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uudistui Vikingille

expedition-markkinoil le

Silja Europa

Uudisrakenteita

uusi laiva?

Matkakertomus:
Oosterdamil la Alaskaan



TEKSTI: OLLI TUOMINEN

MITÄ tapahtuu kun tämänhetkisessä heikossa taloustilanteessa suo-
malaisyritys kertoo tekevänsä 1 90 mil joonan investoinnin, joka tuo
työtä suomalaisil le ja luultavasti työll istää suomalaisia vuosikaudet
eteenpäin? Haukut tietysti.

Viking Linen päätös solmia esisopimus Amorellan korvaajasta kiina-
laisen Xiamen Shipbuildingin kanssa sai aikaan valtaisan kommentti-
vyöryn sosiaal isessa mediassa sekä runsaasti palstatilaa lukuisten leh-
tien sivuil la. Erityisesti varsinaissuomalaiset kansanedustajat vaativat
muun muassa Vikingin saamien tukien takaisinperintää ja niiden sito-
mista kotimaisiin investointeihin.

Monelta kansanedustajalta tuntuu kuitenkin menevän äänestäjiä kalas-
tel lessa puurot ja vell it sekaisin. Viking Linen saamat tuet koostuvat
pääosin erilaisista miehistötuista, joita maksetaan kaikil le varusta-
moil le, joil la on aluksia Suomen lipul la. Tukea maksetaan nimenomaan
miehistökuluista, eikä sil lä ole
mitään tekemistä investointi-
en kanssa. Vikingin tukipotin
suuruus puolestaan johtuu
siitä, että sil lä on Suomen li-
pul la neljä isoa matkustaja-
alusta, jotka työll istävät satoja
henkilöitä. Sil ja Linel la on Suomen lipul la kaksi alusta, jol loin sen saama
tuki jää luonnoll isesti Vikingin saamasta.

On mielenkiintoista, miten kansanedustajat muuttuivat yhtäkkiä
asiantuntijoiksi Turun ja Rauman telakoiden mahdoll isuuksista laivan
rakentamiseen ilman minkäänlaisia taustatietoja kummankaan telakan
tilanteesta. Turun telakka luonnoll isesti haluaa jaloil leen päästyään pi-
tää kiinni tuottavammista risteil i jätilauksista - jotka se sai siitä huo-
l imatta, että tilaaja ei ole Suomesta.

Keskustelussa tuntuu myös unohtuvan, että edell iset kaksi uudis-
rakennusta (Viking XPRS ja Viking Grace) Viking Line tilasi Suomesta
yhteensä noin 370 mil joonalla eurolla. Uudenkin aluksen tavaran-
toimittajista yli puolet on suomalaisia.

Toisin kuin Vikingin tilaus, esimerkiksi Finnlinesin ja ESL Shippingin
tilaukset Kiinasta eivät ole johtaneet samalla taval la lehtiotsikoihin. Vi-
kingin tilauksen päätyminen ulkomail le on toki sääl i, si l lä Suomesta ti-
lattuna aluksen työll istävä vaikutus olisi ol lut huomattavan korkea.
Kaikesta huolimatta Viking Linen usko Turun-l injaan olisi voinut ansaita
toisenkinlaisen vastaanoton. !

Pääkirjoitus

Väärin työllistetty ja
investoitu
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TEKSTI: KALLE ID

VIKING LINE julkisti pitkään odotetun uutisen 23.1 1 .
Helsingissä, kun varustamo solmi esisopimuksen uu-
den matkustaja-autolautan rakentamisesta. Vuonna
2020 valmistuvaksi suunniteltu alus rakennetaan ehkä
hieman yllättäen Kiinassa, Xiamen Shipbuilding Indus-
try Co. Ltd:n telakalla, jol la ei ole aiempaa kokemusta
matkustaja-alusten rakentamisesta.

Pohjoisen Itämeren suurin

Jo marraskuun alussa Vikingin toimitusjohtaja Jan
Hanses kertoi ennakkotietoja uudesta aluksesta:
Amorellan korvaavan laivan LNG-tankit sijoitetaan
autokannen alle, samaan tapaan kuin tammikuussa
valmistuvassa Megastarissa, kun taas keulabulbi muo-
toil laan linjapari Viking Gracestä uudelleen aallon-

Autolautat

Viking tilaa Kiinasta

Jos solmittu esisopimus johtaa ti-
laukseen, saa Viking pohjoisen Itä-
meren suurimman ja energiate-
hokkaimman matkustaja-autolau-
tan vain 1 90 miljoonan euron hin-
taan.

Yllä: Tietokonemallinnuksen perusteella mahdollinen

uudisrakenne muistuttaa ulkoasultaan Viking Gracea. Eroina

ovat muun muassa katolla olevat Flettner-roottorit.

Kiinnostavaa kyllä, mallinnuksessa laivaan ei ole piirretty

Viking Gracen myötä varustamon väritykseen lisättyjä

raitoja. Mitä todennäköisimmin uuden aluksen ulkonäkö

tulee vielä muuttumaan, sillä useimmiten laivan sisustuksen

suunnittelija antaa viimeisen silauksen myös laivan

ulkokuorelle. Kuva: Viking Line
Alla: Uuden laivan myötä Amorella siirtynee Helsinki-Tallinna

-linjalle. Jos Viking käyttää optionsa toiseen kiinattareen,

voivat molemmat nykyisistä Turun-laivoista päätyä ensi

vuosikymmenellä uusille reiteille. Kuva: Kalle Id

4



muodostuksen vähentämiseksi. Uuden laivan valmis-
tuttua Amorella mahdoll isesti siirtyy Helsinki-Tall inna
-l injal le, jol la Viking tarvitsee lisäkapasiteettia. Varusta-
mo on etsinyt Tall innan-l injal le myös käytettyä alusta
Viking XPRS:n l injapariksi, mutta sopivaa ei ole löyty-
nyt.

