvaiheessa l i ikennettä ylläpi-
dettäisiin sekä Tanskan sisäisil lä l injoil la että kansain-
välisi l lä l injoil la Kööpenhaminasta Frederikshavnin
kautta Norjaan (Larvikiin, Horteniin, Mossiin ja
Kristianiaan), Saksan Stettinistä (nyk. Puolan Szczecin)
Kööpenhaminan kautta Kristiansandiin, Stavangeriin
ja Bergeniin (Norjaan), Kööpenhaminasta Kieli in ja
Skotlannin kautta Färsaaril le ja Islantiin sekä Baltian
satamista Kööpenhaminan kautta Antwerpeniin, Lon-
tooseen ja Hull i in. Uuden varustamon laivat maa-
lattiin rungoiltaan mustiksi, ja savupiippujen yläosat
saivat punaisen raidan - tämä väritys oli käytössä
pitkälti 1 970-luvulle asti.

Pian perustamisen jälkeen laivasto kasvoi yhdeksällä
aluksella, kun uusi varustamo otti haltuunsa kilpai-
l i joidensa Tanskan sisäisil lä l injoil la kulkeneita laivoja.
Agressiivinen kasvu herätti vastustusta Kööpenha-
minan ulkopuolel la, jossa omiin pieniin varustamoi-
hinsa tottuneet paikal l iset pelkäsivät “kööpenhami-
nalaisen liikemieseliitin” hal l innoiman DFDS:n pyrki-
vän monopoliin ja nostavan siten esimerkiksi maata-
loustuotteiden kuljetushintoja. Vastauksena tähän
DFDS alkoi myydä pieniä osuuksia osakkeistaan ym-
päri Tanskaa, minkä seurauksena varustamosta kasvoi
vähitel len tanskalaisten omistama kansal l inen ylpey-
denaihe.

Liikenne laajenee Yhdysvaltoihin ja Välime-
relle

Jo 1 880-luvulla DFDS kuului maailman kymmenen
suurimman varustamon joukkoon. Uusi avaus
varustamon toiminnassa oli l i ikenteen aloittaminen
Välimerelle vuonna 1 883. Kuten todettu, varustamo
oli jo aiemmin liikennöinyt Baltian maista Tanskan
kautta Antwerpeniin, jossa laivoihin oli lastattu
Välimereltä tul leiden laivojen lastia. Tämä toiminta oli
niin kannattavaa, että DFDS jatkoi Baltia-Antwerpen-
yhteyttään Espanjaan, Etelä-Ranskaan ja Ital iaan
kuudella höyrylaival la, ja vuonna 1 887 kolme
höyrylaivaa aloittivat l i ikenteen Odessasta Välimeren,
Englannin ja Tanskan kautta Pietariin. Nykymaailman
maantieyhteyksiä ajatel len reitti saattaa kuulostaa
järjettömältä, mutta vielä 1 800-luvulla Venäjän sisäiset
rautatieyhteydet olivat heikot ja verot ja kuljetus-
kustannukset maanteitse korkeat.

Laajeneminen jatkui vielä 1 800-luvun lopussakin, sil lä
vuonna 1 898 yhtiö otti haltuunsa höyrylaivaosa-
keyhtiö Thingvallan, joka liikennöi Kööpenhaminan ja
New Yorkin väli l lä. DFDS:n omistukseen syntyi näin
Scandinavian-American Line, joka liikennöi neljäl lä
höyrylaival la valtameril injaa Stettin-Kööpenhamina-
Kristiania (nykyinen Oslo)-Kristiansand-New York.
Yrityksenä DFDS oli hyvin johdettu, vakavarainen ja
maksoi omistaji l leen osinkoa, ja pyrki agressiivisesti
lamaannuttamaan kilpail i jansa joko kilpailemalla ne
ulos tai ostamalla ne omistukseensa.

1 900-luku alkaa vaikeuksilla

Uuden vuosisadan alkaessa DFDS alkoi kohdata
uudenlaisia vaikeuksia. Rautatieyhteyksien ja junalaut-
tojen kehittyminen aiheutti ennennäkemätöntä
kilpailua DFDS:n Tanskan sisäisen liikenteen kanssa.
DFDS:n oma laivasto oli vanhentumassa, ja samalla
Tanskan rautatieyhtiö Danske Statsbaner (DSB)
investoi omiin junalauttoihinsa. Samoihin aikoihin
yhtiö ajautui “hintasotaan” Atlantin l i ikennettä niin
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ikään harjoittaneiden saksalaisten varustamoiden
kanssa, minkä tilanteen normalisoiminen edellytti
lopulta hintaneuvotteluita joulukuussa 1 903.

DFDS:n toimitusjohtajana oli vuodesta 1 896 asti
käytännössä toiminut Jacob Brandt, vaikka aivoveren-
vuodon seurauksena eläkkeelle jäänyt Tietgen olikin
muodoll isesti johtajana vuoteen 1 898 saakka. Itse-
valtaisena johtajana pidetty Brandt sai osakseen
kritiikkiä, erityisesti vaikutusvaltaiselta amiraali
Richelieulta, joka Brandtin vetäydyttyä johdosta nimi-
tettiinkin sekä DFDS:n toimitusjohtajaksi että hall i-
tuksen puheenjohtajaksi. Hänen nimityksensä merkit-
si paluuta Tietgeniltä tuttuun jämäkkään mutta
huomaavaisempaan ja neuvottelevampaan johtamis-
tapaan.

Ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä DFDS:stä
oli kasvanut yksi maailman suurimmista varusta-
moista, jonka omistuksessa oli vaikuttavat 1 30
höyrylaivaa - näistä tosin suurin osa oli pienehköjä.
Vuonna 1 91 3 DFDS oli vastaanottanut ensimmäisen
dieselkäyttöisen aluksensa Kööpenhamina-Boston
-reitil le; m/s California oli vain vuoden nuorempi kuin
maailman ensimmäinen valtameril i ikenteeseen tarkoi-
tettu dieselmoottorialus Selandia.

Liikennettä maailmansotien keskellä

Ensimmäisen maailmansodan alettua syksyllä 1 91 4
koko Tanskan meril i ikenne seisahtui hetkeksi, kun
varustamot ja alusten miehistöt eivät uskaltaneet jat-
kaa liikennettä. Saadakseen välttämättömät tavara-
kuljetukset toimimaan Tanskan valtio lupautui vakuut-
tamaan alukset mahdoll isten menetysten varalta, ja
kauppalaivojen kylkiin maalattiin suuret Tanskan liput
osoittamaan näiden alusten puolueettomuutta.

Erityisesti saksalaisten miinoitusten vuoksi DFDS:n
alukset joutuivat sopeuttamaan reitistöään (esimer-
kiksi lopettamalla l i ikenteen Esbjergiin) samalla kun
Britannian viranomaisten tekemät tarkastukset hidas-
tivat Skandinavian ja Yhdysvaltojen välistä l i ikennettä
ja laivojen miehistöt joutuivat työskentelemään
hengenvaarall isissa olosuhteissa. Ensimmäiset mene-
tykset DFDS:n laivastolle tapahtuivat elokuussa 1 91 4,
kun uusi höyrylaiva Maryland joko upotettiin tai ajoi
miinaan, ja saman kohtalon koki apuun tullut rahti-
höyrylaiva Chr. Broberg. Näissä onnettomuuksissa
menetettiin kuitenkin vain yksi ihmishenki.

Tilanteen kiristyessä keväällä 1 91 6 Britannian hall itus
määräsi, että kaikki Britannian satamissa pysähtyvät
puolueettomien valtioiden kauppalaivat voitaisiin
määrätä tekemään “palvelusmatkoja” välttämättömien
tavaroiden toimittamiseksi Britanniaan - täl läisiä

Ylinnä: Höyrylaiva Vesta valmistui DFDS:lle vuonna 1 899, ja

liikennöi varustamolle vuoteen 1 91 7 asti. Se oli toinen sa-

manniminen alus varustamon laivastossa; tämän edeltäjä

kuului DFDS:n alkuperäiseen laivastoon.

Yllä: Höyrylaiva Dania rakennettiin DFDS:n liikenteeseen

vuonna 1 91 3. Alus oli periaatteessa kolmas samanniminen

laiva DFDS:n laivastossa, sillä jo yhtiön alkutaipaleella raken-

nettiin s/s Dania korvaamaan samannimistä edeltäjäänsä,

joka kuului Priorin laivastoon mutta ajoi karille juuri ennen

DFDS:n perustamista.

Alla: Vuonna 1 91 3 valmistunut m/s California oli DFDS:n en-

simmäinen dieselkäyttöinen matkustajalaiva ja samalla yksi

lajissaan koko maailmassa. Alus oli suunniteltu Euroopan ja

Yhdysvaltojen väliseen liikenteeseen. California toimi tietyssä

mielessä koealuksena, sillä DFDS seurasi tarkasti dieselmoot-

torien toimivuutta ja vertasi alusta jatkuvasti linjapari Mary-

landiin, joka oli samanikäinen ja muutenkin hyvin vastaava,

mutta varustettu höyrykoneilla.

Kuvat: DFDS



matkoja tekivät myös DFDS:n alukset. Keväällä 1 91 7
Yhdysvallat takavarikoi sen satamissa olleita kauppa-
laivoja l i ittoutuneiden käyttöön; tämän kohtalon koki-
vat myös useaa DFDS:n aluksista, joista ensimmäiset
palautettiin vasta loppuvuodesta 1 91 8.

Sodan päätyttyä DFDS:n tilanne oli moneen muuhun
varustamoon verrattuna hyvä, sil lä varustamon johto
oli onnistunut säilyttämään talouden suhteell isen
hyvällä mall i l la. Liikenne alkoi palautua normaaliksi
vähitel len vuodesta 1 91 9 eteenpäin, vaikka sodan
seurauksena muuttunut maailmankartta aiheuttikin
väistämättä muutoksia myös DFDS:n reittikarttaan.
DFDS:n alukset osal l istuivat myös tanskalaisperäisten
sotavankien kuljettamiseen Britanniasta takaisin
Tanskaan talvel la 1 91 9 - nämä noin 450 vankia oli
otettu kiinni Saksasta tultuaan värvätyiksi Saksan
armeijaan.

Korvatakseen sodan laivastomenetyksiä DFDS tilasi
yhteensä 1 4 uutta alusta, mutta materiaal ipula pakotti
yhtiön etsimään myös käytettyä kalustoa. Koska
Venäjä ei val lankumouksen seurauksena enää käynyt
kauppaa länsimaiden kanssa, olivat kaksi tanskalaista
Venäjän-l i ikenteen varustamoa, Dansk-Russisk Damp-
skibsselskab ja Dampskibsselskab Gorm, tietyssä
mielessä menettäneet merkityksensä; siispä DFDS
osti näiltä 20 alusta omistukseensa.

Toinen maailmansota

Toinen maailmansota aiheutti DFDS:l le huomattavasti
suurempaa vahinkoa kuin ensimmäinen. Sodan
puhjettua syyskuussa 1 939 Tanska oli samanlaisessa
tilanteessa kuin 25 vuotta aikaisemmin: sen
kauppalaivaston kylkiin maalattiin puolueettomuutta
osoittavat merkinnät, laivastot vakuutettiin ja
Tanskalle el intärkeitä tavarakuljetuksia pyrittiin siten
ylläpitämään. Sotatoimet luonnoll isesti rajoittivat l i i-
kennettä Euroopassa, mikä johti joidenkin reittien
sulkemiseen.

Tilanne kuitenkin muuttui radikaalisti, kun Saksa
hyökkäsi Tanskaan huhtikuussa 1 940. Kauppalaivat
komennettiin välittömästi lähimpiin puolueettomiin
satamiin, minkä seurauksena hall inta 31 alukseen
menetettiin; Tanskan satamissa DFDS:n laivastosta oli
47 alusta. Osa laivastosta joutui mm. Britannian ja
Yhdysvaltojen hall intaan, kun taas kotimaassa olleita
rahtialuksia tarvittiin mm. hii l ikul jetuksiin. Matkus-
tajal i ikenne jouduttiin pääasiassa keskeyttämään
polttoainepulan vuoksi.

Sodan jo päätyttyä sattuivat DFDS:n surull isimmat
toiseen maailmansotaan liittynneet menetykset.
Vuonna 1 948 matkustaja-alus Kjøbenhavn ajoi
miinaan, ja tämän seurauksena 48 henkilöä hukkui.
Vuotta myöhemmin vastaavan kohtalon koki rahtilai-
va Ivar, jol loin surmansa sai viisi ihmistä.Vuonna 1 950
Frigga upposi osuttuaan niin ikään merimiinaan, mutta
täl lä kerral la selvittiin ilman kuolonuhreja. DFDS:n 96
aluksen laivasto oli sodan jäl j i ltä kutistunut 64
alukseen, mutta vakuutusmaksujen ja takavarikoitujen
alusten käytöstä saatujen korvauksien turvin
varustamo pystyi korjaamaan ja uudistamaan
laivastoaan sitä mukaa kun teoll isuus toipui sodasta.

Tavaraliikenne mullistuu 60- ja 70 -luvulla

Sotien jälkeisenä aikana DFDS teki uudenlaisen
avauksen tavaraliikenteen saral la, kun yhtiö kehitti
“ovelta ovelle” -kuljetuskonseptin. Tähän liittyen
yhtiö tilasi kaksi varta vasten suunniteltua matkus-
tajalaivaa, ja vuonna 1 950 sisaralukset Riberhus ja
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Yllä ja alla: Tavarankuljetusta 1 960- ja 2000-luvuilla. Rahtialus

Michigan valmistui DFDS:n 1 00-vuotisjuhlavuonna 1 966. Siinä

oli vielä nosturit lastinkäsittelyä varten; seuraavalla vuosi-

kymmenellä DFDS alkoi panostaa roro-liikenteeseen, ja Mic-

higanin kaltaiset alukset jäivät vanhanaikaisiksi jo

uudehkoina. Alla DFDS Tor Linen Tor Baltica Pietarin satamas-

sa vuonna 2008 .

Kuvat: DFDS ja Jukka Koskimies



Axelhus aloittivat l i ikenteen Tanskan sisäisil lä reiteil lä.
Alukset oli suunniteltu kuljettamaan pieniä puisia
kontteja, jotka kuljetettiin satamiin kuorma-autoil la ja
lastattiin sähkökäyttöisten nostureiden avulla
neliskulmaiseen ruumaan. Konsepti osoittautui aluksi
menestyksekkääksi, joten 60-luvun puolel la DFDS
tilasi kaksi vastaavaa laivaa lisää.

Maissa kulkevan kumipyöräliikenteen kasvu 1 960-
luvulla johti uuteen avaukseen myös DFDS:n sisäl lä,
kun logistiikkaan keskittyvä osasto (tuleva DFDS
Transport) perustettiin vuonna 1 965. Samana vuonna
luovutettiin myös varustamon kaksi vuotta aikaisem-
min tilaama matkustaja-autolautta Akershus.
Helsingørissä rakennettu reilun 5 000 bruttorekis-
teritonnin alus oli DFDS:n ensimmäinen matkustaja-
autolautta, joka pystyi 800 matkustajan (224
hyttipaikkaa) ohessa kuljettamaan autokannellaan 1 50
henkilöautoa. Uutukaista esiteltiin ahkerasti lehdis-
tölle ja muil le kiinnostuneil le mm. Saksassa, Tanskassa
ja Norjassa ennen asettamista Frederikshavn-Oslo
-l injan l i ikenteeseen.

Samoihin aikoihin rahtil i ikenneuudistuksen kanssa
osuivat DFDS:n mittavat 1 00-vuotisjuhlal l isuudet
vuonna 1 966. Juhlavastaanotto järjestettiin m/s
Englandil la Kööpenhaminassa, mutta tämän lisäksi
esimerkiksi työntekijöil le järjestettiin tilausnäytös
Kuninkaall isessa teatterissa ja vanhalla pörssitalol la
järjestettyyn juhlail lal l iseen osall istuivat mm. Tanskan
tuolloinen kuningas Fredrik IX ja kuningatar Ingrid.
Vuonna 1 966 DFDS.n laivasto kattoi 1 3 matkustaja-
alusta ja 53 rahtialusta sekä neljä hinaajaa ja 39
proomua; näiden lisäksi tilauksessa oli peräti 25 uutta
alusta, joista merkittävimpiin kuuluivat l injalaivat Kong
Olav V ja Prinsesse Margrethe Kööpenhamina-Oslo
-reitil le.Ydintoimintansa lisäksi DFDS omisti osuuksia
mm. uudesta Mols Linestä sekä Helsingørin ja
Frederikshavnin telakoista.

1 00-vuotisjuhla osui sinänsä merkittävään saumaan,
että samoihin aikoihin kun yhtiön viimeinen höyry-
laiva, yl i 50 vuotta palvel lut Botnia poistettiin
l i ikenteestä vuonna 1 966 (tämä oli viimeisinä vuosi-
naan liikennöinyt pääasiassa Suomeen, ja näin ollen
lakkasi DFDS:n Suomen-l i ikenne), alkuperäiseen ydin-
toimintaan kuuluva kotimaan rahti- ja matkustajal i i-
kenne oltiin lakkauttamassa ja rahtil i ikenne oli koke-
massa merkittävän mull istuksen. Henkilöautoliiken-
teen yleistyminen ja toisaalta kontti- ja kumipyörä-
rahtil i ikenteen yleistyminen pakottivat luopumaan
perinteisestä irtotavaraliikenteestä, minkä seurauk-
sena 20 vanhanaikaiseksi jäänyttä rahtialusta sai jättää
laivaston. Jatkossa kaikki alukset tulisivat olemaan ro-
ro-aluksia, joihin sekä matkustajien henkilöautot että
rahti voitaisiin ajaa kumipyöril lä ja joiden lastaaminen

sujuisi konttien avulla huomattavasti irtotavaran
lastausta nopeammin.

Uusia avauksia, uusia varustamoita

1 970-luku alkoi merkittäväl lä DFDS:n toimintaan
vaikuttaneella uudistuksella. Matkustajal i ikennejohtaja
Rudolf Bier kannusti DFDS:ää panostamaan enem-
män risteilylauttabisnekseen, jossa merimatka
itsessään olisi elämys eikä niinkään vain välttämättö-
myys.Vuonna 1 970 suljetulta Kööpenhamina-Aalborg
-reitiltä oli jäänyt käyttämättömiksi kaksi uutta
matkustajalaivaa, jotka Bierin aloitteesta telakoitiin
Ranskassa ja nimettiin uudelleen Dana Sirenaksi ja
Dana Coronaksi. Nämä asetettiin l i ikennöimään
Välimerelle samaan tapaan kuin menestyksekkäiden
Norwegian Caribbean Linen ja Commodore Cruise
Linen alukset l i ikennöivät Karibial la, joskin DFDS:n
alukset kuljettivat myös autoja.

Bierin visioinnin seurauksena kehitettiin uusi
tuotemerkki, DFDS Seaways, korostamaan “meritien”
elämyksell isyyttä. Uudistuksen seurauksena matkus-
tajalaivat saivat valkeat rungot, niiden kylkiin maa-
lattiin uusi nimi ja korsteeniin punamustal le taustal le
DFDS:n maltanristilogo.

DFDS oli vuonna 1 979 suunnitel lut uusia
risteilylauttoja Kööpenhamina-Oslo -l i ikenteeseensä.
Suunnitelmiin oli haettu mall ia Sil ja Linen samoihin
aikoihin rakenteil la ol leista Helsinki-Tukholma
-risteilylautoista (Finlandia ja Silvia Regina), joista oli
tulossa maailman suurimmat. Syystä tai toisesta
suunnitelma ei toteutunut; sen sijaan DFDS alkoi
kehitel lä suunnitelmien pohjalta vielä suurempaa
risteilylauttaa, jol la yritys aikoi lähteä kilpailemaan
Karibial le. Päätös tehtiin samaan aikaan, kun 60-
luvulla tehdyt virheinvestoinnit vanhanaikaiseen
kalustoon (DFDS oli ti lannut perinteisiä irtotavara-

Akershus oli uraauurtava alus DFDS:n laivastossa. Se valmistui

vuonna 1 965, ja oli varustamon ensimmäinen matkustaja-

autolautta, johon henkilöautot voitiin ajaa sisälle. Aikaisem-

min henkilöautot oli lastattu kyytiin nostureilla; tämä tapa oli

paitsi hidas, myös riskialtis.

Kuva: DFDS
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laivoja Välimerelle samaan aikaan kun se uudisti
muuta tavaraliikennettään kohti roro-aluksia) rasit-
tivat varustamon taloutta, Pohjanmeren liikenteen
tulos heikkeni laskeneiden rahtihintojen seurauksena
ja öljykriisi nosti alusten käyttökustannuksia.

Ranskan Saint-Nazairessa rakennettu noin 27 000
bruttorekisteritonnin risteilylautta Scandinavia
valmistui syksyllä 1 982 ja aloitti l i ikenteen New
Yorkista Bahamasaaril le, josta kaksi pienempää
matkustajalaivaa kuljettivat matkustajat NewYorkiin -
näin varustamo pystyi kiertämään niin sanotun Jones
Act -lain, joka esti ulkomaisia varustamoita l i iken-
nöimästä Yhdysvaltojen sisäl lä sekä liikenteen ulko-
maila rakennetuil la aluksil la. Monimutkainen liiken-
nekuvio, kal l is uudisrakennus ja kahden “syöttö-
l i ikenteen” aluksen uudistamiset osoittautuivat
käytännössä niin tappioll iseksi toiminnaksi, että
Scandinavian li ikenne lakkautettiin jo reilun vuoden
kuluttua sen alkamisesta, ja Scandinavia siirrettiin
Kööpenhamina-Oslo -l injal le.

Agressiivista kasvua 1 980- ja 1 990-luvuilla

Vuonna 1 980 DFDS osti kolmanneksen Gedserin ja
Travemünden väli l lä l i ikennöineestä GT-Rutenista, ja
seuraavana vuonna sen omistukseen päätyivät Grenå-
Hundested -reitil lä l i ikennöinyt Jydsk Færgefart, länsi-
saksalainen Prinzenlinien sekä Hanse-Ferriesin Ham-
puri-Felixstove -l i ikenne sekä Lion Ferryn Grenå-
Helsingborg -reitti. Lisäksi DFDS lähti mukaan uuteen
Scandinavian Livestock Carriers -varustamoon,
Vuonna 1 982 DFDS otti hal l intaansa ruotsalaisen Tor
Linen, jonka ylpeydenaiheet olivat Göteborg-Amster-
dam-Felixstove -l inja ja sen 1 970-luvun puoliväl issä
valmistuneet alukset, Tor Britannia ja Tor Scandinavia.
Näin syntyi DFDS Tor Line, koska DFDS halusi
hyödyntää Tor Linen hyvää mainetta erityisesti Ruot-
sin markkinoil la. Näin ollen DFDS:n hall intaan siirtyi
myös Tor Linen rahtil i ikenne.

Agressiivinen kasvu ja Scandinavian World Cruisesin
ongelmat johtivat pian talousvaikeuksiin, jotka pakot-
tivat DFDS:n muuttamaan toimintaansa. Välimeren
risteilyl i ikenne lopetettiin vuonna 1 982, ja Dana
Sirena ja Corona makuutettiin yhdessä peräti kah-
deksan muun tuottamattomasti l i ikennöineen aluksen
kanssa. Alukset laitettiin myyntiin, mutta useimpien
laivojen vanhat koneet tai pieni autokapasiteetti
vaikeuttivat ostajien löytymistä. Makuutusten
yhteydessä näiden laivojen henkilökuntaa irtisanottiin
ja myös maahenkilökunnan määrää karsittiin, mikä
yhdessä logistiikkasiiven tasapainoisen tilanteen
kanssa auttoi DFDS:ää selviämään tasaisemmalle
maaperälle 80-luvun loppupuolel le mentäessä. Siksi
DFDS pystyi taas vuonna 1 987 kokeilemaan siipiään

risteilyl i ikenteessä, täl lä kertaa Norjan rannikolla
Winston Churchil l i l lä. Vuonna 1 983 suljettu
Göteborg-Amsterdam -reitti avattiin uudelleen Tor
Lineltä aiemmin hankituil la aluksil la.

1 980- ja 1 990-lukujen vaihteessa DFDS pystyi taas
investoimaan kalustoon. Talvikaudella 1 988-89 Dana
Gloriaa (entinen SHO:n Wellamo vuodelta 1 975)
pidennettiin 22 metril lä; näin pyrittiin pienentämään
kapasiteettivajausta, jonka risteilylautta Scandinavian
myynti oli aiheuttanut Kööpenhamina-Oslo -reitil le.
Samaan aikaan varustamossa suunniteltiin Sil ja Linen
Finlandian ja Silvia Reginan ostamista, koska aluksia
pidettiin tehokkaina operoida ja niiden palvelutaso
olisi vastaava kuin Scandinavial la. Keväällä 1 990 Hel-
sinki-Tukholma -l injalta vapautunut Finlandia siirtyi
DFDS:n laivastoon nimellä Queen of Scandinavia, ja
aloitti l i ikenteen kesäl lä 1 990.

Jo ennen Finlandian siirtymistä DFDS:l le laivan sisar-
alus Silvia Regina oli päätynyt Stena Linelle. DFDS:n
piti siis löytää Queen of Scandinavian linjapari muual-
ta, joten vuonna 1 993 Queen of Scandinavian linja-
pariksi haviteltiin Sl ite-varustamon Athenaa. Lopulta
sopiva alus löytyi Eurowayn tilaamasta mutta kesken
jääneestä Thomas Mannista, jota oli rakennettu
Jugoslaviassa ja jonka suunnitelmat perustuivat SF-
Linen Amorellaan ja Isabellaan. Alus aloitti DFDS:n
l i ikenteessä vuonna 1 994 nimellä Crown of
Scandinavia.

Vakautta uudella vuosituhannella

1 990-luvulla myös DFDS Transport alkoi jäl leen
kasvaa hankkimalla omistukseensa kahdeksan logis-
tiikka-alan yritystä mm. Norjasta, Englannista ja
Ranskasta. Lisäksi DFDS osti viisi rahtil i ikennettä
harjoittavaa kilpail i jaansa ja investoi uuteen Imming-
hamin rahtiterminaaliin, joka valmistui vuonna 1 995 ja
jonne Englannin rahtil i ikenne pääosin keskitettiin.
Vuonna 1 999 DFDS teki yhden historian suurimmista
investoinneistaan, kun se kasvatti DFDS Transportia
ostamalla tanskalaisen logistiikkayrityksen Dan
Transportin. Nopea kasvu johti jäl leen talouden
horjahtelemiseen, varsinkin kun 1 990-luvun alun lama
osui osittain päällekkäin investointien kanssa.

2000-luvun alkaessa DFDS teki strategisen päätöksen
keskittyä täysin ydintoimintaansa meril i ikenteeseen.
Tämä tarkoitti paitsi vähittäistä luopumista kaikesta
muusta konserniin kuuluvasta toiminnasta (logis-
tiikkatoimintaa ja maaliikennettä hoitanut DFDS Dan
Transport Group oli myyty jo vuonna 2000
logistiikkayhtiö DSV:l le), myös kannattamattomien
reittien lakkauttamista. Samalla ydintoimintojen
vahvistaminen tarkoitti myös kilpail i joiden ostamista
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Yllä: Kong Olav V valmistui vuonna 1 961 ja oli DFDS:n viimei-

siä matkustajalaivoja, joissa ei ollut läpiajettavaa autokantta.

Kuva: DFDS

Yllä oikealla: Esbjerg-Harwich -linjalle rakennettu Dana Regi-

na oli DFDS:n ylpeys 1 970-luvulla. Sisätiloiltaan arkkitehtoni-

sesti korkeatasoisen aluksen rakentaminen maksoi

huomattavan paljon, koska alus haluttiin rakentamaan tuon

ajan risteilyalusten standardien mukaisesti. Kuva: Bruce Peter

Oikealla: Crown of Scandinavia on liikennöinyt DFDS:n Oslo-

Kööpenhamina -linjalla vuodesta 1 994. Aluksen nykyinen ni-

mi on Crown Seaways. Kuva: Marko Stampehl

Alla: Queen of Scandinavia on monille suomalaisille tuttu: Se

rakennettiin alunperin SHO:n Finlandiaksi ja liikennöi nykyisin

St. Peter Linen liikenteessä Helsingistä Pietariin.

Kuva: Marko Stampehl
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pois markkinoilta; tästä merkittävin esimerkki nähtiin
vuonna 201 0, kun kun yritys teki historiansa
suurimman investoinnin ostamalla Englannin kanaa-
l issa sekä Irlannin- ja Pohjanmerellä l i ikennöivän
Norfolklinen.

Tälle vuosikymmenelle tultaessa DFDS:n ensim-
mäinen suuri siirto oli selkiyttää yrityksen rakennetta
asiakkaiden silmissä. 1 990- ja 2000-luvuil la tapahtu-
neen laajenemisen seurauksena moni tuotemerkki oli
tul lut osaksi DFDS-perhettä, joten nimet DFDS
Seaways ja DFDS Logistics saivat korvata kirjavan
joukon yrityskauppojen seurauksena jääneitä tuote-
merkkejä. Uusien tuotemerkkien myötä myös laivas-
ton ulkoasu uusittiin.Valkea väritys, maltanristilogo ja
teksti “DFDS Seaways” olivat säilyneet perusele-
mentteinä 1 970-luvulta asti, joskin pieniä muutoksia
oli tehty: esimerkiksi runkoon ja korsteenin oli l isät-
ty kolme sinisävyistä pystyviivaa. Brändiuudistuksen
myötä vuonna 201 0 alusten rungot ja korsteenit
maalattiin sinisiksi, ja yrityksen nimi ja logo maalattiin
valkoisel la tummansinisel le taustal le. Kylkiteksti
lyhennettiin muotoon DFDS vuonna 201 5, ja samalla
sininen taustaväri muuttui tummemmaksi.

Verrattaessa DFDS:n toimintaa nyt ja 1 50 vuotta
sitten voidaan todeta, että varustamo toimii edelleen
samoil la l i ikennealueil la kuin 1 800-luvun loppu-
puolel la, mutta reittiverkosto on tihentynyt ja
toiminta keskittynyt lukuisista Tanskan sisäisen liiken-
teen höyrylaivareiteistä vahvoil le kansainvälisi l le
päälinjoil le. Myös periaate kilpail i joiden eliminoi-
misesta ostamalla on seurannut mukana koko yrityk-
sen historian ajan. Tänä päivänä DFDS liikennöi yl i
550 viikottaista lähtöä yli 50 aluksella yl i 20 maahan
ja 43 kaupunkiin. Roro-reittejä on 25, ja nämä
yhdistävät Pohjanmerellä Ison-Britannian Belgiaan,
Hollantiin, Tanskaan ja Norjaan, Itämerellä Saksan,
Tanskan ja Ruotsin Baltiaan ja Venäjäl le sekä Englannin
kanaalissa Ranskan ja Englannin. Navireil in oston
myötä DFDS palasi myös Suomen-l i ikenteeseen tänä
syksynä. Lisäksi nel jä konttil i ikennereittiä yhdistävät
Manner-Euroopan ja Irlannin, Norjan ja Hollannin,
Espanjan ja Brittein saaret sekä Norjan, Manner-
Euroopan ja Ison-Britannian.

Lähteitä

-DFDS (www.dfds.com)
-Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)
-Peter, Bruce: DFDS 1 50 (Nautilus Forlag 201 6)

DFDS:n vaiheita on sivuttu myös Ulkomatalan Pohjois-

maiden ja Ison-Britannian välistä liikennettä käsitteleväs-

sä juttusarjassa (numeroissa 1 /201 5-3/201 6).
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Bruce Peter: DFDS 1 50. Nautilus Forlag 201 5. 480 sivua.