Uusi alus tulee olemaan saman pituinen kuin Viking
Grace mutta leveämpi, mikä mahdoll istaa lastimetrien
määrän kasvattamisen 1 500:aan. Autokansi tulee tar-
joamaan myös sähköautojen latausmahdoll isuuden.
Laivan bruttovetoisuuden arvioidaan olevan 63 000
tonnia, mikä tekee aluksesta suurimman pohjoisel la
Itämerellä l i ikennöivän matkustaja-autolautan. Laivan
suunnitteluun osall istuvat Wärtsilä, Deltamarin ja
ABB Marine. Ålands Sjöfartin mukaan uusi alus tul-
laan varustamaan ruoripotkureil la perinteisten kiin-
teiden potkureiden ja peräsimien sijaan. Toinen inno-
vaatio löytyy laivan katolta, jonne asennetaan
Flettner-roottorit; yhdessä muiden energiaa sääs-
tävien ratkaisujen kanssa varustamo ennustaa 1 4,3
prosentin polttoainesäästöä Viking Graceen verrat-
tuna.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan uuden aluksen
sisustuksen suunnittelee ruotsalainen Til lberg Design,
jota voidaankin pitää varustamon luottosuunnittel i ja-
na: Viking Graceä lukuun ottamatta kaikkien Vikingin
nykylaivojen alkuperäinen sisustus oli Til lbergin arkki-
tehtien kynästä. Ulkomatalan saamien tietojen mu-
kaan neuvotteluja käytäisiin parhail laan myös muiden
suunnittel i joiden kanssa.

Hinta ratkaisi telakan

Vaikka uusi laiva herätti pal jon kiinnostusta, herätti
Vikingin päätös tilata laiva Kiinasta paljon kriittisiä
äänenpainoja; kansanedustajien taholta vaadittiin jopa
Vikingil le maksettujen varustamotukien perimistä ta-
kaisin. Jan Hansesin Turun Sanomil le antaman haas-
tattelun mukaan vain Xiamenin telakka pystyi tarjoa-
maan kilpailukykyisen hinnan; vaihtoehtona ei ol lut
jokin muu telakka vaan joko Xiamen tai ei uutta lai-
vaa ollenkaan. Hanses kuitenkin myönsi, että Kiinasta
tilaamisessa on omat riskinsä, eikä uuden aluksen val-
mistuminen sovitusti vuonna 2020 ole lainkaan var-
maa.

Kiinalaistelakan lisäksi Viking neuvotteli myös muun
muassa kaikkien suomalaisten telakoiden kanssa.
Meyer Turun telakalla ei ol lut kapasiteettia rakentaa
laivaa Vikingin haluamassa aikataulussa, ja sisartelakka
Papenburgissa oli l i ian kall is. Rauma Marine Const-
ructionsin tarjous oli l i ian kall is ja kokematon telakka
liian riskialtis. Arctechin telakka-al las Helsingissä puo-
lestaan ei ole tarpeeksi leveä. Suomalaisten lisäksi tar-

jouksen jättivät myös ainakin Ital ian valtion omistama
Fincantieri ja kroatialainen Brodosplit, joka rakensi ai-
kanaan myös nyt korvattavan Amorellan. Vikingin ana-
lyysin mukaan Brodosplitin tarjous oli toiseksi paras
mutta sekin merkittävästi Xiamenin tarjousta kall i im-
pi.

Vaikka Vikingin tilaus Kiinasta on merkittävä, ei kyse
ole uudesta ilmiöstä: kiinalaisil la telakoil la on parhail-
laan rakenteil la uusia autolauttoja ruotsalaisil le Rede-
ri AB Gotlandil le ja Stena Linelle. Suurista suomalais-
varustamoista kiinalaistelakoihin on aiemmin turvau-
tunut mm. Finnlines.

On syytä muistaa, että nyt solmittiin vasta aiesopimus
uuden laivan rakentamisesta. Rakentamisen yksityis-
kohdat käydään läpi kevään aikana, ja varsinainen ra-
kennussopimus solmitaan vasta sen jälkeen. Mikäli lo-
pull inen sopimus solmitaan, kuuluu siihen myös optio
sisaraluksesta.

Lähteitä

- Viking Linen lehdistötiedote 23.1 1 .201 6
- Helsingin Sanomat (www.hs.fi)
- Insiderplus (www.insiderplus.se)
- Turun Sanomat
- Ålands Sjöfart (www.sjofart.ax)

Fakta:
Uudisrakenne vs.
Viking Grace
Laiva:

Valmistumisvuosi:
Bruttovetoisuus:
Pituus:
Leveys:
Matkustajamäärä:
Kaistametrejä:

NB

2020
63 000
21 8 metriä
35 metriä
2 800
1 500

Viking Grace

201 3
57 000
21 9 metriä
32 metriä
2 800
1 250
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TEKSTI: KALLE ID

VIELÄ vuosi sitten pohdittiin, palaisiko huonoon kun-
toon päässyt Sil ja Europa enää liikenteeseen Itäme-
rellä. Viime keväänä laivaa uudistettiin neljäl lä mil joo-
nal la eurolla, mitä seurasi kesä päiväristeil i jänä Hel-
sinki-Tall inna -väli l lä. Nyt syksyn aikana laivaa uudis-
tettiin ensin Muugan satamassa ja sitten Naantalin
telakalla 1 6 mil joonalla eurolla. Yhteensä 20 mil joo-
nan euron uudistusten jälkeen 22 tunnin risteilyt
Helsingin ja Tall innan väli l lä aloitti matkustajan kan-
nalta täysin uusi laiva.

Kevään 201 6 uudistukset

Sil ja Europan rahtaus majoitusalukseksi Australiaan
syksyllä 201 4 merkitsi muutoksia laivan sisätiloihin,
majoituslaiva kun ei tarvitse esimerkiksi suurta myy-
mälää vaan kuntosalin. Laivan palauttaminen takaisin
taval l iseksi matkustaja-autolautaksi viime keväänä
vaati muutostöitä, jotka noudattivat pääasiassa Sil ja
Serenaden ja Symphonyn aiempien muutostöiden
mall ia: ravintoloista Food Market muuttui Fast Lanek-
si ja Taurus Tavolataksi, myymälätilat saivat Helsinki-
Tukholma -laivoja vastaavan ilmeen ja brändäyksen,
minkä lisäksi Ocean Club -yökerho ja disco saivat
uuden, ajanmukaisen ilmeen.