TEKSTI: KALLE ID

DFDS:N 1 50-vuotisteos julkaistiin etuajassa jo kulu-
van vuoden alkukuukausina. Nykypäivän valitettavan
trendin mukaisesti varustamo ei itse välittänyt histo-
riastaan niin paljoa, että olisi ti lannut viral l isen histo-
riikin, vaan 1 50-vuotiskirjan julkaiseminen jäi ulko-
puolisten tahojen – merihistorioitsija Bruce Peterin ja
Nautilus-kustantamon – harteil le. Huolimatta va-
rustamon tuen puutteesta on DFDS 1 50:een saatu
paljon tietoa toiminnassa läheisesti mukana olleilta,
muun muassa kaikkia elossa olevia DFDS:n entisiä
toimitusjohtajia on haastateltu kirjaa varten. Ja ken-
ties kirja on hyötynytkin siitä, että kirjoittaja ei ole
ollut DFDS:n talutusnuorassa ja on näin voinut kir-
joittaa vapaammin myös varustamon virheistä.

1 50 vuotta on pitkä aika, varsinkin varustamolle jon-
ka toiminta on ollut niin laaja-alaista kuin DFDS:n, jo-
ten lähes 500 sivun pituudesta huolimatta Peterin kir-
ja keskittyy pääasiassa suuriin l injoihin ja syihin varus-
tamon (taloudell isen) kehityksen taustal la. Koska kyse
on nimenomaan yrityshistoriikista, ei kirjoittaja rajaa
tarkasteluaan vain DFDS:n varustamotoimintaan,
vaan osansa saa myös yhtiön logistiikkasiipi. Huoli-
matta käsitel lyn toiminnan laajuudesta Peter saa pää-
osin pidettyä tarinan langat koossa niin, että kaikki
tärkeä tulee kerrottua lukijal le helposti käsiteltävässä
muodossa. Ainoa huomaamani poikkeus ovat tax-free
-myynnin loppumisen aiheuttamat muutokset varus-
tamon matkustajal injoil la vuonna 1 999, ne kun ovat
unohtuneet kirjoittajan keskittyessä rahtil i ikenteen
muutoksiin (jotka kieltämättä olivatkin tuolloin kes-
keisemmässä asemassa).

DFDS 1 50 on nimenomaan historiikki, eikä siinä ole
lainkaan laivaharrastajien usein korkealle arvostamaa
laivaluetteloa. Tämä on täysin ymmärrettävää, sil lä jo
DFDS:n 1 25-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistu laivaluet-
telo oli yhtä paksu kuin 1 50-vuotisteos, ja nykyaikana
Fakta om Fartygin kaltaiset sivustot tarjoavat ajan ta-
sal la pysyvät alusluettelot, kun painetut luettelot van-
henevat pahimmil laan jo ennen julkaisua.

Kirjaan on myös päässyt vilahtamaan joitakin virheitä.
Näistä silmiinpistävimpiä ovat reittikartat, joissa osa
satamista on piirretty aivan vääriin paikkoihin (esi-
merkiksi Riika löytyy Narvajoen suulta), paikannimet
ovat tanskaksi kun ne ovat tekstissä englanniksi, ja
vuodesta riippumatta valtionrajat ovat nykypäivän
mukaiset. Myös osa kuvateksteistä puuttuu. Kuvituk-
seen olisin itse kaivannut enemmän kuvia logistiikka-
puolesta, kun nyt kuvat ovat pääasiassa vain laivoja.
Kirjan aikaisesta julkaisusta johtuen mukaan ei ole
myöskään ehtinyt yhtään kuvaa DFDS:n 1 50-vuotis-
juhlan kunniaksi käyttöön otetusta uudesta värityk-
sestä.

Teos on osoittautunut sen verran suosituksi, että siitä
on jo otettu toinen painos, jossa osa yllä mainituista
virheistä on korjattu. Suomalaisten kirjakauppojen
alennustilan jatkuessa yksikään suomalainen kauppa
ei val itettavasti DFDS 1 50:tä myy, joten kirjaa kannat-
taa etsiä ulkomaisista verkkokaupoista tai suoraan
kustantajalta osoitteesta www.polyteknisk.dk/home/
nautilus.

Kirja-arvostelu

DFDS 1 50
DFDS:n 1 50-vuotisteos on varus-
tamohistoriikkien aatelia.

DFDS 1 50:n kansikuva on – kuinka muutenkaan – kirjoittajan

itsensä ottama. Kirjan aikaisesta julkaisusta johtuen laiva on

harmillisesti vanhassa värityksessä.



TEKSTI: KALLE ID

OLIN viime keväänä työmatkalla Etelä-Ruotsin Hel-
singborgissa. Kun kerran olin jo seudulla, päätin käyt-
tää tilaisuutta hyväkseni ja toteuttaa pitkäaikaisen
haaveeni matkasta DFDS:n Kööpenhamina-Oslo -lai-
voil la. Viimeisimmästä matkastani DFDS:n laival la –
vuorokauden risteilystä Princess of Scandinavial la
Göteborgista Kristiansandiin – olikin jo lähes kym-
menen vuotta. Olin jo tuolloin tykästynyt DFDS:n
tuotteeseen, ja minusta oli kiinnostavaa nähdä, mihin
suuntaan yhä enemmän rahtil i ikenteeseen ja tarve-
matkustamiseen keskittynyt varustamo on risteily-
tuotettaan kehittänyt. Koko komeuden kruunasi vielä
se, että matkapäivänäni laivaksi sattui Pearl Seaways,
alkujaan Viking Linen Athena vuodelta 1 989.

Laivaannousu

DFDS:n Kööpenhaminan-terminaali si jaitsee Øster-
bron kaupunginosassa. Varustamo mainostaa nettisi-
vuil laan bussiyhteyttä terminaali l le Nørreportin juna-
asemalta kaupungin keskustasta, mutta käytännössä
terminaaliin on järkevintä kulkea jalan; esimerkiksi
Pienen merenneidon patsaalta terminaaliin kävelee
vain muutaman minuutin. Samoin Østerportin ja
Nordhavnin asemilta on terminaali l le vain parin mi-
nuutin kävelymatka.

Itse terminaali on 2000-luvulla rakennettu moderni
rakennus (aiemmin DFDS:n alukset lähtivät vielä lä-
hempää kaupungin keskustaa). Nykyisin siitä l i iken-
nöivät vain Osloon kulkevat lautat, joil le terminaali
kaksine laituripaikkoineen vaikuttaa jopa hiukan liian
suurelta. DFDS on tunnettu varustamon historian
huomioimisesta alustensa sisustuksessa, eikä termi-
naali tee poikkeusta: tiloja koristaa useampi pienois-
mall i varustamon entisistä aluksista, komeimpana
Kööpenhaminasta New Yorkiin l i ikennöineen United
Statesin mall i .

Lähtöselvityksen voi terminaalissa tehdä joko auto-
maateil la tai perinteisesti palvelutiskil lä; itse valitsin
palvelutiskin. Kokonaisuutena terminaalikokemus oli
suomalaista vastaavaa rauhall isempi; vaikka olin ajois-
sa paikal la, ei jonoja tai odottelua ollut – tämä saattoi

DFDS:n linja Kööpenhaminasta
Osloon on yksi harvoja autolautta-
linjoja, joilla on tarjolla samanta-
painen risteilypainotteinen tuote
kuin Suomesta,Virosta ja Latvias-
ta Ruotsiin suuntautuvilla linjoilla.
DFDS tarjoaa kuitenkin tasok-
kaamman tuotteen kuin Suomen
lähivesien varustamot.
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Autolautat

Pearl Seawaysillä
Kööpenhaminasta
Osloon
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Yllä: Pearl Seaways ohittaa Nesoddenia Oslovuonossa mat-

kallaan kohti Kööpenhaminaa ilta-auringon laskiessa

helmikuussa 201 6. Kuva: Marko Stampehl

Oikealla: Laivan Seaways-luokan hytit – meikäläisiä A- ja B-

luokkia vastaavat – eivät juuri ole muuttuneet laivan

viimeisten 27 vuoden aikana. Tosin myös kuvassa olevasta

laivan halvimmasta hytistä löytyy nykyään televisio.

Kuva: Kalle Id

Alla: Sen sijaan portaikotkin ovat saaneet DFDS:n

omistuksessa uuden, hillityn modernin ilmeen. Olin hieman

pettynyt huomatessani, että pääosa sistuksessa käytetyistä

merellisistä kuvista ei liity mitenkään varustamon pitkään

historiaan. Kuva: Kalle Id
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Yllä vasemmalla: Aurinkokannen pöydät ja tuolit olivat

huhtikuun pilvisessä säässä melkoisessa vajaakäytössä.

Kuva: Kalle Id

Yllä: Commodore-hyttien sisustus vastaa paremmin laivan

julkisten tilojen ilmettä. Kuva: Sverre Andreas Rud

Vasemmalla: Navigators Bar sijaitsee kannen kuusi

keskilaivassa, alkuperäisen pubin tilalla. Kuva: Kalle Id

Alla: Columbus Night Clubin sisustus suosii pääasiassa

mustan sävyjä. Kuvan oikealle puolelle jäävässä

nurkkauksessa oli kuitenkin joukko fuksian värisiä tuoleja,

jotka olivat kummasti mustia suositumpia. Kuva: Kalle Id
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tosin johtua siitä, että matkustajia ei huhtikuun arki-
lähdöllä ollut ruuhkaksi asti. Mielenkiintoinen yksityis-
kohta ovat itse matkaliput: pahviset l iput toimivat sa-
malla magneettiraitaperiaatteella kuin meikäläisissäkin
autolautoissa, mutta niissä on irroitettava osa, johon
hytin numero on merkitty. Ideana on säilyttää nume-
ro-osaa erikseen, jol loin varsinaisen avainosan käsiin-
sä saava pahantahtoinen yksilö ei voi hyttiin tunkeu-
tua.

Itse laivaannousu tapahtuu kannelta viisi; Kööpenha-
minassa maihinnoususil lat eivät ylety alkuperäisen,
kannella seitsemän olevan sisääntuloaulan korkeu-
delle. Näin ensivaikutelma laivasta on hieman ahdas.

Hytit

Olin suosiol la varannut halvimman mahdoll isen hytin,
el i Seaways-luokan kahden hengen sisähytin. DFDS
jakaa hyttinsä kahteen kategoriaan: Seaways-luokkaan,
joka vastaa meil le tuttuja A- ja B-luokkia, sekä Com-
modore-luokkaan, johon kuuluvat luksushytit ja sviitit.
Sil ja Linen Commodore-luokasta tuttuun tapaan
myös DFDS:n Commodore-matkustaji l la on käytöss-
ään oma Commodore-lounge (joka sijaitsee entisissä
kokoustiloissa), ja Commodore-hyttien hintaan kuu-
luu erikoisaamiainen.

Meikäläiseen lauttakokemukseen verrattuna kiintoisa
ero olivat hytissäni odottaneet mainoslaput, jotka
suosittivat l isäämään enemmän luksusta matkaani ja
tiedustelemaan infosta mahdoll isuutta päivittää hyttini
Commodore-luokkaan. Yhden yön matkaa varten en
viitsinyt vaivautua.

Mielenkiintoista kyllä, vaikka julkiset tilat on täysin
uudistettu pariinkin otteeseen laivan uran aikana,
ovat Seaways-luokkien hytit ja hyttikäytävät pääosin
alkuperäisessä 1 980-luvun asussaan pastel l invärisine
seinineen, mikä luo varsin voimakkaan kontrastin tyy-
l i ltään täysin erilaisten julkisten tilojen kanssa.

Kierros laivalla

Vietyäni tavarani hyttiin päätin tehdä kierroksen lai-
val la ja valokuvata julkiset tilat tätä raporttia varten.
Positiivinen yllätys oli, että esimerkiksi ravintolatiloi-
hin oli mahdoll ista mennä kiertelemään, vaikka ne
olivat vielä viral l isesti kiinni. Samoin vastaus kysymyk-
seen, saako tiloja kuvata oli “totta kai!” – buffet-ravin-
tolassa jopa pahoiteltiin sitä, etteivät ruuat olleet vie-
lä esil lä.Tästä asiakaspalveluhenkisyydestä voisivat ko-
tivesiemme varustamot ottaa oppia; Suomesta li iken-
nöivil lä laivoil la minua on vastaavissa tilanteissa kiel-
letty kuvaamasta tyhjää ravintolasal ia, koska "laival la
olevia ihmisiä ei saa kuvata", ja yl imalkaan kiel letty ku-

vaamasta laivan sisätiloja, koska kuvaaminen voisi ai-
heuttaa huhuja laivan myynnistä.

Pääosin Pearl Seawaysin julkiset tilat ovat jotakuinkin
samassa käytössä kuin laivan liikennöidessä Viking Li-
nen laivastossa (toki kuten todettua sisustus on täy-
sin erilainen). Muistona laivan menneisyydestä ristei-
l i jänä Itä-Aasiassa ulkokansil la on kuitenkin edelleen
porealtaita, jotka olivat huhtikuun viileydessäkin ver-
rattain suosittuja. Ulkokannelle risteilyl i ikennettä
varten rakennettu uima-al las on sen sijaan peitetty.
Näköalojen kannalta jonkinasteinen pettymys on, että
alkuperäisen keulassa olleen aurinkokannen tilal le on
rakennettu sviittejä. Sisätiloissa laivan suuret ikkunat
on hyödynnetty hyvin, ja kaikista julkisista tiloista on
vaikuttavat näkymät ulos merelle.

Lähtö ja Columbus-yökerho

Lähdön lähestyessä päädyin kahdeksannen kannen
perässä olevaan Columbus-yökerhoon istumaan. Yö-
kerhossa on suuret näköalaikkunat kolmeen suun-
taan, joten päiväsaikaan se toimii miel lyttävänä näkö-
alasalonkina, muuttuen yöaikaan tanssibaariksi. Vaikka
Kööpenhaminan ja Oslon välisel lä l injal la ei ole aivan
Tukholman saariston veroisia näköaloja, on matkalla
silti nähtävää: Kööpenhaminasta lähdettäessä kapea
Juutinrauma, jonka toisel la rannalla on Ruotsi ja toi-
sel la Tanska, ja Osloon saavuttaessa kaunis Oslovuo-
no. Näköaloja korostetaan myös Columbuksen drink-
kil istoissa: jokaisesta pöydästä löytyvän listan taka-
kannessa on listattu mielenkiintoisimmat kohteet,
jotka laiva ohittaa ohitusaikoineen.

Yökerhossa näkyi selvästi myös DFDS:n meikäläisten
vesien laivoja korkeatasoisempi tuote: siel lä nimittäin
oli pöytiintarjoilu. Ainakin omaa halukkuuttani ostaa-
kin jotain l isäsi huomattavasti se, että ensin sai kai-
kessa rauhassa etsiä haluamansa drinkin l istasta ja
saada sen tilattuaan suoraan pöytään. Lisäpisteitä va-
rustamo sai vielä itseltäni siitä, että drinkkil istassa oli
selkeästi l istattuna alkoholittomat drinkit. Kokemus
oli huomattavasti miel lyttävämpi kuin baaritiskil le jo-
nottaminen ja sitä seuraava neuvottelu kummastu-
neen baarimikon kanssa siitä, mil laisen alkoholitto-
man drinkin tämä yleensä suostuu tekemään. Miel lyt-
tävää oli myös se, että yökerhon baari oli auki myös
satamassaoloaikana – olkoonkin, että hinnat olivat
täl löin korkeammat, koska niistä piti maksaa vero
maihin.

I llallinen

Pearl Seawaysiltä löytyy neljä ruokaravintolaa. Kah-
deksannen kannen keulassa, alkuperäisen à la carte
-ravintolan tiloissa ovat ital ialaistyylinen Little Italy ja
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fine dining -ravintola Marco Polo. Nämä on sijoiteltu
hieman erikoisesti suuren tilan reunoil le. Niiden välis-
sä, laivan keulan suuren näköalaikkunan kohdalla on
ryhmil le tarkoitettu bankettityyppinen ravintola Blue
Riband. Sen sijoittaminen laivan parhaiden näköalojen
kohdalle on hiukan outo valinta. Saman kannen keski-
laivassa, alkuperäisen buffet-ravintolan paikal la on
puolestaan pihviravintola Explorer’s Steakhouse.

Vertailtuani ravintoloiden ruokalistoja ja hintoja pää-
dyin valitsemaan klassisimman vaihtoehdon, el i 7 Seas
-buffetravintolan, joka Pearl Seawaysil lä sijaitsee seit-
semännen kannen keulassa, paikassa jossa alkujaan oli
aluksen kahvila. DFDS:n buffet-ravintola poikkeaa
suomalaisil le tutuista laivan buffeteista monin tavoin.
Juomat eivät kuulu hintaan (joskin buffet-il lal l inen on
mahdoll ista ostaa myös juomapaketil la), eikä tästä
johtuen ravintolassa ole meil le tuttuja olut-, viini- ja
l imsahanoja, vaan teetä ja kahvia lukuun ottamatta
kaikki juomat tilataan tarjoil i jalta. Ateriaa ei makseta
ravintolaan sisään tul lessa, vaan sekä se että juomat
maksetaan vasta lopuksi. Lisäksi kattaukset on por-
rastettu niin, että itsel leen sopivan il lal l isajan voi valita
peräti 1 1 :stä vaihtoehdosta kello 1 7.1 5 ja 21 .00:n vä-
l i l lä. En itse joutunut jonottamaan buffetissa lainkaan
– osasyynä tosin varmasti ol i matkustajien vähyys.

DFDS:n buffet erottui pohjoisen Itämeren laivoista
myös tarjottujen ruokien osalta. Valikoima oli jonkin
verran suppeampi kuin mihin Vikingin, Tall inkin tai Sil-
jan laivoil la on tottunut. Määrän sijasta tääl lä oli sel-
keästi panostettu enemmän laatuun; en esimerkiksi
ihan äkkiseltään muista, koska olisin viimeeksi nähnyt
“ruotsinlaivan” buffetissa vadil l isen jokirapuja tarjol la.
Kasvissyöjän puolisona on pakko antaa DFDS:l le l isä-
pisteitä siitä, että ravintolasta löytyi kunnoll inen ja

selkeästi merkitty kasvisvaihtoehto. Kokonaisuutena
ravintolavisiitti ol i kokemuksena erityisen miel lyttävä
siksi, että ilmaisen alkoholin perässä buffettiin tul i jat
loistivat poissaolol laan ja kaikki olivat sen sijaan ra-
vintolassa nauttimassa ruuasta.

Laivaharrastajia ja -valokuvaajia täytyy varoittaa, että
valitsemani 1 7.30 kattaus oli virhe: Juutinraumassa on
varsin paljon nähtävää laivojen osalta, ja kannella kan-
nattaa pysytellä ainakin Helsingborgin ja Helsingørin
ohittamiseen (noin 1 ½ tuntia lähdön jälkeen) asti.
I l lal l isen ajoituksesta johtuen itseltäni meni sivu suun
mahdoll isuus saada kiinnostavat kuvat Finnlinesin
“uudesta” Finncarrierista.

Ostosmahdollisuudet

Syötyäni rehell isesti sanottuna liikaa (buffetin pehmis-
koneen tarjoomukset oli pakko jättää väliin) päätin
suunnata tarkistamaan laivan ostostarjontaa. Koska
Norja ei kuulu Euroopan Unioniin, on laivan myymälä
verovapaa. Tax-Free -myymälä sijaitsee alkuperäisel lä
paikal laan seitsemännen kannen perässä, mutta myy-
tyjen tuotteiden painotus poikkeaa varsin paljon siitä,
mitä laival la Viking Linen aikaan myytiin. Alkoholi, tu-
pakka ja makeiset on häädetty pieneen tilaan myymä-
län perimmäiseen nurkkaan. Niiden sijaan keskipis-
teessä ovat merkkivaatteet, kellot, korut, parfyymit
sekä erityisesti tanskalaiseen designiin keskittyvä Ho-
me & Living -osasto.

Omia ostoshalujani hil l itsi tieto siitä, että seuraavana
päivänä minun pitäisi saada kaikki ostamani mahtu-
maan jo valmiiksi täyteen selkäreppuuni käsimatkata-
varana Norwegianin lennolla. En kuitenkaan voinut
vastustaa kopiota vanhasta Esberg-Harwitch -l injan
mainosjul isteesta. Hieman yllättäen sain sen lopulta
myös ehjänä kotiin asti.

Vietyäni vähät ostokseni hyttiin kiertelin vielä hetken
laival la ja pohdin tarkempaa tutustumista laivan ilta-
elämään (joka ei ainakaan vielä tässä vaiheessa ollut
erityisen vil l iä), mutta takana olleet raskaat työpäivät
ja huonosti nukuttu edell inen yö johtivat siihen, että
päätin vetäytyä yöpuulle. Tältä osin on pakko antaa
varustamolle pyyhkeitä siitä, että hytin vuoteessa ei
ol lut lainkaan petauspatjaa, mistä johtuen sänky oli
varsin kova kokemus.

Oslovuono ja aamiainen

Vaikka olin mennyt nukkumaan hyvissä ajoin, onnis-
tuin silti nukkumaan varsin pitkään seuraavana aamu-
na ja pääsin todistamaan matkan ärsyttävintä osiota:
kello 8.00 eli tunti ja 45 minuuttia ennen laivan saa-
pumista satamaan kuului kaikissa hyteissä automaat-

Seitsemännen kannel keskilaivasta, alkuperäisen Boulevard

Cafén kohdalta löytyy edelleen kahvila, nyt nimeltään

Baresso Coffee. Kuva: Kalle Id
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Yllä: Buffet-ravintolan sisustus on hillityn yksinkertainen mutta

myös ehkä hieman väritön. Sisustuksen jonkinasteisen

tylsyyden kuitenkin korvasi ruuan laatu.

Oikealla: Fine Dining -ravintola Marco Polon tasokkuutta

korostaa muun muassa se, että se on ravintoloista ainoa,

jossa on pöytäliinat. Tuolit olivat kuitenkin identtiset buffetin

tuolien kanssa.

Oikealla alla: Little Italyn sisustus tuo ainakin itselleni mieleen

hillitymmän version Siljan ja Tallinkin laivojen Tavolatasta.

Alla: Explorer's Steakhouse on buffetin jälkeen laivan suurin

ravintola. Sen takana kahdeksannen kannen keskilaivassa

ovat sekä Navigators Bar (kts. kuva edellisellä aukeamalla)

että Red + White -viinibaari.

Kuvat: Kalle Id



tinen herätyskuulutus. Jos olisin ollut pidempään iltaa
viettämässä niin tämä olisi oikeasti ärsyttänyt. Hyttei-
hin tulevat kuulutukset eivät muutenkaan ihan vas-
tanneet muun tuotteen antamaa laatumielikuvaa –
edell isen il lan tax-free -mainoskuulutus oli lähinnä
korni.

Joka tapauksessa aamutoimien jälkeen oli aika suun-
nata aamiaisel le. Koska kokemukseni 7 Seas buffetista
olivat il lal l iselta varsin hyvät, päädyin kokeilemaan sa-
massa paikassa myös aamiaista. Tälle en valitettavasti
voi antaa samanlaista varauksetonta suositusta kuin
buffet-il lal l isel le: val ikoima ja tarjotun ruuan laatu oli
käytännössä sama kuin Sil jan tai Vikingin buffet-aa-
miaisel la, mutta hinta oli lähes kaksinkertainen. Tääl-
läkin DFDS:n laatuajattelu näkyi pöytään kannetussa
kahvikarahvissa, mutta palvelun edun vei se, että kah-
vimaito piti kuitenkin hakea itse.

Saatuani mahan täyteen päätin suunnata ulkokannelle
katsomaan saapumista Osloon. Sateisesta säästä huo-
l imatta purjehdus ylös Oslovuonoa oli varsin hieno
kokemus. Tätä vielä l isää se, että DFDS:n terminaali
Oslossa on aivan kaupungin keskustassa, Akershusin
l innakkeen ja kaupungin kuulun oopperatalon välissä
(samaa terminaalia käyttää myös Stena Linen Oslo-
Frederikshavn -lautta Stena Saga).

Täälläkin terminaalin maihinnoususil lat ulottuvat vain
laivan viidennen kannen korkeudelle. Tämä johti
ruuhkautumiseen jo laivan puolel la, si l lä seitse-
männen kannen alkuperäisen uloskäynnin kohdalla
runsaat portaat kapenevat vain yhdeksi kapeaksi por-
taikoksi tultaessa viidennelle kannelle. Oman matkani
aikaan Norjassa haluttiin myös tarkistaa kaikkien
maahan saapuvien passit, mikä hidasti laivasta pois-
tumista entisestään – varsinkin, koska terminaalissa ei
ol lut varsinaisia passintarkastuspisteitä, vaan tarkas-
tukset tehtiin käytävällä. Näistä ongelmista johtuen
muuten mainio reissu sai hieman tylsän loppuka-
neetin.

Kokonaisuutena DFDS:n risteilylautat ovat kuitenkin
enemmän kuin kokemisen arvoiset ja tarjoavat sel-
keästi korkeatasoisemman tuotteen kuin Suomesta
li ikennöivät risteilylautat. Erikseen ei välttämättä kan-
nata lähteä Kööpenhaminaan tai Osloon asti paikal-
l isia laivoja kokeilemaan, mutta nämä ovat mainio lisä
matkaan, jos muutenkin sattuu noil la seuduil la l i ikku-
maan.Vaikka DFDS liikennöi nykyisin myös Suomesta,
emme valitettavasti taida Pearl Seawaysin tasoista
tuotetta nähdä varustamon Hanko-Paldiski -l injal la.

Kiitokset:Teijo Niemelä
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Ylinnä: Pearl Seawaysin myymälä poikkeaa merkittävästi

perinteisestä "kelluva viinakauppa" -mielikuvasta.

Kuva: Sverre Andreas Rud

Yllä: Buffet-aamiaisen valikoima oli – varsinkin hintaan

nähden – pettymys, eikä pöytään kannettu kahvikarahvi

riittänyt pelastamaan kokemusta. Kuva: Kalle Id

Alla: DFDS jakaa pienen terminaalinsa Oslossa Stena Linen

kanssa. Vaikka terminaalissa olisi olemassa oma

laituripaikka molemmille varustamoille, on vain toinen niistä

käytössä. Kuva: Kalle Id



Pearl Seaways kuvattuna Oslon edustalla 1 9. elokuuta 201 6.

Kuva: Sverre Andreas Rud
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TEKSTI:OLLI TUOMINEN

ENSIMMÄINEN uusista G4-luokan aluksista, Atlantic
Star, luovutettiin ACL:l le vuosi sitten lokakuun lopus-
sa, ja se asetettiin ACL:n reittil i ikenteeseen Atlantil le
joulukuussa. Uudet alukset korvaavat vanhat, 1 980-lu-
vun puoliväl issä valmistuneet G3-luokan alukset, joi-
hin verrattuna G4-luokan aluksissa on yli puolet
enemmän konttikapasiteettia. Autoja aluksiin mahtuu
yli 1 300 edell isen sukupolven tuhannen sijaan.ACL ei
kerro kaistametrien määrää, mutta roro-rahdil le on
tilaa 28 900 neliötä.

ACL:n kolmannen sukupolven roro-konttialukset val-
mistuivat vuosina 1 984-1 985, ja ne kävivät vuonna

2004 läpi kymmenvuotisluokituksen, joka mahdoll isti
alusten elinkaaren jatkamisen G4-luokan alusten val-
mistumiseen asti. Uusien alusten valmistumisen myö-
tä G3-sarjan alukset on ajettu yksitel len romutetta-
vaksi Intian Alangiin.

Alun perin koko G4-viisikon kerrottiin olevan valmis
vuonna 201 5, mutta myöhemmin aikataulua täsmen-
nettiin siten, että sarjan viimeisten alusten oli määrä
olla valmiina vuoden 201 6 ensimmäisel lä puoliskolla.
Tähänkään aikatauluun ei ihan päästy, sil lä kirjoitus-
hetkellä kaksi aluksista on vielä luovuttamatta.

Tilaussopimus aluksista al lekirjoitettiin heinäkuussa
201 2. Ensimmäisen aluksen tuotanto aloitettiin teräk-
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Rahtilaivat

ACL:n uutuudet liikenteessä
Atlantic Container Line (ACL) on
saanut kuluneen vuoden aikana
käyttöön ensimmäiset kolme nel-
jännen sukupolven roro-kontti-
aluksesta. Samalla kolmannen su-
kupolven alukset poistuvat liiken-
teestä romutettavaksi 30 vuoden
palveluksen jälkeen.
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ACL:n uutuudet liikenteessä
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senleikkuuseremonial la 1 2.9.201 3. Heinäkuussa 201 4
kaikkien viiden aluksen kölit oli laskettu ja ensimmäi-
sen aluksen, Atlantic Starin, arvioitiin valmistuvan tou-
kokuussa 201 5. Saman vuoden lokakuussa ACL pal-
jasti tulevien alusten nimet. Nimikilpailun tuloksena
alukset saavat valmistumisjärjestyksessä nimikseen
Atlantic Star, Atlantic Sail , Atlantic Sea, Atlantic Sky ja
Atlantic Sun.

Jo tässä vaiheessa Atlantic Starin valmistumisaikatau-
lua lykättiin kesään 201 5, ja lopulta Atlantic Star las-
kettiin vesil le vasta 27.1 .201 5. Tätä seurasi Atlantic
Sail in vesil lelasku kesäkuun puoliväl issä 201 5. Starin
merikoeajot saatiin päätökseen syyskuussa 201 5, ja
lokakuun 30. päivänä 201 5 alus luovutettiin Atlantic

Container Linelle. Sarjan seuraavana aluksena luovu-
tettiin Atlantic Sail 31 .3 .201 6, jonka jälkeen seurasi
Atlantic Sean luovutus 4.7.201 6.

Tanskalaista suunnittelua

Atlantic Container Line allekirjoitti sopimuksen alus-
viisikon rakentamisesta kiinalaisen Hudong-Zhonghua
Shipbuildingin kanssa. Alusten perussuunnittelu on
tanskalaisen suunnittelutoimisto Knud E. Hansenin
käsialaa ja alusten design puolestaan tanskalaisen
IMA-suunnittelutoimiston tuotos. Conro-alusten ylei-
nen ongelma vakavuuden suhteen on, että kevyt
roro-lasti on yleensä alimpana ja raskaat kontit sen
päällä. Järjestelyn ongelmana on runsas painolasti-

Atlantic Sail lähdössä Hampurista 22.6.201 6. Kuva: Marko Stampehl



veden tarve aluksen vakavoittamiseksi.

Energiatehokkuuden noustessa yhä keskeisempään
rooliin alusten suunnittelussa kaikesta ylimääräisestä
painosta halutaan luonnoll isesti päästä eroon ja mak-
simoida aluksen rahdinkuljetuskyky. IMA ratkaisi on-
gelman sijoittamalla roro-kannen aluksen keskelle ja
konttiosastot kansirakennuksen keula- ja peräpuolel-
le. Näin ollen painolastivettä tarvitaan huomattavasti
aiempaa vähemmän, mikä merkitsee rahtikapasiteetin
kasvua ilman, että alusten ulkomitat edell isen suku-
polven aluksista merkittävästi kasvavat.

ACL:n mukaan uusien alusten suunnittelussa on kiin-
nitetty erityistä huomiota lastinkäsittelyn helppou-
teen. Roro-kannella on pyritty eliminoimaan kulmia,
ja roro-rampit ovat aiempaa leveämpiä. Lisäksi rahti-
kannet ovat aiempaa korkeampia.Yksi alusten tunnis-
tettava elementti ovat tukielementit konttikannella.
G3-sukupolven aluksistakin tutul la järjestelyl lä ACL
pitää hallussaan kunnioitettavaa ennätystä: sen aluk-
sista ei ole pudonnut konttia mereen viimeisen 30
vuoden aikana.

MikäACL?