Paljon laivasta jäi kuitenkin vielä vanhaan asuun – mu-
kaan lukien kaikki hytit, joista merkittävä osa oli edel-
leen alkuperäisessä vuoden 1 993 asussa. Koska laiva

Autolautat

Entistä ehompi
Europa
Silja Europaan tehtiin syksyn aika-
na Muugassa ja Naantalissa Tallin-
kin historian suurin remontti.Yh-
dessä viime keväänä tehtyjen uu-
distusten kanssa laivan lähes kaik-
ki matkustajatilat on modernisoi-
tu.

6



7

Kuva: Kalle Id
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Yllä: Tallinkin ja Siljan laivastojen viimeinen Maxim-ravintola

on saanut väistyä Grill Housen tilalta. Jossain määrin muutos

on toki vain seremoniallinen, sillä jo kesän aikana Maximissa

oli käytössä Grill Housen ruokalista. Uusi sisustus on

rakennettu alkuperäisten katto- ja pylväselementtien

ympärille.

Vasemmalla: Arkkitehti Heikki Mattila esittelee Europan

uudistuksia 1 7.1 1 . Starilla matkalla Tallinnaan.

Alla: Maxim muuntautumassa Grill Houseksi 1 7.1 1 . Katto ja

pylväät ovat jo saaneet uudet maalit, mutta taustalla

seinässä näkyy vielä alkuperäinen pastellinvihreä sävy.

Kuvat: Kalle Id
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asetettiin kesäkaudeksi päiväristeilyil le Helsingistä Tal-
l innaan ei hyttien sisustus ollut suuri ongelma, mutta
alusta lähtien lienee ollut selvää, että reittiratkaisu ei
ole pysyvä.

Syksyn 201 6 uudistukset

Elokuun lopussa Sil ja Europa lopetti päiväristeilyt
Helsingistä ja suuntasi Muugan satamaan uudistetta-
vaksi. Muutamaa viikkoa myöhemmin Tall ink ilmoitti,
että uudistusten jälkeen Sil ja Europa korvaisi Baltic
Queenin 22 tunnin risteilyil lä Helsingistä Tall innaan,
mikä puolestaan mahdoll isti Baltic Queenin siirron
Tall inna-Tukholma -l injal le ja Tukholma-Riika -reitin
paluun kahdella aluksella operoitavaksi. Paluu suosi-
tul le l injal le tarkoitti samalla Tall inkin historian kal-
leinta yksittäistä remonttia.

Sil ja Europan palatessa l i ikenteeseen 1 2.1 2. sitä ei
tunnistanut entisekseen. Pitkän uudistuksen aikana lä-
hes kaikki laivan 1 352 hyttiä olivat saaneet uuden il-
meen, buffet ja à la carte -ravintolat olivat uusiutu-
neet, samoin pubi, Corner Bar sekä kaikki käytävät ja
aulatilat. Uudistuneiden tilojen suunnittelusta vastasi
Tall inkin luotto-arkkitehtitoimisto Aprocos, jonka toi-
mitusjohtaja Heikki Mattila kertoi uudistuksista leh-
distölle laival la marraskuussa järjestetyssä esittelyti-
laisuudessa.

Ravintolat

Buffet Europa on muuntautunut Sil ja Serenadelta ja
Symphonyltä tutuksi Grande Buffetiksi, ja myös sisus-
tus vastaa Helsinki-Tukholma -laivojen ravintoloita.
Tilassa säilyy myös alkuperäisiä elementtejä: keulassa
olevat kupariset, erikseen suunnitel lut valaisimet on
säästetty, ja ne antavatkin ravintolal le omaa, muista
Grande Buffeteista erottuvaa ilmettään.

Maxim á la carte -ravintolan tilal le on puolestaan tul-
lut Galaxyltä, Baltic Princessiltä ja Baltic Queeniltä
tuttu Gril l House. Vaikka ravintola on uusi, on tääl lä
säästetty alkuperäinen, tyylikäs katto sekä ravintolan
keskellä olevat pylväät. Uusi sisustus on suunniteltu
säästettyjen elementtien ympäril le. Kokonaisuutena
Sil ja Europan Gril l House onkin ilmeeltään tasok-
kaampi kuin muiden alusten vastaavat ravintolat. Uu-
teen ravintolaan on yhdistetty vanha Russian Maxim
-ravintola (alkujaan Drottningholm-kabinetti) .

Mattilan mukaan päätyminen Gril l Houseen oli pitkän
suunnittelutyön tulos: alkujaan suunniteltiin vain Ma-
xim-ravintolan uudistamista, mutta Tall inkil la todettiin
Gril l Housen sopivan paremmin 22 tunnin risteilyjen
tarpeisiin. Selvityksen alla oli myös Russian Maximin
korvaaminen uudella erikoisravintolal la, mutta tätä-

Yllä: Ocean Club sai uuden ilmeen jo keväällä. Samanlainen

sisustus jatkuu myös perässä olevan Windjammer Barin

puolelle. Kuva: Kalle Id
Alla: Silja Serenadelta ja Symphonyltä tuttuun Grande Buffet

-sisustukseen tuovat erilaista ilmettä kuvassakin näkyvät

alkuperäiset, käsin tehdyt kuparivalaisimet.

Kuva: AS Tall ink Grupp
Alinna: Kokoushuoneet saivat tyytyä vain pintojen

uudistamiseen, mutta konferenssitilojen aula sai täysin uuden

ilmeen. Kuva: Kalle Id
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kään ei (val itettavasti) pidetty järkevänä. Tästä huoli-
matta matkustaji l la on Europalla valittavanaan neljä
eri ravintolaa, kun nyt uudistettuja Grande Buffettia ja
Gril l Housea täydentävät keväällä uudistuneet Fast
Lane ja Tavolata. Ravintoloiden lisäksi uudistuksia on
tehty kulissien takana, sil lä keittiökalusteista muun
muassa uunit on vaihdettu ja Gril l House on saanut
nimensä mukaisen gril l in, mikä vaati myös keittiöiden
sähköjärjestelmien uusimista.