Atlantic Container Linen historia juontaa juurensa
vuoteen 1 965, jol loin neljä varustamoa päätti vastata
Pohjois-Atlantin kiristyneeseen kilpailutilanteeseen
yhteisvarustamolla.ACL:n osakasvarustamot tilasivat
kukin monipuolisia rahteja varten suunnitel lun aluk-
sen yhteisvarustamon liikenteeseen.

Alukset olivat valmistuessaan jotain uutta valtameri-
l i ikenteessä niiden monipuolisuuden vuoksi. Pyöril lä
kulkevan rahdin (ro-ro) l isäksi niissä oli ti laa nostu-
ril la lastattavalle lastil le (lo-lo) ja autojen kuljetuk-
seen.Yhä tänä päivänä varustamon toiminta perustuu
sen liikenteeseen räätälöityihin aluksiin, jotka
kuljettavat, kontteja, roro-rahtia, projektirahteja sekä.
Vuodesta 2001 ACL on ollut osa Grimaldi-konsernia,
johon Finnlineskin kuuluu.

Lähteitä
- Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)
- Knud E Hansen (www.knudehansen.com)
- Sjöfartstidningen (www.sjofartstidningen.se)
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Atlantic Conveyor (1 985-)

Rakennettu:1 985, Swan Hunter, Iso-Britannia
Lippu: Ruotsi
Pituus: 292,00 metriä
Leveys: 32,26 metriä
Syväys: 9,75 metriä
GT / DWT: 58 438 / 51 648
Nopeus: 1 7,5 solmua
Pääkone: 1 x B&W 9L90BG, 1 7 500 kW

Kuva:Aleksi Lindström

Atlantic Sail (201 6-)

Rakennettu: 201 5, Hudong-Zhonghua Shipbuilding, Kiina
Lippu: Iso-Britannia
Pituus: 296,00 metriä
Leveys: 37,60 metriä
Syväys: 1 0,25 metriä
GT / DWT: 1 00 430 / 55 649
Nopeus: 1 8 solmua
Pääkone: 1 xWärtsilä 8RTflex68D, 22 000 kW

Kuva: Marko Stampehl

Fakta: Atlantic Sail vs. Atlantic Conveyor



Yllä: Atlantic Sail lähdössä Hampurista. Huomaa suuri ramppi

roro-rahdille sekä konttien tukena olevat kehikot. Kuva:

Marko Stampehl

Yl lä oikealla: Atlantic Star Hampurissa. Lastitilojen

uudelleensijoittelun huomaa selvästi vertaamalla kuvaa

sivun alalaidassa olevaan Atlantic Compassiin. Kuva: HHM /

Dietmar Hasenpusch

Oikealla: Atlantic Sail laiturissa Hampurissa peräportti

avattuna. Kuva: HHM / Dietmar Hasenpusch

Alla: G3-sukupolvea edustava, vuonna 1 984 Ruotsissa

Kockumsin telakalla rakennettu Atlantic Compass. Alus

poistui ACL:n liikenteestä keväällä, jonka jälkeen se ajettiin

Alangiin romutettavaksi. Atlantic Compass ajettiin rantaan

21 .6.201 6. Kuva: Juhani Mehto
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Norwegian Star. Kuva: Oll i Tuominen



TEKSTI: LASSI LIIKANEN

RISTEILYVARUSTAMOJEN markkinat ovat pääsääntöi-
sesti hyvin keskittyneitä tänä päivänä. Tavall isten ris-
teilyalusten markkinoita hal l itsee kaksi suurta toimi-
jaa, yhdysvaltalaiset Royal Caribbean Cruises sekä
Carnival Corporation. Kahden suuren lisäksi löytyy
joukko keskisuuria toimijoita, joista yksi on parhaiten
Norwegian Cruise Line -brändistään tunnettu
Norwegian Cruise Line Holdings.

Norwegian Caribbean Line perustetaan

Kuten todettua, jo keski-ikään ennättäneen NCL:n
historia juontaa juurensa vuoteen 1 966. Tuolloin
norjalainen Knut Kloster ja israeli lais-amerikkalainen
Ted Arison perustivat uuden risteilyvarustamon, joka
sai nimekseen Norwegian Caribbean Line. Nimessä
esiintyvä norjalaisuus periytyy siis Knut Klosterilta.
Liikenne alkoi alun perin autolautaksi rakennetulla
Sunwardil la, joka oli alkujaan rakennettu Knut
Klosterin varustamobisneksiä varten hoitamaan lii-
kennettä Englannista Espanjan kautta Gibraltaril le.
Britannia ja Espanja alkoivat kuitenkin kolistelemaan
sapeleita Gibraltarista, mistä johtuen liikenne ei luis-
tanut suunnitel lusti ja lakkautettiin jo muutaman
kuukauden jälkeen.

Tämän seikkailun jälkeen alus siirrettiin Karibian-
merelle l i ikenteeseen uudelle Norwegian Caribbean
Linelle. Norjalaiselta telakalta vuonna 1 966
valmistunut Sunward oli kuitenkin poikkeuksell inen
siinä mielessä, että sil lä oli autokansi, ol ihan se alun
perin rakennettu autolautaksi. Autokantta ei kuiten-
kaan alkuvaiheessa poistettu, vaan sen annettiin olla,
ja sen vuoksi Sunward pystyi kuljettamaan myös
autoja. Myös Norwegian Caribbean Linen toisessa
aluksessa, Starwardissa, oli autokansi. Starwardin
autokansi kuitenkin poistettiin myöhemmin ja otettiin
matkustajakäyttöön.

Sunwardin vuonna 1 966 käynnistynyt l i ikenne oli
menestyksekästä. Niinpä Sunward sai seurakseen
Länsi-Saksan Bremerhavenissa vuonna 1 968 rakenne-
tun suuremman Starwardin. Ensimmäisten viiden
vuoden aikana Norwegian Caribbean Linen laivasto

kasvoi neljään alukseen. Sunwardin ja Starwardin
l isäksi laivastoon liittyi vuonna 1 969 Starwardin
sisaralus Skyward. Vuonna 1 971 laivasto kasvoi vielä
yhdellä aluksella, kun Southward valmistui Ital iasta.
Southwardil le piti valmistua myös sisaralus Seaward,
mutta ital ialainen rakentajatelakka ajautui rahoitusvai-
keuksiin ja perui Seawardin rakennussopimuksen.
Neuvottelujen jälkeen telakka lupasi lopulta kuitenkin
rakentaa aluksen, mutta Norwegian Caribbean myi
sen rakennusaikana P&O Cruisesil le, eikä se täten
ikinä päätynyt NCL:n li ikenteeseen.

Liikenteen kasvusta huolimatta Kloster ja Arison
ajautuivat pian erimiel isyyksiin. Arison päätyi jättä-
mään varustamon ja perusti vuonna 1 973 kilpailevan
toimijan Carnival Cruise Linesin. Klosteril le tämä oli
kuitenkin Pyrrhoksen voitto, sil lä Carnival ista ei tul lut
vain NCL:n kilpail i jaa vaan selkeästi menestyneempi
risteilyvarustamo.

Vuonna 1 971 ensimmäinen alus Sunward poistettiin
laivastosta ja ”korvattiin” vasta vuonna 1 977 Cunar-
dilta ostetul la Sunward I I :l la. Väli tuntuu tietysti loo-
giselta ottaen huomioon 1 970-luvun alun öljykriisin ja
siitä varustamoalal le aiheutuneet seuraukset. Sun-
ward I I :een liittyen hauska kuriositeetti on, että
Cunardin aikainen suuri pönttömäinen korsteeni
korvattiin kahdella pienellä tuplakorsteenil la, jol laiset
tähän aikaan oli kaikissa Norwegian Caribbean Linen
aluksissa.

Norway liittyy laivastoon

Pari vuotta Sunward I I :n jälkeen Norwegian Carib-
bean Line järisytti risteilymaailmaa. Vuonna 1 979 se
osti höyrylaiva Francen ranskalaiselta Compagnie
Générale Transatlantiquelta (CGT). Alun perin At-
lantin ylityksiä varten rakennettu alus oli ol lut
makuutettuna jo lähes viitisen vuotta, kun CGT
protesteista huolimatta oli vuonna 1 974 keskeyttänyt
aluksen liikenteen. Valtamerihöyrylaiva France oli
tuolloin maailman suurin matkustaja-alus ja muutos
risteilyalukseksi oli valtava.

Francen muutostyöt maksoivat 80 mil joonaa dollaria
ja toteutettiin Bremerhavenin telakalla Länsi-Saksassa.
Vuonna 1 980 alus kastettiin uudelleen, vietiin Norjan
alusrekisteriin ja sai nimekseen Norway. Risteily-
l i ikenne Miamista käynnistyi uudistustöiden jälkeen
samana vuonna. Nyt sinirunkoinen Norway viitoitti
tietä trendil le, jossa varustamot tulisivat rakentamaan
toinen toistaan suurempia risteilyaluksia.

Norway osoittautui menestyksell iseksi. Suuren ko-
konsa ansiosta se onnistui tarjoamaan ennennäke-
mättömän suuren palveluvalikoiman, ja l isäksi sen

Yksi risteilyalan merkittävimmistä
toimijoista, Norwegian Cruise
Line, täyttää kuluvana vuonna
pyöreät 50 vuotta. Sen kunniaksi
Ulkomatala tutustuu tarkemmin
varustamon monivaiheiseen histo-
riaan.
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Yllä: Norwegian Caribbean Linen laivasto laajentui voimak-

kaasti 1 960- ja 1 970-lukuken vaihteessa.

Kuva: Postikortti Ian Boylen kokoelmista

Yllä oikealla: Länsi-Saksasta vuonna 1 968 valmistunut Star-

ward. Vuotta myöhemmin samalta telakalta valmistui sisar-

alus Skyward.

Kuva: Postikortti Ian Boylen kokoelmista

Oikealla: Italiassa rakennettu Southward jäi ainoaksi aluksek-

si, kun telakan taloudellisten vaikeuksien vuoksi aluksen

rakennussopimus siirtyi P&O Cruisesille.

Kuva: Postikortti Ian Boylen kokoelmista

Alla: Alunperin autolautaksi valmistunut Sunward oli Norwe-

gian Caribbean Linen ensimmäinen alus.

Kuva: Raymond L. Blazevic / Wikimedia Commons (CC BY

2.0)
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matkustajakapasiteetti ol i aivan omassa luokassaan.
Vuosien varrella siihen tehtiin lukuisia päivityksiä ja
muutoksia, jotta se edelleen kykenisi vastaamaan
risteilymarkkinoiden vaatimuksiin. Toisaalta markkinat
kehittyivät jo tässä vaiheessa nopeasti, joten Nor-
wegian Caribbean Line joutuisi ennemmin tai
myöhemmin reagoimaan niihin.

Laajentuminen 1 980-luvulla yhdeksi maailman
suurimmista

1 984 NCL:n omistaja Kloster pudotti jäl leen suuren
uutisen markkinoil le. Se osti kilpail i jansa, niin ikään
norjalaisen Royal Viking Linen, joka tuohon aikaan
liikennöi kolmella Suomessa rakennetulla risteil i jäl lä.
Royal Viking Line säilytettiin aluksi omana brändinään
ja pysyi lopulta itsenäisenä itse asiassa pitkälle 1 990-
luvulle asti. Kauppa teki Klosterista yhden maailman
suurimmista risteilyvarustamoista.

Vuonna 1 987 varustamo vaihtoi nimensä Norwegian
Caribbean Linestä Norwegian Cruise Lineksi. Nimen-
muutoksella haluttiin viestiä enemmän kansainväli-
syyttä ja varustamon alati kasvavaa reviiriä.

Vuonna 1 988 Norwegian Cruise Line sai vihdoin

laivastoonsa Seawardin, ensimmäisen päädyttyä ra-
kennusvaiheessa P&O Cruisesil le. Uusi Seaward oli
rakennettu Wärtsilän telakalla Suomessa ja aloitti
l i ikenteen vuonna 1 988. Kyseessä oli oikeastaan kak-
soistilaus, sil lä myöhemmin samana vuonna Royal
Viking Line sai uudisrakenteen samalta telakalta.
Vuonna 1 989 Kloster osti Royal Cruise Linen, ja nyt
varustamorypäs oli risteilyl i ikenteen johtavia toimijo-
ita.

Muutosten 1 990-luku

1 991 NCL esittel i Westwardin, joka oli entinen Royal
Viking Star. Westward jäi kuitenkin melko lyhyt-
ikäiseksi NCL:n laivastossa ja palveli vain muutaman
vuoden. 1 992 laivastoon liittyi ranskalaiselta telakalta
samana vuonna valmistunut Dreamward. Se oli myös
ensimmäinen alus, jol la Norwegian Cruise Line alkoi
tarjoamaan risteilyjä Miamin lisäksi myös Fort Lau-
derdalesta.Vuonna 1 993 myös Dreamwardin sisaralus
Windward liittyi laivastoon. Pian näiden alusten hank-
kimisen jälkeen Kloster-varustamo ajautui talous-
vaikeuksiin, mistä johtuen Royal Viking Line myytiin
kilpail i ja Cunardil le vuonna 1 994.

Itämereltä tuttu entinen Sally Albatross l i ittyi NCL:n
laivastoon vuonna 1 995 nimellä Leeward. Muutaman
vuoden jälkeen se jatkoi matkaa Star Cruisesin lai-
vastoon vuonna 1 999 ja sieltä vanhalle omistajal leen
Sil ja Linel le 2002. Laiva säilyi kuitenkin koko “ulko-
maanmatkansa” ajan Sil jan omistuksessa.

Vuonna 1 996 NCL alkoi nimeämään aluksiaan uudella

Norway oli aikanaan maailman suurin risteilyalus.

Auttamattomasti vanhenevan aluksen kohtaloksi tuli

kuitenkin räjähdys aluksen konehuoneessa vuonna 2003.

Alusta ei päätetty enää korjata, ja se romutettiin lopulta

vuonna 2007. Kuva: Postikortti Ian Boylen kokoelmista
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taval la. Jokaisen aluksen nimeen liitettiin alkuun sana
”Norwegian” ja entinen ”-ward”-pääte sai väistyä.
Ensimmäisen uuden mall in mukaisen nimen sai Royal
Cruise Linen laivastosta siirretty Norwegian Crown
(ex-Crown Odyssey). Seuraavana vuonna NCL osti
Majesty Cruise Linen laivaston ja sai sen mukana
kaksi alusta: Norwegian Dynastyn ja Norwegian
Majestyn. Jälkimmäinen on Leewardin tapaan tuttu
Itämereltä, sil lä alun perin sen piti valmistuaWärtsilän
telakalta Birka Linelle nimellä Birka Queen.
Telakkakonkurssin vuoksi hinta kuitenkin nousi ja
Birka perui tilauksensa. Vuoden 1 997 aikana myös
Royal Cruise Linen toiminta ajettiin alas, ja varus-
tamon viimeinen laiva Royal Odyssey (ex-Royal
Viking Sea) l i itettiin sekin NCL:n laivastoon nimellä
Norwegian Star.

NCL:n aiemmista laivoista Seaward sai uuden nimen
Norwegian Sea vuonna 1 997, kun taas Dream-
wardista ja Windwardista tuli Norwegian Dream ja
Norwegian Wind vuotta myöhemmin samassa yhtey-
dessä kun niitä pidennettiin l iki 40 metril lä Saksan
Bremerhavenissa. Samanlainen pidennys tehtiin myös
Norwegian Majestyyn vuonna 1 999. Vuonna 1 998
NCL:stä kasvoi jäl leen useamman varustamon rypäs,
kun se osti Orient Linen.

NCL toipui aiemmasta talouskriisistään nopeasti, ja jo
vuonna 1 999 oli seuraavan uudisrakenteen aika. Sak-
sassa rakennettu Norwegian Sky oli alkujaan Costa
Cruisesin tilaama Costa Olympia, mutta alkuperäisen
rakentajatelakan Bremer Vulkanin konkurssin jälkeen
NCL osti keskeneräisen aluksen vuonna 1 997 ja
rakennutti sen valmiiksi Lloyd Werftil lä.Varustamo oli
sen verran tyytyväinen laivaan, että sil le rakennettiin
sisaralus Norwegian Sun vuonna 2001 . Tässä vaihees-
sa NCL:l lä oli kuitenkin jo uusi omistaja.

Omistajuus vaihtuu, laivasto kasvaa

Vuonna 2000 malesialaiseen Genting Groupiin kuulu-
va Star Cruises osti koko Norwegian Cruise Linen
osakekannan. Oston myötä Star Cruisesista tuli
maailman kolmanneksi suurin risteilyvarustamo.
NCL:n siirtyminen Star Cruisesin hal l intaan tarkoitti
myös, että se sai laivastoonsa uusia aluksia.
Norwegian Star (2001 ) ja Norwegian Dawn (2002)
oli alkujaan tarkoitus valmistua Star Cruisesil le, mutta
ne siirrettiin jo ennen valmistumistaan Norwegian
Cruise Linen alaisuuteen.

Uusi omistaja ja uudet alukset toivat mukanaan
uudenlaisen tuotteen NCL:l le. Freestyle Cruising oli
val lankumouksell inen konsepti, jol laista risteily-
maailmassa oli aiemmin kokeil lut vain Star Cruises.
Ideana oli nimenmukaisesti se, että matkustajat

saisivat risteil lä vapaammin. Freestyle Cruising
tarkoitti esimerkiksi vapaampia ruoka-aikoja, suurem-
paa määrää ravintoloita joista valita, rennompia vaate-
koodeja aterioiden yhteydessä, entistä enemmän viih-
demahdoll isuuksia, sujuvampaa laivasta poistumista
viimeisenä aamuna ja niin edelleen. Tarkoituksena oli
yksinkertaisesti tehdä risteilemisestä entistä ren-
nompaa. Menestyksekäs Freestyle Cruising -konsepti
lanseerattiin myöhemmin kaikil la NCL:n aluksil la.
Suomalaisittain kiinnostavaa on, että Star Cruisesil le
konseptin merkittävin innovaatio – valinnanvapaus
ravintoloissa – tuli varustamon ensimmäisten alusten,
entisten Viking Linen autolauttojen mukana. Oikeissa
risteilyaluksissa päästiin siis 2000-luvulla viimein
nauttimaan meil le itsestään selvästä ravintoloiden
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Yllä: Norwegian Cruise Linen maalaukset vielä 2000-luvun

alussa eivät olleet järin erottuvia. Sittemmin varustamon

laivojen keulassa on totuttu näkemään laivan nimiin liittyviä

kuvioita. Kuvassa jo pidennetty Norwegian Dream

Helsingissä vuonna 2004. Kuva: Kalle Id

Alla: Suomalaisillekin Sally Albatrossina ja myöhemmin Silja

Operanakin tuttu alus palveli myös NCL:n laivastossa nimellä

Leeward ennen sen siirtymistä Star Cruisesille ja lopulta

takaisin Silja Linelle. Kuva: Postikortti Ian Boylen kokoelmista
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paljoudesta ja mahdoll isuudesta päättää itse, mil loin
syödä.

Uusi seikkailu – NCLAmerica

Vuonna 2002 NCL osti keskeneräisen laivanrungon,
jota oltiin rakennettu Ingal lsin telakalla Yhdysvaltojen
Mississipissä. Aluksen oli alun perin tarkoitus valmis-
tua American Classic Voyagesil le, mutta Project
America -nimeä kantanut hanke, jonka oli tarkoitus
herättää henkiin USA:n risteil i jälaivasto, kaatui rahoi-
tusvaikeuksiin. Siispä NCL:n ostama runko hinattiin
LloydWertfin telakalle Saksaan, jossa se viimeisteltiin.

Syy, miksi NCL osti amerikkalaistelakalla rakenteil la
ol leen aluksen, oli uudessa NCL America
-satsauksessa. NCL American tarkoituksena oli saada
liputettua aluksia Yhdysvaltain l ipun alle, operoida
niitä yhdysvaltalaisel la miehistöllä ja täten saada
mahdoll isuus l i ikennöidä yhdysvaltalaisten satamien
väli l lä i lman tarvetta poiketa ulkomaisissa satamissa.
Tästä katsottiin olevan hyötyä erityisesti Havaij i l la,
josta lähin ulkomainen satama on useamman päivä-
matkan päässä. Kun aluksen runko oli rakennettu
Yhdysvalloissa, voitiin se myös rekisteröidä USA:n
alusrekisteriin.

Vuonna 2003 NCL osti osana NCL America -satsaus-
ta myös Yhdysvalloissa rakennetut perinteiset höyry-
laivat United Statesin ja Independencen. Ne oli
tarkoitus uudistaa täysin ja palauttaa li ikenteeseen,
mutta laivojen muutostyöt osoittautuivat l i ian
kall i iksi, eikä NCL Americasta tul lut sel laista kulta-
kaivosta kuin toivottiin.

Ensimmäisen NCL American aluksen, Pride of Ameri-
can, oli tarkoitus valmistua vuonna 2004 ja aloittaa
l i ikenne Honolulusta. Alkuvuodesta 2004 se kuitenkin
kärsi vahinkoja telakalla, sai suuren vuodon ja upposi
osittain, minkä vuoksi valmistuminen venyi. Hätärat-
kaisuna NCL sai kuitenkin luvan liputtaa täysin
Yhdysvaltojen ulkopuolel la rakennetun Norwegian
Skyn Yhdysvaltoihin, ja se aloittikin vuonna 2004
Pride of American sijasta l i ikenteen nimellä Pride of
Aloha. Pride of America valmistui lopulta vuonna
2005.

Pride of Aloha ja Pride of America saivat seurakseen
vielä Saksassa vuonna 2006 rakennetun Pride of
Hawaiin. Sen rakentamisessa oli käytetty osittain
materiaaleja, joita alun perin oli suunniteltu käytet-
tävän Pride of American sisaraluksen rakentamisessa.
Pride of Hawaii valmistui kuitenkin lopulta täysin eri
alusluokkaan, ja Pride of America jäi lähinnä
yksinäiseksi alukseksi omassa luokassaan.

Yllä: Norwegian Majestyn piti alunperin valmistua Birka

Cruisesille, mutta Birka peruutti tilauksen hintalapun noustua

telakkakonkurssin vuoksi. NCL itse myi aluksen pois

ajauduttuaan talousvaikeuksiin vuonna 2008. Kuva: Postikortti

Ian Boylen kokoelmista

Alla: NCL America -satsaus ei lopulta osoittautunut erityisen

kannattavaksi. Kolmen aluksen laivasto kutistui lopulta yh-

teen. Kuvassa oleva Pride of America on edelleen

Yhdysvaltain lipun alla ja alkuperäisessä liikenteessään. Kuva:

Daniel Ramirez / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)
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Uusia aluksia laivastoon

Vuonna 2005 Norwegian Cruise Line vastaanotti
Norwegian Jewelin Meyer Werftin telakalta Saksasta.
Tämä Jewel-luokaksi kutsuttu sarja tul i lopulta
käsittämään peräti seitsemän alusta: Norwegian
Jewelin ja aiemmin mainitun Pride of Hawaiin (2006)
l isäksi Norwegian Pearlin (2006) ja Norwegian
Gemin (2007). Lisäksi 2000-luvun alussa valmistuneet
Norwegian Dawn (2002) ja Norwegian Star (2001 )
on kehitetty samasta alusluokasta.

2000-luvun puoliväl issä NCL siis laajentui useal la
aluksella. Vuonna 2006 NCL tilasi kaksi uutta F3-
luokan alusta Aker Yardsin Ranskan telakalta. Tilauk-
seen sisältyi optio kolmannesta aluksesta.

NCL ajautuu vaikeuksiin

Pitkän laajentumiskauden jälkeen 2000-luvun ensim-
mäisinä vuosina NCL ajautui kasvaviin taloudell isi in
vaikeuksiin. Kolmen aluksen kokoinen satsaus, NCL
America, ei osoittautunut taloudell isesti kannat-
tavaksi. Vuonna 2008 Amerikan-toiminnot kutistettiin
koskemaan vain yhtä alusta, Pride of Americaa. Pride
of Hawaii sai 2008 nimekseen Norwegian Jade ja
siirrettiin ”emo-NCL”:n laivastoon. Pride of Aloha sai
takaisin vanhan nimensä Norwegian Sky. Myöskään
suunnitelmat United Statesin ja Independencen koh-
dalla eivät edistyneet, ja alukset jäivät käyttämättö-
miksi. Independence myytiin myöhemmin romuksi ja
United States aluksen museointia tavoitteleval le
yhdistykselle.

Sijoitusyhtiö Apollo Management osti 50 prosentin
osuuden NCL:stä Star Cruisesilta vuonna 2007. En-
nen kauan solmimista Norwegian Wind, Norwegian
Dream ja Norwegian Majesty siirrettiin suoraan Star
Cruisesin omistukseen. Norwegian Majesty myytiin
eteenpäin Louis Cruisesil le 2008, ja myös Norwegian
Dreamin oli tarkoitus päätyä Louisil le, mutta kauppa
ei toteutunut. Sen sijaan sekä Norwegian Dream että
Norwegian Wind päätyivät lopulta Star Cruisesin
omaan liikenteeseen.

NCL ajautui jo tässä vaiheessa erimiel isyyksiin
Ranskasta tilaamiensa uudisrakennuksien kanssa, sil lä
uuden osaomistajan mukana tuli uusia vaatimuksia
laivan rakenteesta. Tämä johti toisen F3-luokan
aluksen peruutukseen (optio kolmannesta oli jäänyt
käyttämättä jo aiemmin), ja täten vain yksi F3-alus
rakennettiin valmiiksi. Se sai nimekseen Norwegian
Epic ja valmistui STX Europen Ranskan telakalta
lopulta vuonna 201 0.

NCL nousee takaisin jaloilleen

Lopulta NCL:n tilanne kuitenkin parantui. Norwegian
Cruise Line listattiin New Yorkin Nasdaqin pörssiin
vuonna 201 3. Norwegian Epicin valmistumisen jäl-
keen Norwegian Cruise Line tilasi kaksi uutta
risteil i jää, nyt taas tutulta Meyer Werftin telakalta.
Uudet Norwegian Breakaway (201 3) ja Norwegian
Getaway (201 4) olivat jonkin verran Norwegian
Epiciä pienempiä.

Vuonna 201 2 NCL tilasi jäl leen uudisrakenteen
Meyer Werftiltä. Tämä vuonna 201 5 valmistuva alus
tul isi olemaan suurempi kuin kaksi aiempaa Break-
away-luokan alusta, ja uutta luokkaa alettiin kutsua
Breakaway Plus -luokaksi. 201 3 Norwegian Cruise
Line tilasi toisen Breakaway Plus -luokan aluksen ja
vuonna 201 4 vielä kaksi l isää kasvattaen Breakaway

Yllä: Pride of Aloha oli ensimmäinen alus, joka käynnisti NCL

American liikenteen. Liikenteen supistuessa kolmesta

aluksesta yhteen Pride of Aloha siirrettiin takaisin "normaaliin"

NCL:n laivastoon, ja sai nimekseen Norwegian Sky. Kuva:

Postikortti Ian Boylen kokoelmista

Alla: Vuonna 201 0 Ranskasta valmistunut Norwegian Epic

kiinnitti huomiota poikkeuksellisella ulkonäöllään. Norwegian

Epic ei ikinä saanut tilattua sisaralustaan, vaan jäi "yhden

laivan ihmeeksi". Syyksi tilauksen peruuntumiseen huhutaan

olevan Apollon tulo mukaan NCL:n omistajakuvioihin ja siitä

aiheutuneet muutokset alkuperäisiin suunnitelmiin nähden.

Kuva: STX France



Yllä: Dreamward ennen pidennystä ja nimenmuutosta

Norwegian Dreamiksi. Kuva: Postikortti Ian Boylen kokoelmista

Yllä oikealla: Kuvassa esiintyvä Seaward rakennettiin Wärtsilän

telakoilla. Nykyisin alus kulkee Star Cruisesin liikenteessä

nimellä SuperStar Libra. Kuva: Postikortti Ian Boylen

kokoelmista

Oikealla: Norwegian Sun lähdössä Helsingistä vuonna 201 1 .

Sisaralus Norwegian Skyn lisäksi myös Costa Cruisesin Costa

Victoria pohjautuu samaan alustyyppiin. Kuva: Kalle Id

Alla: Viime syksynä valmistunut Breakaway Plus - luokan

Norwegian Escape on toistaiseksi NCL:n uusin alus. Jos

Norwegian Escape kiinnostaa enemmän, voit lukea siitä lisää

Ulkomatalan numerosta 5/201 5. Kuva: Marko Stampehl
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Plus -luokan lopulta neljän aluksen suuruiseksi.
Ensimmäinen Breakaway Plus -luokan aluksista val-
mistui viime syksynä ja sai nimekseen Norwegian
Escape. Tarkemmin Norwegian Escapesta voit lukea
Ulkomatalan numerosta 5/201 5.

Vuonna 201 4 NCL osti Prestige Cruises Holdingsin
reilul la kolmella mil jardil la Yhdysvaltain dollaril la.
Prestige Cruises Holding omisti premium-segmen-
tissä toimivan Oceania Cruisesin ja luksus-segmen-
tissä operoivan Regent Seven Seas Cruisesin. Nämä
säilyivät itsenäisinä varustamoina uuden Norwegian
Cruise Line Holdings -emoyhtiön alla, josta tuli nyt
myös Norwegian Cruise Linen omistaja. Kauppa
vahvisti NCL:n asemaa vahvana toimijana risteily-
markkinoil la ja on osittain todiste siitä, että NCL
pääsi taloudell isten vaikeuksiensa ylitse.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

NCL on tänä päivänä yksi risteilyalan suurista nimistä
Carnival Corporationin ja Royal Caribbean Internati-
onalin jälkeen. Sekä NCL:n oman brändin laajen-
tuminen että kasvaminen yritysostojen kautta on
tehnyt siitä vahvan ja itsenäisen pelurin risteilymark-
kinoil la.

Tällä hetkellä Norwegian Cruise Linel le on raken-
teil la kolme Breakaway Plus -luokan alusta Meyer
Wertfin telakalla. Niistä ensimmäinen, Norwegian Joy,
valmistuu ensi vuonna ja tulee olemaan NCL:n
ensimmäinen erityisesti Kiinan risteilymarkkinoil le
suunniteltu alus. Näin NCL kilpailee myös suoraan
entisen omistajansa Star Cruisesin kanssa; NCL:n
pörssil istauksen jälkeen Star Cruises on vähitel len
luopunut osuudestaan käytännössä kokonaan. Seuraa-
va Breakaway Plus -luokan alus, Norwegian Bliss, val-
mistuu vuonna 201 8, ja vuonna 201 9 valmistuu vielä
viimeinen, toistaiseksi nimeämätön alus.

NCL:n 2000-luvussa aloittama ”Freestyle Cruising”
on edelleen yksi varustamon valttikorteista. Tämän
vuoden alussa se uudelleenlanseerasi Freestyle
Cruising -konseptin nimellä ”Feel Free”. Osana ”Feel
Free” -konseptia NCL tarjoaa myös “Norwegian’s
Free at Sea” -paketteja. Niissä asiakkaat, jotka ostavat
tietyn mittaisen risteilyn, saavat maksutta kaupan
päälle jonkin neljästä palvelupaketista (ilmaiset juo-
mat, risteilyn pituudesta riippuen kolme tai neljä
ilmaista ateriaa erikoisravintoloissa, i lmainen internet-
yhteys tai 200 dollaria laival la käytettäväksi risteilyn
ajan).

Samalla myös Oceania Cruisesin sekä Regentin kehit-
täminen jatkuu. Oceania Cruises sai tänä kesänä
laivastoonsa uuden (käytetyn) aluksen, samoin kuin

Regent, jol le valmistui Ital iasta uudisrakenne Seven
Seas Explorer. Kerroimme Seven Seas Explorerista ja
Regentin historiasta Ulkomatalan numerossa 5/201 6.
Regent saa vielä yhden uuden uudisrakennuksen
laivastoonsa vuonna 2020. Täten myös NCL-konser-
nin muiden brändien kehittäminen jatkuu siinä missä
itse Norwegian Cruise Linenkin.