Syötävää tarjoaa myös entisen Seaside Cafén tilal le
rakennettu Coffee & Co, joka eroaa vanhasta kahvi-
lasta ei vain sisustuksensa puolesta vaan myös aiem-
paa suuremmalla istumapaikkojen määrällä.

Corner Bar ja Sea Pub

Gril l Housen vieressä oleva Corner Bar on myös
saanut uuden ilmeen, joka muistuttaa Gril l Housen
ilmettä; näin Corner Baria voikin pitää uudessa asus-
saan Gril l Housen aperatiivibaarina, jossa käydä naut-
timassa lasil l inen ennen il lal l ista. Myös Corner Barissa
on säästetty vanhasta sisustuksesta osia, jotka sopeu-
tuvat uusissa väreissä tilan uuteen ilmeeseen. Varsin
tunkkainen Joe’s Place -pubi sen sijaan on saanut täy-
sin uuden ilmeen, joka lainaa Sil ja Serenaden ja Sym-
phonyn Sea Pubista.

Muista viihdetiloista Ocean Club, Windjammer Bar ja
Moonlight Disco uudistettiin jo keväällä. Europa-teat-
teri kuudennella kannella puolestaan säilyy edelleen
aikakapselina: tila on pintamateriaaleja myöten alku-
peräisessä vuoden 1 993 asussa. Teatteri ei kuitenkaan
jää käyttämättömäksi; Tall ink Sil jan viestintäjohtaja
Marika Nöjdin mukaan siel lä tul laan ainakin kevätkau-
den ajan pitämään teatteriin sopivia viihde-esityksiä,
muun muassa standup-komiikkaa, minkä lisäksi tila on
kokousvieraiden käytössä. Lopull isesti ti la ei välttä-
mättä nykyasuun jää: l injajohtaja Marko Makken mu-
kaan tilan uudistamista muil la laivoil la suosiota saa-
neeksi Iskelmäbaariksi harkitaan.

Muut julkiset tilat

Myös aulat, portaat ja hyttikäytävät ovat saaneet uu-
den yleisilmeen: vaaleat seinät yhdistettynä tummiin
mattoihin sekä täyteen loistoonsa entisöityyn alku-
peräiseen puulattiaan siel lä, missä lattiat olivat vielä
tarpeeksi hyvässä kunnossa entisöitäviksi. Hissiaulo-
jen seinien uusi i lme on puolestaan tummaa kiveä, ja
portaita aiemmin koristaneet värikkäät abstraktit
maalaukset ovat vaihtuneet mustavalkoisiin valokuva-
muraaleihin kaupungeista, joissa Tall inkin ja Sil jan lai-
vat vierailevat. Nämä on tosin valitettavasti toteutet-
tu hieman huolimattomasti pikselöityneinä versioina.

Hyttikäytävien lommoil la olleet seinät ja ovet tasoi-
tettiin ennen uusien pintojen asentamista; Makken
mukaan tähän jouduttiin käyttämään peräti kolme
tonnia pakkelia. Hyttien ovet on myös maalattu eri
kansil la eri värein, mikä helpottaa oman hytin löytä-
mistä. Laivan kaikki julkiset vessat on uudistettu; käy-
tävien ja aulatilojen tapaan niiden uudessa ilmeessä
korostuvat mustan ja valkoisen sävyt, mutta näiden
lisäksi monissa vessoissa on päädytty säästämään al-
kuperäiset, korkeatasoiset seinien graniittilaatat. Vali-
tettavasti paluu li ikenteeseen ei sujunut vessojen
osalta ongelmitta, ja laiva sai ei-toivottua julkisuutta
keltaisten lehtien sivuil la.

Kokoustilat ja saunaosasto ovat nekin saaneet uutta
ilmettä päivitettyjen pintamateriaal ien muodossa,
mutta kokoustilojen aula sai suuremman päivityksen.
Heikki Mattilan mukaan Aprocos on tehnyt suunni-
telmat laajemmista uudistuksista myös kokous- sekä
saunaosastoon, mutta kustannussyistä nämä jäivät
ainakin täl lä kertaa tekemättä.

Täysin uudistetut hytit

Syksyn aikana uudistettiin kaikki Sil ja Europan mat-
kustajahytit, lukuun ottamatta autokannen alla olevia
C-hyttejä; nämä tulevat saamaan vuoronsa tammi-
kuun aikana laivan ollessa l i ikenteessä. Hyttien kaikki
pintamateriaal it on uusittu, uuden klassisen ajattoman
värimaailman ollessa yhdistelmä mustaa, valkoista,
harmaata, vaaleaa puuta sekä korostevärinä standar-
dihyteissä joko turkoosia tai punaista ja deluxeissa
joko oranssia tai l imeä. Alkuperäiset kalusteet on
vuoteita lukuun ottamatta vaihdettu, ja säilytystiloissa
on siirrytty kaapeista hyllyihin – syy tähän on Mattilan
mukaan yksinkertaisesti se, että matkustajat tuppasi-
vat unohtamaan tavaroita kaappeihin, mitä hyllyjen
kanssa ei toivottavasti tapahdu.

Hyttien uudistusten yhteydessä myös hyttien vessat
saivat täysin uuden, vaalean ilmeen. Muista hytteihin
l i ittyvistä muutoksista on syytä mainita de luxe -hyt-
tien uudet sohvat, jotka voidaan perheiden iloksi
muuttaa vuoteiksi lapsil le. Sil ja Serenadesta ja Sym-
phonystä poiketen valtaosa Sil ja Europan hyteistä sai
uudistetussakin muodossa kokolattiamatot; vinyyli-
lattia on vain viidennellä kannella olevissa al lergia-
hyteissä.

Kall i it uudistukset kertovat Tall inkin sitoutumisesta
laivaan; Marika Nöjdin mukaan laiva on uudistusten
jälkeen niin hyvä, että siitä myös halutaan pitää kiinni.
Vuorokauden risteilyiden lisäksi Sil ja Europa tekee
ensi kesänä jo perinteeksi muodostuneita risteilyjä
Helsingistä Visbyhyn, sekä uutuutena loppukesästä
risteilyn Helsingistä Riikaan.



Yllä: Menneisyyden lähiöbaareja henkinyt Joe's Place -pubi

koki täydellisen muodonmuutoksen moderniksi Sea Pubiksi.

Kuva: Sami Koski
Yl lä oikealla: Vuosien saatossa kovia kokeneet hyttikäytävät

muuntautuivat valoisiksi. Vaihtelevat ovien värit auttavat

suunnistamisessa; 1 1 . kannella myös matoissa on eri kuosi

kuin muilla kansilla. Kuva: Kalle Id
Oikealla: De Luxe -hyttien ajanmukaisessa ilmeessä

yhdistyvät mustan, harmaan ja valkoisen sävyt

koristetyynyihin, jotka ovat hytistä riippuen joko oranssit tai

limenvihreät. Kuva:Kalle Id
Alla: Kahdeksannen kannen arkadin alkuperäinen puulattia
on entistetty alkuperäiseen loistoonsa. Kantta alempana

huonokuntoinen lattia oli pakko poistaa. Kuva: Kalle Id

1 1



Autolautat

Viron saarten lauttaliikenne
kohujen keskellä
Viime vuosinaViron saariston laut-
taliikenteessä on ollut paljon kiis-
toja ja skandaaleja, erityisesti man-
ner-Viron ja kahden suurimman
saaren, Saarenmaan ja Hiiden-
maan välisillä linjoilla. Vain harvat
muistavat aikoja, jolloin lauttalii-
kenne olisi sujunut ilman mitään
keskustelua.
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TEKSTI: SIMONA MITMANN

KÄÄNNÖS: OLLI TUOMINEN

AIKOJEN alusta asti (el i vuodesta 1 994 alkaen) Saa-
renmaan (Virtsu - Kuivastu) ja Hiidenmaan (Rohuküla
- Heltermaa) välisiä sekä useita muita reittejä mante-
reen ja pienempien saarten väli l lä l i ikennöi Saaremaa
Laevakompanii (SLK) tai sen tytäryhtiöt. Sinä aikana
mediassa myös nimellä "lauttakuningas" (kirjaimell i-
sesti proomukuningas; viron kielen sanaa proomu

(praam) käytetään usein harhaanjohtavasti lautta-sa-
nan (parvlaev) sijaan) tunnettu yhtiön pääomistaja
Vjatšeslav Leedo muodostui saarten lauttamonopolin
kasvoiksi niin l i ikenteen kehittämisen kuin kiistakysy-
mysten osalta.

Vuodesta 1 997 alkaen useita suurempia aluksia, kuten
Ofelia (1 968, Kröger Werft), Scania (1 972, Aalborg
Værft), rahdattu Viire (1 989, North East Shipbuilders)
ja St. Ola (1 971 , Meyer Werft), asetettiin l i ikentee-



Autolautat

Viron saarten lauttaliikenne
kohujen keskellä

Praamidin ensimmäinen uudisrakennus Leiger Virtsun

satamassa. Laiturissa myös Saaremaa Laevakompaniin

uusin alus Hiiumaa. Kuva: TS Laevad OÜ
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seen, mikä paransi reittien palvelutasoa ja kapasiteet-
tia vanhempiin aluksiin verrattuna. Vuosikymmenen
kuluttua edellä mainitut alukset alkoivat olla jo elin-
kaarensa ehtoopuolel la, minkä vuoksi Saaremaa
Laevakompanii ti lasi BLRT Fiskestrandilta kolme uu-
disrakennusta. Muhumaa asetettiin l i ikenteeseen maa-
l iskuussa 201 0, Saaremaa kesäkuussa 201 0 ja Hiiumaa
toukokuussa 201 1 . Vanhoja aluksia nopeammat ja
kookkaammat uudisrakennukset lopettivat l i ikennettä
esimerkiksi vaikeissa sääolosuhteissa pitkään vaivan-
neet luotettavuusongelmat, minkä lisäksi ne myös vä-
hensivät aiemmin kilometrien pituisiksi venyneitä au-
tojonoja.

Vjatšeslav Leedon tapa hoitaa l i iketoimintaa aiheutti
kuitenkin edelleen kiistoja. Esimerkiksi SLK:n valtiolta
saamat tuet aiheuttivat jatkuvasti tyytymättömyyttä.
Joinain kylminä talvina häntä syytettiin jään murtami-
sesta juuri ennen kuin Viron merenkulkulaitos olisi
kieltänyt sen ilmaisten jääteiden avaamiseksi, mikä oli-
si korvannut Leedon hyvän lauttabisneksen.

Silta vai kansallistaminen?

Edell iset esimerkit huomioiden ei ole ihme, että esi-
tyksiä sil lan rakentamiseksi Saarenmaalle tai lauttal i i-
kenteen kansal l istamista esitettiin aina sil loin täl löin.
Sil lan rakentaminen mantereelta Saarenmaalle ei kos-
kaan edennyt selvitysastetta pidemmälle pääosin ym-
päristösyistä sekä uusien lauttojen saapumisesta joh-
tuen. Jälkimmäinen vaihtoehto sen sijaan oli näköpii-
rissä, sil lä sopimus Saaremaa Laevakompaniin tytäryh-

tiön Väinamere Liinidin kanssa oli päättymässä loka-
kuussa 201 6.

Tutkimukset ja analyysi l i ikenteen kansal l istamisesta
alkoivat jo vuonna 201 1 . Alustavassa talous- ja viestin-
täministeriön rahoittamassa, vuonna 201 3 valmistu-
neessa selvityksessä suunnitelmana oli rakennuttaa
uudet alukset valtio-omisteisel le yhtiöl le ja vuokrata
ne yksityisel le operaattoril le. Jo tuolloin useat tahot
totesivat aikataulun olevan kunnianhimoinen mutta
toteutettavissa, mikäli toimeen käydään välittömästi.
Liikkeellelähtö tapahtui kuitenkin hitaasti ja myös val-
tion omistama Tall innan Satama suunnittel i tarjouskil-
pailuun osal l istumista. Siihen se tarvitsi kuitenkin mi-
nisteriön siunauksen, mikä jäi saamatta Viron hall ituk-
sen erottua vuoden 201 4 alussa.