Huolimatta siitä, että NCL on matkansa varrella koh-
dannut vaikeuksia, on se tänä päivänä kuitenkin yksi
maailman johtavista risteilyvarustamoista. Saavutus on
erityisen vaikuttava, kun muistetaan varustamon koh-
danneen toistuvasti vaikuksia ja vaihtaneen omistajaa
huomattavasti kilpail i joitaan useammin. Tästä huoli-
matta NCL on ollut monessa suhteessa suunnan-
näyttäjänä koko alal le ja esitel lyt aikanaan lukuisia
innovaatioita, jotka myöhemmin tulivat osaksi alan
standardia. 50 vuoden ikään päässyt NCL panostaa
myös vahvasti tulevaisuuteen.

Lähteitä

-CaptainsVoyage.com
(http://www.captainsvoyage.com)
-Fakta om Fartyg (http://www.faktaomfartyg.se)
-gCaptain (http://ww.gcaptain.com)
-Norwegian Cruise Line (https://www.ncl.com)
-Wikipedia (http://www.wikipedia.org)

Myös Norwegian Cruise Line haluaa oman osansa alati

kasvavista Kiinan risteilymarkkinoista. Parhaillaan Meyer

Werftin telakalla Saksassa rakenteilla oleva, ja ensi vuoden

puolella valmistuva Norwegian Joy onkin NCL:n

ensimmäinen Kiinan-markkinoita varten suunniteltu alus. Se

kuuluu Breakway Plus - luokkaan ja on täten sisar viime

vuonna valmistuneelle Norwegian Escapelle. Se tulee

valmistuttuaan risteilemään sekä Shanghaista että

Tianjinistä. Myös Norwegian Joyn ulkomuoto henkii

itämaisuutta, ja aluksen kuviot onkin suunnitellut kiinalainen

taitelija Tan Ping. Kuva: Norwegian Cruise Line



Kanadan kirjeenvaihtaja

Kuvia Kanadan
itärannikolta

Kanadan itärannikko tarjoaa hyvät
puitteet laivakuvaamiselle, sillä
Halifaxin lisäksi laivaliikenne Saint
Lawrencella on varsin vilkasta ja
kansainvälisen liikenteen lisäksi se-
kaan mahtuu paljon paikallista lii-
kennettä. Ohessa päätoimittajam-
me poimintoja alkusyksyn kuva-
saaliista.

Yllä vasemmalla: Celebrity Summit Québec Cityssä.

Vasemmalla: Kanadalaisen Fednavin omistama Umiak I on

maailman voimakkain jäätä murtava bulkkeri. Se kykenee

ICE-1 5 -luokituksen mukaisesti kulkemaan itsenäisesti jopa

1 ,5 metrin paksuisessa jäässä. Kanadan lipun alla kulkeva

alus valmistui vuonna 2006 Japanista.

Alla vasemmalla: Société des Traversiers vastaa lauttaliiken-

teestä Québecin provinssin alueella. Kuvassa Québec Cityn

ja Saint Lawrencen toisella rannalla sijaitsevan Lévisin väliä

kulkeva Alphonse-Desjardins.

Alla: Vuonna 1 996 valmistunut Felix-Antoine-Savard, joka

liikennöi kesälauttana Saguenay-vuonon poikki Tadoussacin

ja Baie-Sainte-Catherinen välillä.

Kuvat: Oll i Tuominen
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Yllä: C.T.M.A Vacancier, joka aloitti uransa vuonna 1 972 Vi-

king Linen laivastossa nimellä Aurella. Myös Tallinkin liiken-

teessä nimellä Saint Patrick II tutuksi tullut alus tekee kesä-

kaudella risteilyjä Montréalin ja St. Lawrencen lahdella sijait-

sevan Magdalen Islandsin välillä.

Oikealla: Tunnusomainen piirre Saint Lawrencella ovat Suur-

ten järvien ja Saint Lawrencen kanavajärjestelmään sunnitel-

lut "laker"-alukset. Kuvassa vuonna 1 966 valmistunut Algoma

Centralin Algosteel matkalla kohti Montréalia.

Alla oikealla: Newfoundlandin St. John'sin ja Montréalin väli-

sessä linjaliikenteessä kulkeva Oceanex Connaigra.

Alla: Saint Lawrencella risteilyjä tekevä Victory Cruise Linen

Victory I.

Kuvat: Oll i Tuominen
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Lokikirja
Syys-lokakuu 201 6

TEKSTI: KALLE ID, JUSSI LITTUNEN, JUHANI MEHTO JA

OLLI TUOMINEN

Hanjin Shipping haettiin konkurssiin .
Eteläkorealainen varustamojätti Hanjin Shipping
haettiin konkurssiin 31 .8. mittavien velkojen takia.
Kontti-, irtolasti- ja tankkilaivoja operoiva varustamo
on maailman seitsemänneksi suurin konttivarustamo.
Konkurssin jälkeen monet varustamon alukset olivat
jumissa niin satamissa kuin merelläkin, kun aluksia ei
voitu purkaa tai lastata ennen kuin velkojien
vaatimukset on saatu selvitettyä. Hanjin Shippingin
kotisivujen mukaan varustamolla on yhteensä 1 32
omistettua ja rahdattua alusta. JM

Superstarin uudeksi nimeksi Pascal Lota.
Tall inkin nopeakulkuinen matkustaja-autolautta saa
uudelta omistajaltaan Corsica Ferriesiltä nimen
Pascal Lota, kun se luovutetaan omistajal leen
alkuvuonna 201 7 Turussa Meyer Turun telakalla ra-
kenteil la olevan Megastarin valmistuttua. Pascal Lota
perusti Corsica Ferries -varustamon (sil loin Corsica
Line) vuonna 1 968. Hän kuoli 1 9. tammikuuta tänä
vuonna 83-vuotiaana. Nimi merkitsee samalla muu-
tosta Corsica Ferriesin 2000-luvun nimeämis-
politiikkaan, jossa on suosittu Mega-etuliitettä. KI

Color Line suunnittelee maailman suurinta
hybridilauttaa. Color Line ilmoitti 2.9. suunnit-
televansa sittenkin uudisrakenteen tilaamista
Strömstad-Sandefjord -l injal le, valmistuvaksi vuonna
2020. Suunnitelmissa on 1 60 metriä pitkä lautta, jon-
ka kapasiteetti ol isi 2 000 matkustajaa ja 430-500
henkilöautoa. Se varustetaan akustolla, joka mahdol-
l istaa päästöttömän ajamisen Sandefjordin satamaan -
avomerellä laiva kuitenkin kulkisi omil la mootto-
reil laan, joiden voimanlähdettä ei ole vielä paljastettu.
Uuden aluksen tilaamisen ehtona on, että Color Line
saa pitää Sandefjordin sataman 1 0.00 aamulähdön
myös vuoden 2020 jälkeen. Color Line suunnittel i
uudisrakennetta l injal le jo aiemmin, mutta ilmoitti

vuonna 201 4 luopuneensa suunnitelmasta ja pyrki-
vänsä sen sijaan hankkimaan käytetyn aluksen korvaa-
maan vuonna 1 971 valmistuneen Bohusin. KI

MSC Meraviglia vesille - seuraavan aluksen
nimi paljastettiin. Sveitsiläisen risteilyvarustamo
MSC Cruisesin uudisrakennus MSC Meravigl ia
laskettiin vesil le syyskuun 2. päivänä STX Francen
telakalla Saint-Nazairessa, Ranskassa. Samassa yhtey-
dessä varustamo kertoi, että Meravigl ian sisaraluksen
nimeksi tulee MSC Bell issima. Alusten on tarkoitus
valmistua kesäl lä 201 7 sekä keväällä 201 9. Alusten
matkustajakapasiteetti tulee olemaan 4 500, brutto-
vetoisuus 1 67 600 ja pituus 31 5 metriä. JL

Wallenius ja Wilhelmsen yhdistävät toimin-
tansa. Ruotsalainen Wallenius Lines ja norjalainen
Wilhelmsen ilmoittivat syyskuun alussa solmineensa
esisopimuksen, joka koskee varustamoiden yhdis-
tymistä. Neuvottelut uuden Wallenius Wilhelmsen
Logistics ASA -yhtiön synnyttämiseksi jatkuvat, ja
niiden on tarkoitus valmistua vuodenvaihteeseen
mennessä. Uusi yhtiö tul laan noteeraamaan Oslon
pörssissä. Walleniuksen lehdistötiedotteen mukaan
yhdistymisel lä haetaan synergiaetuja niin hal l innossa
kuin l i iketoiminnassa, ja tarkoituksena on luoda maa-
ilman johtava varustamo- ja logistiikkayhtiö, joka
pystyy sopeutumaan tulevaisuuden haasteisiin.Yhtiön
on tarkoitus aloittaa vuoden 201 7 alkupuolel la, mutta
Wallenius Line tulee edelleen liikennöimään joukkoa
sopimuksen ulkopuolel le jääviä aluksia. JL

Carnival teki aiesopimuksen kahden ris-
teilyaluksen tilaamisesta Meyer Turun telakal-
ta. Maailman suurin risteilyalusvarustamo, Carnival
Corporation & plc, on tehnyt aiesopimuksen kahden
1 80 000 bt:n ja 5 200 matkustajan risteilyaluksen
rakentamisesta Meyer Turun telakalla. Alusten
teknisistä tiedoista on kerrottu vain vähän, mutta ne
voivat käyttää polttoaineenaan LNG:tä ja pohjau-
tunevat niin ikään Carnival-konserniin kuuluvan Cos-
ta Crocieren risteilyaluksiin, jotka tilattiin samalta
telakalta kesäkuussa 201 5. Nyt tilatut alukset tulevat
olemaan suurimmat Carnival in laivastossa ja
valmistuvat vuosina 2020 ja 2022. Samalla Costal le
valmistuvan toisen aluksen luovutusta lykätään
vuodesta 2020 vuoteen 2021 . Samalla Carnival i l-
moitti myös tilaavansa kolmannen yhtä suuren

Merenkulun tärkeimpiä tapahtu-
mia niin kotivesiltä kuin maailman
meriltä syys-lokakuulta 201 6.

Syyskuu

46



47

aluksen Princess Cruises -brändil leen. Se rakennetaan
Meyer Werftin Papenburgin-telakalla ja luovutetaan
vuonna 2020. JM

Kaksi kuoli Viking Freyan törmättyä siltaan.
Viking River Cruisesin jokiristeil i jä Viking Freyan
komentosilta tuhoutui törmättyään siltaan Erlangenin
lähistöllä Mainin ja Tonavan välisel lä kanavalla 1 1 .9.
Muiden alueella l i ikkuvien jokiristeil i jöiden tapaan
Viking Freyan komentosilta voidaan laskea
matalimpien siltojen alittamista varten. Vielä tunte-
mattomasta syystä komentosiltaa ei kuitenkaan
laskettu siltaa alitettaessa, jol loin se törmäsi siltaan ja
murskautui, tappaen laivan kapteenin sekä yhden
muun miehistön jäsenen. Lisäksi kaksi muuta
miehistön jäsentä jäi vangiksi murskautuneeseen ko-
mentosiltaan, mutta saatiin myöhemmin vapautettua
paikal l isen palokunnan toimesta. KI

Tallink vaihtaa alustensa reittejä joulukuussa.
Tall ink paljasti 1 2.9. pitkään odotetun tiedon Sil ja
Europan tulevaisuudesta: laivaa modernisoidaan
syksyn aikana 1 6 mil joonalla eurolla, minkä jälkeen se
korvaa Baltic Queenin 22-risteilyil lä Helsingistä
Tall innaan 1 2.1 2. Baltic Queen puolestaan siirtyy
Tall inna-Tukholma -l injal le korvaten Romantikan, joka
palaa Riika-Tukholma -reitil le Isabellen pariksi. Käy-
tännössä palataan siis samaan järjestelyyn kuin
vuosina 201 3-1 4 ennen Sil ja Europan rahtausta
Australiaan majoituslaivaksi. KI

RMC saamassa suurtilauksen Puolustusvoimil-
ta? Puolustusvoimat tiedotti tehneensä aie-
sopimuksen neljän Laivue 2020-luokan alusten ti-
laamisesta Rauman telakkaa pyörittävältä Rauma Ma-
rine Constructionsilta (RMC). Nyt Puolustusvoimat
selvittää RMC:n resurssit ja edellytykset alusten ra-
kentamiseen. Mikäli alukset tilataan, on rakennus-
töiden tarkoitus alkaa vuonna 201 9. Jäissä kulkevien
Laivue 2020 -luokan alusten on tarkoitus korvata nel-
jä Rauma-luokan ohjusvenettä sekä Hämeenmaa-luo-
kan miinalaivat. OT

Ponant julkaisi uudisrakenteidensa nimet.
Ranskalainen expedition-varustamo Ponant nimeää
vuosina 201 8-201 9 Vardin telakalta Norjasta
valmistuvat risteil i jänsä ranskalaisten löytöretkeil i jöi-
den mukaan. Laivojen nimet tulevat olemaan valmis-
tumisjärjestyksessä Le Lapérouse (Jean-François de
Galaup de Lapérouse, Tyynenmeren tutkija), Le
Champlain (Samuel de Champlain, Pohjois-Amerikan
tutkija), Le Bougainvil le (Louis-Antoine de Bougain-
vil le, ensimmäisen ranskalaisen maailmanympäripur-
jehduksen komentaja) ja Le Kerguelen (Yves-Joseph
de Kerguelen-Trémarec, eteläisen napa-alueen
tutkija). KI

Ylinnä: Konttialus Hanjin Gold kuvattuna Cuxhavenissa

keväällä 201 5. Varustamo Hanjin Shipping on haettu

konkurssiin.

Kuva: Juhani Mehto

Yllä: Corsica Ferries julkaisi ostopäätöksen tultua

havainnekuvan nykyisestä Superstarista, joka oli vielä

tuolloin saamassa uudeksi nimekseen Mega Express Six.

Kuva: Corsica Ferries

Alla: Havainnekuva Color Linen uudisrakennussuunnitelmasta

Strömstad-Sandefjord -linjalle.