Uusi talous- ja infrastruktuuriministeri Urve Palo päät-
ti asiaan perehdyttyään perua vanhan suunnitelman
syyttäen edell istä ministeriä l i ian hitaasta etenemises-
tä. Hän myös huomautti, ettei ol lut mitään takeita sii-
tä, että uudet alukset valmistuisivat lokakuuhun 201 6
mennessä.

Kesäkuun viimeisenä päivänä 201 4 julkistettiin uusi
tarjouskilpailu, jossa pyrittiin löytämään operaattori,
jol la olisi käytössään neljä uutta tai enintään 86 kuu-
kautta vanhaa alusta Saarenmaan ja Hiidenmaan rei-
teil le uuden sopimuskauden alkaessa lokakuussa
201 6. Sopimusehtona oli myös, että valtio saa oikeu-
den ostaa alukset sopimuskauden päättyessä vuonna
2026.

Valittu tie oli kuitenkin erittäin epäsuosittu, sil lä toi-
veet Vjatšeslav Leedon ja Väinamere Liinidin monopo-
l in päättymisestä heikkenivät ja alkoi näyttää siltä, että
edessä olisi uusi kymmenen vuoden jakso ilman muu-

Saaremaa Laevakompaniin Hiiumaa, Praamidin Leiger ja

SLK:n Superflex-lautta Ionas, jonka yhtiö rahtasi paikkaa-

maan uudisrakennusten siirtoa Saksaan. Alus osoittautui

varsin epäluotettavaksi. Kuva: TS Laevad OÜ
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toksia. Myös Väinamere Liinid oli tarjouskilpailua vas-
taan ja esitti muutoksia tarjouskilpailun ehtoihin, sil lä
se piti muun muassa epärealistisena neljännen uuden
aluksen rakentamista. Vuosina 201 0-1 1 valmistuneet
Saaremaa, Hiiumaa ja Muhumaa luonnoll isesti täytti-
vät tarjouskilpailun ehdot. Väinamere Liinidin ehdotus
muutoksista hylättiin ja sen tarjous todettiin tarjous-
kilpailun ehtojen vastaiseksi.

Tallinnan Satama voittaa kilpailutuksen

Samaan aikaan Tall innan Satama avasi tarjouskilpailun
neljän uuden aluksen rakentamiseksi. Kun satama ei
saanut lainkaan tarjouksia eikä näin ollen olisi voinut
osal l istua kilpailutukseen, se aloitti suorat neuvottelut
mahdoll isten rakennustelakoiden kanssa.

Koska ministeriö ei saanut ehdot täyttäviä tarjouksia,
aloitti se suorat neuvottelut sekä Väinamere Liinidin
että Tall innan Sataman kanssa. Ensin mainittu oli neu-
votteluissa avoin, mutta varoitti että yhteys saaril le
voisi vaarantua mikäli Tall innan Satama voittaisi, si l lä
neljän aluksen rakentaminen halutussa aikataulussa
olisi mahdotonta. Tall innan Satama jatkoi neuvotteluja
ja ne voitettuaan tilasi kaksi alusta Remontowalta
Puolasta sekä kaksi alusta Sefinen telakalta Turkista.

Sopimusta ei kuitenkaan päästy heti al lekirjoittamaan,
sil lä Väinamere Liinid valitti odotetusti päätöksestä.
Valitus kuitenkin hylättiin ja 1 1 . joulukuuta ministeri
Palo ja Tall innan Satama allekirjoittivat sopimuksen
Saarenmaan, Hiidenmaan ja mantereen välisen lautta-
l i ikenteen hoitamisesta syyskuun loppuun 2026 asti.
Väinamere Liinid ei kuitenkaan luovuttanut, vaan
haastoi ministerin oikeuteen ja vei asian myös Euroo-
pan komission käsiteltäväksi. Asiaan liittyvät oikeusju-
tut ovat vielä tätä kirjoitettaessa kesken.

SLK iskee takaisin

Saaremaa Laevakompaniin uudisrakennukset rahdat-
tiin Saksaan elokuussa 201 5, missä ne aloittivat l i iken-
teen Cuxhaven-Brunsbüttel -reitil lä, jol la ne kulkevat
edelleen. Monien mielestä kyseessä oli Vjatšeslav
Leedon ja Saaremaa Laevakompaniin kosto, vaikka
Leedo kaikki väitteet kielsikin. Liikenne saaril le jatkui
SLK:n vanhoil la lautoil la, jotka toivat mukanaan pitkät
jonot satamiin, jonkin verran epäluotettavuutta sekä
runsaasti tyytymättömyyttä kansalaisten keskuudessa.

Samaan aikaan Tall innan Satama järjesti kilpailun uusi-
en alusten nimistä. Toukokuussa 201 5 paljastettiin, et-

Yllä: 1 1 4-metriseen ja 1 9,7 metriä leveään Leigeriin mahtuu

1 50 autoa ja 700 matkustajaa. Kuva: TS Laevad OÜ
Alla: Yksi Saaremaa Laevakompaniin hankinnoista 2000-

luvun alussa oli vuonna 1 971 valmistunut St. Ola, joka kulki

vuosina 1 982-1 991 Eckerö Linjenin liikenteessä nimellä

Eckerö. Kuva: AS Saaremaa Laevakompanii / Otto Ojapuu
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tä alukset saavat nimikseen Tõll , Piret, Leiger ja Tiiu
Saarenmaan ja Hiidenmaan paikal l iseen mytologiaan
kuuluvien hahmojen mukaan. Elokuussa julkisuus
vaihtui negatiiviseksi, kun Tall innan Sataman hall ituk-
sen puheenjohtaja, yksi hal l ituksen jäsen sekä useita
muita henkilöitä pidätettiin epäiltynä laajamittaisesta
lahjonnasta ja rahanpesusta l i ittyen osin tehtyihin
alustilauksiin. Tämän seurauksena koko Tall innan Sa-
taman hall itus vaihdettiin seuraavien kuukausien ku-
luessa.

Varoitukset toteutuvat

Vuoden 201 6 alkupuolel la alkoivat ensimmäiset epäi-
lyt siitä, valmistuvatko Tall innan Sataman tilaamat
alukset ajoissa. Alusten luvattuja saapumispäiviä siir-

rettiin useita kertoja myöhemmäksi alkaen ensimmäi-
sestä aluksesta, joka valmistuisi vain vähän myöhässä.
Sen jälkeen kerrottiin, että pari alusta ei ehtisi loka-
kuuksi, ja lopulta kävi selväksi ettei yksikään tilatuista
aluksista saapuisi ajoissa aloittamaan liikennettä sopi-
muksen mukaisesti lokakuun alussa. Spekulaatioiden
mukaan telakoil la ei ol lut todell ista motivaatiota kii-
rehtiä alusten rakentamista, koska tilaajan neuvotteli-
jat eivät olleet alan ammattilaisia.

Tall innan Sataman hall itus kuitenkin tarttui toimeen,
rahtasi Väinamere Liinidin l i ikenteessä olevat vanhat
alukset ja aloitti l i ikenteen sopimuksen mukaisesti lo-
kakuun alussa. Tall innan sataman perustaman varusta-
mon TS Laevadin kannan mukaan on parempi vas-
taanottaa laadukkaasti rakennetut alukset kuin vii-
meistelemättömät sellaiset.

Markkinointinimen Praamid lanseerannut TS Laevad
myös osti Väinamere Liinidiltä varalautta Regulan nel-
jäl lä mil joonalla eurolla. Tämä sai aikaan uuden skan-
daalin, sil lä hintaa pidettiin pöyristyttävän kovana
vuonna 1 971 valmistuneesta aluksesta. Regulan
myynti ja SLK:n alusten rahtaus uudelle operaattoril le
keskitti jäl leen huomion Vjatšeslav Leedoon, sil lä SLK
hyötyi merkittävästi syntyneestä sotkusta - itse
asiassa enemmän kuin mitä sopimuksen uusiminen
olisi tuottanut, minkä koko kilpailutuksen oli tar-
koitus estää.

Ensimmäinen uudisrakennus valmistuu

Joulukuun 1 9. päivä, joitain tunteja ennen tämän artik-
kelin valmistumista ensimmäinen TS Laevadin uudis-
rakennuksista kastettiin viimein Tall innassa. Kasteen
suoritti Hiidenmaan museon tutkimusjohtaja Helgi
Põllo. Alus saapui Turkista Viroon 1 0. marraskuuta yli
kuukauden kestäneen matkan jälkeen. Telakka yritti
useaan otteeseen luovuttaa aluksen aikaisemmin,
mutta TS Laevad kieltäytyi aluksen puutteisiin vedo-
ten. Kaikesta huolimatta alus sai positiivisia arvioita
miehistöltä, ja se aloitti l i ikenteen Rohuküla-Helter-
maa -l injal la 22. joulukuuta.

Toinen uusista lautoista, Tõll , suoritti merikokeet me-
nestyksekkäästi Puolassa marraskuussa, ja sen on
määrä saapua Viroon ennen vuodenvaihdetta ja aloit-
taa l i ikenne Virstu-Kuivastu -l injal la tammikuussa. Vii-
meisten kahden uudisrakennuksen, Piretin ja Tiiun on
määrä saapua Viroon keväällä, l iki puoli vuotta l i iken-
teen aloituksen jälkeen.

Simona Mitmann on virolainen merenkulkuharrastaja.
Hänen englanninkielinen bloginsa löytyy osoitteesta
simonasfleet.blogspot.com

Yllä: Regulan myynti varalaivaksi TS Laevadille nosti SLK:n

jälleen otsikoihin. Vuonna 1 971 valmistunut Regula on kul-

kenut Viron saariston reiteillä vuodesta 1 997. Ennen uraansa

SLK:n laivastossa alus liikennöi Helsingborg-Helsingör - linjalla.

Kuva: AS Saaremaa Laevakompanii / Otto Ojapuu
Alla: Keväällä Turkista valmistuva Tiiu on edelleen telakalla

tässä lokakuun lopulla otetussa kuvassa. Ulkoisesti alus

näyttää jo varsin valmiilta. Kuva: TS Laevad OÜ
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TEKSTI: LASSI LIIKANEN

JOITAKIN VUOSIA sitten valmistunut Nord Stream
-kaasuputki Itämeren poikki Venäjältä Saksaan saa nyt
jatkoa, kun Nord Stream 2 -yhtiö haluaa rakentaa
uuden nimeään kantavan yhteyden. Uusi putki vastaa
muutoin vanhempaa, paitsi että Venäjäl lä se kytkeytyy
rannikkoon Ust-Lugassa Viipurin sijaan. Lisäksi uuden
putken rakentamisesta vastaa yksin venäläinen
Gazprom, eurooppalaisten kumppaneiden jäätyä
sivuun hankkeesta.

Ruotsissa Nord Stream on herättänyt suurta kes-
kustelua. Jo ensimmäistä yhteyttä valmisteltaessa ei
vastaanotto ollut järin innostunutta, keskustelun
li ittyessä tuolloin paljon esimerkiksi Itämeren suoje-
luun. Kaasuputken rakentamisen pelättiin aiheuttavan
ongelmia jo valmiiksi erittäin haavoittuvaisel le Itäme-
relle. Toisaalta Ruotsin hal l ituksella ei ole mahdoll i-
suutta pysäyttää hanketta, sil lä se ei kulje Ruotsin
aluevesil lä, vaan ainoastaan Ruotsin talousalueella.

Uuden putken myötä keskustelu on saanut täysin eri
mittasuhteet. Viime vuosina Ruotsin puolustusvoimia
on moitittu useampaankin otteeseen riittämät-
tömiksi, ja maan puolustuskykyä on kyseenlaistettu.
Venäjän lisääntyvä aggressio Itämeren alueella on
ollut omiaan heittämään bensaa liekkeihin paikal-
l isessa puolustus- ja turvall isuuspoliittisessa keskuste-
lussa.