Kuva: Color Line



Espanjalainen Armas tilaa uuden lautan. Espan-
jalainen lauttavarustamo Armas tilasi hieman yllät-
täen uuden lautan niin ikään espanjalaiselta Astil leros
Armonin telakalta. Uusi alus tulee olemaan 1 80
metriä pitkä, 26,4 metriä leveä ja kuljettaa 1 800
matkustajaa, 1 09 rekkaa ja 426 henkilöautoa. Tilauk-
sen arvo on 1 25 mil joonaa euroa, ja sopimukseen
sisältyy optio kahdesta sisaraluksesta. Armas-varus-
tamosta kerrottiin tarkemmin Ulkomatalan numeros-
sa 5/201 3. KI

DFDS:n ja St. Peter Linen välinen miehitys-
sopimus päättyy.Tähän asti St. Peter Linen laivojen
miehityksestä vastannut DFDS ilmoitti syyskuussa,
että laivojen miehityssopimuksia ei jatketa enää
niiden päättyessä ensi vuonna. Sen sijaan Princess
Marian ja SPL Princess Anastasian miehistöt siirtyvät
Flensburgin telakalta valmistuviin uusiin rahtilaut-
toihin. Samaan aikaan St. Peter Linen ympäril lä vel-
lovat huhut kertovat, että varustamo olisi lopet-
tamassa toimintaansa kokonaan, ja sen laivat olisivat
siirtymässä Moby Linesin omistukseen. KI

DFDS tilasi kaksi uutta rahtilauttaa Kiinasta.
DFDS tilasi syyskuun lopussa kaksi 6 700 kaista-
metrin roro-rahtialusta J inl ingin telakalta Kiinasta.
Alukset varustetaan rikkipesureil la, ja ne varustel laan
kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n uuden
Energy Efficency Design Index -standardin mukaan.
Vuonna 201 9 valmistuvat alukset asetetaan liiken-
teeseen varustamon Pohjanmeren-reiteil lä. JM

Navirailin Hanko-Paldiski -linja DFDS:lle. Navi-
rail OÜ:n Hanko-Paldiski -l inja siirtyi 1 .1 0. DFDS:n
omistukseen. Sopimus kaupasta solmittiin 1 .9. ja Viron
kilpailuviranomaiset antoivat siunauksensa kaupalle
28.9. Linjal la l i ikennöivä Sailor (ex-Finnsailor) rahda-
taan DFDS:l le neljäksi vuodeksi. DFDS uskoo kaupan
tuovan merkittäviä synergiaetuja varustamon olemas-
sa olevan Paldiski-Kapellskär -l injan kanssa. KI

Wasa Expressiä uudistettiin Tallinnassa.Wasa-
l inen ainoa alus Wasa Express vierail i telakalla
Tall innassa 25.9. ja 1 0.1 0. väl isenä aikana. Teknisten
huoltotöiden lisäksi laivan myymälätiloja laajennettiin,
ja hyttien sekä yleisten tilojen pintoja uusittiin.
Varustamo ei hankkinut telakoinnin ajaksi korvaavaa
alusta l injal le, joten telakoinnista johtuen Vaasan ja
Holmsundin välinen liikenne oli kaksi viikkoa kes-
keytyksissä. OT & KI

Laivaromuttamo Turun korjaustelakalle? Turun
korjaustelakka, Meriaura, ympäristöpalveluita tuottava

Ylinnä: Havainnekuva sveitsiläisen MSC Cruisesin vuonna

201 7 valmistuvasta Meravigliasta ja sen vuonna 201 9 valmis-

tuvasta sisaraluksesta. Kuva: MSC Crociere

Yllä: Silja Europa toistaiseksi viimeistä kertaa Helsingin

Eteläsatamassa 28.8. Laivan palatessa liikenteeseen

joulukuussa sen lähtöpaikka siirtyy jälleen Länsisatamaan.

Etualalla uusi Allas-meriuimala. Kuva: Kalle Id

Alla: Miinalaiva Hämeenmaa on yksi merivoimien

suurimmista aluksista. Se on tarkoitus korvata

uudisrakenteella, joka mahdollisesti rakennetaan Raumalla.

Kuva: MKFI/Wikimedia Commons

Lokakuu
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Delete Finland ja Pesupalvelu Hans Langh selvittävät,
voitaisiinko Suomeen perustaa suuria laivoja purkava
romuttamo. Tekesin rahoittaman hankkeen taustal la
on muuttuva EU-lainsäädäntö, jonka mukaan tule-
vaisuudessa EU-maan lipun alla l i ikennöivät alukset
pitää purkaa sertifioidusti Unionin alueella. Nykyisin
suuria aluksia purkavaa romuttamoa ei EU:n alueella
ole, ja tähän markkinarakoon uusi hanke pyrkii
vastaamaan. KI

Älyväyläkokeilu alkaa ensi vuonna. Liikenne-
virasto aloittaa ensi vuonna nk. älyväylä-kokeilun, jol la
pyritään parantamaan navigoinnin turvall isuutta ja
tehokkuutta. Älyväylässä on kyse järjestelmästä, joka
toimittaa väylää lähestyvälle alukselle automaattisesti
esimerkiksi ajantasaiset säätiedot ja -ennusteet, ja
turvalaitteet väyläl lä mukautuvat l i ikennetilanteen ja
-olosuhteiden tarpeisiin. Lisäksi väylän tietoja
verrataan aluksen tietoihin (esimerkiksi väylän poh-
janmuodot ja aluksen syväys). Liikenneministeri Anne
Bernerin mukaan älyväyläkokeilu on “suuri askel kohti
älykkääseen automaatioon perustuvaa autonomista
meril i ikennettä”. Kokeilu kestää kaksi vuotta. JL

Tallink allekirjoitti sopimukset LNG:n toimit-
tamisesta Megastarille.Tall ink on valinnut nestey-
tetyn maakaasun toimittajat Helsinki-Tall inna -l injal le
ensi keväänä valmistuvaa Megastaria varten. Suomes-
sa kaasun toimittaa Skangas ja Virossa AS Eesti Gaas.
Megastarin on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 201 7.
Se liikennöi LNG:l lä, mutta pystyy käyttämään myös
meridieseliä polttoaineenaan. JL

Virgin Cruisesista Virgin Voyages. Brittiläisen
Virgin-yhtymän risteilyvarustamo ehdittiin nimetä
uudelleen jo ennen toiminnan aloittamista. Varusta-
mon tavoitteena on houkutella risteilylaival le ihmisiä,
jotka eivät normaalisti siel lä kävisi; i lmeisesti osana
tätä strategiaa varustamon nimi vaihdettiin loka-
kuussa Virgin Cruisesista Virgin Voyagesiksi. Virgin
Voyages solmi jo aiemmin sopimuksen kolmen uuden
aluksen rakentamisesta Fincantierin telakalla. 1 1 0 000
bruttotonnin alukset tulevat valmistumaan vuosina
2020-2022. KI

Mitsubishi vetäytyy risteilybisneksestä miljar-
ditappioiden jälkeen. Japanilainen telakkayhtiö
Mitsubishi Heavy Industries ilmoitti lokakuussa, että
se ei aio jatkossa rakentaa risteilyaluksia; näiden sijas-
ta yhtiö kehittyy matkustaja-autolauttoihin ja kes-
kikokoisiin matkustajalaivoihin. Syynä päätökseen o-
vat mil jarditappiot, jotka telakka kärsi AIDApriman
rakentamisen yhteydessä (kts. UM 4/201 6). Keväällä
201 6 valmistunut AIDAprima valmistui kuukausia ai-
kataulustaan myöhässä, ja sen lisäksi rakentamisen
kustannukset yllättivät telakan kaikki arviot. JL
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Yllä: Havainnekuva DFDS:n vuonna 201 9 valmistuvista

uudisrakenteista.

Kuva: DFDS Seaways

Alla: Hanko-Paldiski - linjan siirryttyä DFDS:n omistukseen

myös linjalla liikennöivä Sailor rahdataan DFDS:lle. Kuvassa

Sailor lähdössä Hangosta heinäkuussa 201 5.

Kuva: Oll i Tuominen

Alinna: Wasa Expressin sisätiloja uudistettiin jälleen laivan

käytyä telakalla syys-lokakuun vaihteessa. Kuvassa Wasa

Express Holmsundissa kevättalvella 201 4.

Kuva: Kalle Id



Värtahamnen vihittiin virallisesti käyttöön.
Värtahamnenin uusi terminaali vihittiin viral l isesti
käyttöön 1 8.1 0, vaikka uusi terminaali on ollut
käytössä jo kesäkuun 21 . päivästä lähtien. Vanha
terminaali puretaan aikanaan asunto- ja toimisto-
rakennusten tieltä. Kun lauttapaikka 4 valmistuu vuo-
denvaihteessa, siirtyy myös Tall inkin Riian-l i ikenne
Frihamneninsta Värtahamneniin. Näin ollen kaikki Tal-
l inkin l i ikenne on vuodenvaihteen jälkeen keskittynyt
yhteen terminaaliin. Kerroimme laajemmin uudis-
tuvastaVärtahamnenista numerossa 2/201 6. OT

Suomen Joutsen huoltotelakoinnilla Naanta-
lissa. Museolaiva Suomen Joutsen hinattiin syyskuun
puoliväl issä huoltotelakoinnil le Naantali in kotisata-
mastaan Turusta. Kyse oli säännöll isin väliajoin tehtä-
vistä huoltotöistä, joita toteutettiin viimeksi kym-
menen vuotta sitten. Telakoinnin aikana aluksen
runkoa huolletaan ja pintakäsitel lään, mastoja ja ank-
kurikettinkejä huolletaan sekä erilaisia teknisiä järjes-
telmiä korjataan. Telakointi kesti kuukauden, ja ta-
kaisin Aurajokeen laiva palasi 1 9.1 0. JL

Hurtigrutenin uudisrakennusten nimet julkis-
tettu. Hurtigruten paljasti lokakuun puoliväl issä, että
sen uudisrakennukset saavat nimikseen Roald
Amundsen ja Fridtjof Nansen norjalaisten naparetkei-
l i jöiden mukaan. Alukset valmistuvat norjalaiselta
Klevenin telakalta 201 8-201 9. OT

Gotlandsbåtenille miljoonatappiot – etsii lisä-
rahoitusta. Odotusten mukaisesta ja onnistuneesta
sesongista huolimatta Gotlannin-l i ikenteen uuden
kilpail i jan Gotlandsbåtenin ensimmäisen til ikauden
tulos tulee olemaan noin 9 mil joonaa kruunua (n. 1
mil j . €) tappioll inen. Tämän seurauksena Gotlans-
båtenin toimitusjohtaja kertoo yhtiön etsivän par-
hail laan noin 30 mil joonaa kruunun (n. 3,2 mil j . €)
l isärahoitusta. Mikäli rahoitusjärjestelyt onnistuvat ja
l i ikenne jatkuu ensi kesänä, tulee liikennöintikausi
olemaan tämänvuotista lyhyempi. Kerroimme Gotlan-
nin-l i ikenteen kilpailutilanteesta ja tulevaisuudesta
tarkemmin edell isessä numerossa (5/201 6). OT

Grimaldi harkitsee alusten liputtamista Itali-
asta - myös Suomi ja Ruotsi vaihtoehtoina.
I tal ialainen laivanvarustamo, mm. Finnlinesin omis-
tajana tunnettu Grimaldi Group harkitsee alustensa
ulosl iputtamista Ital iasta, jos Ital ian hall itus toteuttaa
muutoksia nk. cabotage-l i ikennettä koskeviin sääntöi-
hin. Cabotage-l i ikenteessä on kyse ulkomaisen varus-
tamon tai muun liikennöitsijän harjoittamasti kulje-
tusl i ikenteestä toisen valtion sisäisil lä reiteil lä. Gri-
maldin toimitusjohtajan mukaan varustamo harkitsee
ainakin Suomea, Ruotsia ja Isoa-Britanniaa ja seuraa
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Yllä: Takkuisesti ja kustannukset ylittäen sujunut AIDApriman

rakennusurakka sai Mitsubishi Heavy Industries -telakan

luopumaan risteilylaivojen rakentamisesta - ainakin

toistaiseksi. Kuva: AIDA Cruises

Alla: Suomen Joutsen kuvattuna Aurajoessa vuonna 2005,

vuosi ennen edellistä telakkakäyntiä. Kuva: Scoo/ Wikimedia

Commons

Alinna: Scandlinesin tilaaman Gedser-Rostock -lautan

kastetilaisuutta juhlittiin lokakuun viimeisenä päivänä. Kuva:

Scandlines/Claus Lil levang



tarkasti mm. Ruotsin tonnistoverouudistusta. JL

Scandlinesin Copenhagen valmistuu vasta jou-
lukuussa. Scandlinesin kovaonninen Gedser-Rostock
-lautta Copenhagen sai viral l isesti nimensä Fayardin
telakalla Tanskassa 28.1 0. Jo ennen kastetta Scandlines
tiedotti, että laiva tulee aiemmasta tiedosta poiketen
liikenteeseen vasta joulukuussa. Kerroimme
Copenhagenin sisaralus Berlinistä tarkemmin Ulko-
matalan numerossa 4/201 6. KI

Viking ADCC Transmediterránealle. Espanja-
laisvarustamo Acciona Transmediterránea ja Astil leros
Vulcanon telakka vahvistivat 24.1 0. huhun, jonka
mukaan Transmediterránea rakennuttaa valmiiksi
telakalla makaavan puolivalmiin Viking ADCC:n. 1 500
matkustajaa ja 609 kaistametriä kuljettava alus
valmistuu joulukuussa 201 7, ja varustamon arvioidaan
asettavan sen Almeria-Melil la -l injal le. Laivan alku-
peräinen tilaaja Viking Line tilasi sen IZARin telakalta
Espanjasta alkuvuodesta 2007. Toimitus sovittiin
vuodeksi 2009, mutta sopimus purettiin vuonna 201 0
laivan ollessa vielä pahasti keskeneräinen. KI

Brittany Ferries: uudisrakennuksille ensin ei ja
sitten kyllä. Britanniasta Ranskaan ja Espanjaan
liikennöivän Britanny Ferriesin johto kertoi lokakuun
alussa, että varustamo ei tilaa pitkään suunniteltuja
korvaajia laivastonsa vanhimmil le aluksil le Bretagnelle
ja Normandiel le Britannian EU-eron vaikutuksista
johtuen. Kuitenkin jo 24.1 0. päätös pyörrettiin:
Brittany Ferriesin tytäryhtiö SONOMAR tilaa ke-
vääl lä 201 7 uuden lautan Ouistreham-Portsmouth
-l injal le toimitettavaksi keväällä 201 9. LNG-käyt-
töinen uudisrakenne tulee olemaan suunnitelmien
mukaan matkustajakapasiteetiltaan pienempi kuin rei-
tin nykyinen Normandie, mutta rahti- ja vuodeka-
pasiteetiltaan suurempi. KI

Crystal Cruisesille lisää jahteja, Exclusive-
luokka myöhemmäksi. Crystal Cruises kertoi
31 .1 0. alussa muuttavansa tulevia alussuunitelmiaan.
Vuonna 201 9 valmistuva ”jahtiristeil i jä”’ Crystal
Endeavour saa kaksi sisarta, jotka valmistuvat 2020 ja
2021 . Sen sijaan suuremman Crystal Exclusive
-luokan ensimmäinen alus tulee valmistumaan vasta
vuonna 2022, aiemmin suunnitel lun 201 9 sijaan.
Lisäksi varustamon suunnitelmissa mainitaan nyt vain
yksi Exclusive-luokan laiva, kun aiemmin niitä piti tul la
kolme ja Crystal Endeavourin jäädä luokkansa
ainoaksi. KI

Yllä: Brittany Ferries ilmoitti lokakuussa ensin, että Turussa

rakennetulle Normandielle ei rakenneta korvaajaa

lähivuosina. Vielä saman kuun aikana päätös pyörrettiin ja

korvaajan suunnitellaan valmistuvan 201 9.

Kuva: Allan Ryszka-Onions

Alla: Deltamarinin konseptiin perustuva Crystal Endeavour

saa aiemmin uutisoidusta poiketen kaksi sisarta, kun taas

suurempi Exclusive-luokka lykkäytyy myöhemmäksi.

Kuva: Crystal Cruises
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Helsinki-Tallinna -linjalla merkkipäiviä

Helsingistä Tall innaan liikennöiväl lä Linda Linellä on
syytä juhlaan, sil lä se aloitti l i ikenteen marraskuussa
1 991 eli 25 vuotta sitten. Kantosiipialus samalla l injal-
la alkoi kuitenkin jo vuonna 1 990.

Megastar tulossa

Samaan aikaan kun Helsinki-Tall inna -l injal la juhl itaan
merkkipäiviä, ol laan reitil lä ottamassa käyttöön uutta
alusta. Ulkomatala seuraa rakentamista ja esittelee
valmiin aluksen vuoden 201 7 numeroissaan.

Dream Cruises

Genting-konserniin kuuluva Dream Cruises aloittaa
toimintansa uudella Genting Dream -aluksella. Tutus-
tumme sekä uuteen varustamoon että tämän uuteen
alukseen.

Uudet praamid Saarenmaalle

Saarenmaan ja Hiidenmaan väliseen liikenteeseen
rakennetaan parhail laan uusia laivoja; tutustumme
sekä näihin että Seabourn Encoreen

Tulossa:

Helsinki-Tallinna linjan historia ja nykyisyys ovat esillä tule-

vissa numeroissa. Kuvassa Estonian New Linen Corbiere

Helsingissä kesällä 1 993. Kuva: Marko Stampehl

Ulkomatala 1 /201 7 ilmestyy

torstaina 5. tammikuuta