Uuden linjauksen myötä Nord Stream 2 -yhtiö
käyttäisi mieluusti Gotlannissa sijaitsevaa Sliten sata-
maa sekä Blekingessä sijaitsevaa Karlshamnin satamaa
laskutöiden yhteydessä muun muassa putkien säily-
tykseen. Gotlannin sekä Karlshamnin kunta olivat
kirjoittamassa jo nimiä paperiin; tuohan näin suuri
hanke kuitenkin lukuisia työpaikkoja alueelle ja rahaa
kuntien kassaan.

”Joka hall itsee Gotlantia, hal l itsee Itämerta.” Tämä
vanha tuttu sanonta sai uutta tuulta purjeisiinsa, kun
Ruotsin puolustusvoimat päätti Itämeren turvall i-
suustilanteeseen vedoten palauttaa pikapikaa pysyvät
joukot saarelle sitten vuoden 2005. Ylikomentaja

Micael Bydén käski syksyllä saarella harjoitel leen
komppanian Skövdestä jäämään Gotlantiin, sil lä saa-
rel la oli yl ikomentajan mukaan nyt erityisen suuri
strateginen merkitys. Samalla käynnistyi keskustelu
siitä, onko tässä tilanteessa järkevää antaa Nord
Streamin vuokrata Sliten satamaa. Blekingen maakun-
nassa, jossa Karlshamn sijaitsee, on puolestaan meri-
voimien tukikohta Karlskronassa ja ilmavoimien tu-
kikohta Ronnebyssa.

Monien vaiheiden jälkeen Ruotsin puolustusministeri
Peter Hultqvist i lmoitti muutama viikko sitten
osal l isi l le kunnil le, että hall ituksen mielestä satamien
vuokraaminen olisi tässä tilanteessa vahingoll ista
Ruotsin maanpuolustukselle. Melko nopeasti Got-
lannin kunta ilmoittikin, ettei puolla Sl iten sataman
vuokraamista. Myös Karlshamnin kunta puolsi so-
pimuksen ”jäädyttämistä” – käytännössä siis hyl-
käämistä. Molemmat kunnat käänsivät nopeasti kelk-
kaansa puolustusministerin tiedonannon jälkeen, sil lä
aiemmin ne puolsivat satamien vuokraamista. Ruotsa-
laisten päätöksen jälkeen Tanska tuli heti ”haaskalle”
ja tarjoutui antamaan Bornholmin saarelta sataman
Nord Streamin käyttöön.

Kysymys uudesta kaasuputkesta on kuitenkin moni-
mutkainen. Suhtautuminen kaasuputkeen on täl läkin
kertaa nihkeää, nyt tosin enemmän turvall isuuspoliit-
tisesta näkökulmasta. Toisaalta Ruotsi istuu pian kah-
den vuoden kauden YK:n turvall isuusneuvostossa, ja
voidakseen toteuttaa tavoitteitaan ei sen kannata
suututtaa neuvostossa istuvaa Venäjää l i iaksi.

—

PS. Viimeksi, kun Nord Streamiä rakennettiin, sai
kaasuputkiyhtiö vuokrata Karlskronan satamaa, jossa
sijaitsee Ruotsin tärkein merivoimien (!) tukikohta.
Yleisesti Ruotsissa kuulee kuitenkin sanottavan ”gör
om, gör rätt”; ”tee uudelleen, tee paremmin”.

Tukholman-kirjeenvaihtaja

Kapuloita kaasuput-
ken rattaisiin
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Yllä: Viime loppuvuodesta Meyer Werftiltä luovutettu Genting

Dream on ensimmäinen suuri Aasian-markkinoita varten

rakennettu risteilijä. Dream Cruises on myös ensimmäinen

aasialainen premium-luokan varustamo.

Vasemmalla: Hyttien varustelu on ylellistä ja vastaa täysin

kansainvälisiä standardeja. Kuvassa Veranda-luokan hytti.

Alla vasemmalla: Kun kyseessä on liikenne Aasiassa, ei kasi-

noa voida tietenkään unohtaa. Pelkästään uhkapeleihin kes-

kittyvät kasinoristeilyt ovat suosittuja aasialaisten keskuu-

dessa, ja kasinolla pelaaminen on mahdollista myös Genting

Dreamilla.

Alla: Genting Dreamilta löytyy sekä aasialainen että länsi-

maalainen spa-osasto.

Kuvat: Meyer Werft



TEKSTI: LASSI LIIKANEN

KUULOSTAAKO nimi Dream Cruises tutulta? Mikäli
ei, löytyy asiaan melko luonnoll inen selitys. Kyseessä
on nimittäin vasta äskettäin toimintansa käytännössä
aloittanut varustamo, joka toimii Aasian risteily-
markkinoil la. Mielenkiintoista uudessa tulokkaassa on
myös se, että sen taustalta löytyy Genting Hong
Kong, jol la on runsaastikin kokemusta alalta. Genting
toimii niin ikään Aasiassa vaikuttavan Star Cruisesin
taustal la ja on aiemmin ollut myös Norwegian Cruise
Linen omistajana 2000-luvun alkupuolel la.

Dream Cruises syntyy

Vuonna 201 3 alkuaan Genting World -nimellä tilatun
aluksen oli alun perin tarkoitus valmistua Star Crui-
sesin l i ikenteeseen. Toinen vastaavanlainen alus tilat-
tiin vuonna 201 4. Star Cruisesin omistaja Genting
muutti kuitenkin suunnitelmia kesken kaiken ja
ilmoittikin yl lättäen, etteivät uudet alukset päädykään
alkuperäiseen suunniteltuun liikenteeseen. Sen sijaan
Genting päätti perustaa uuden varustamon, joka
kantaa nimeä Dream Cruises. Uuden varustamon toi-

minta käynnistettäisiin täl lä uudisrakennuksella, jonka
oli määrä valmistua syystalvel la 201 6.

Dream Cruises on Gentingin mukaan ensimmäinen
varustamo, joka keskittyy Aasian premium-risteilyseg-
menttiin. Muutkin varustamot, kuten Royal Carib-
bean, ovat lähteneet niin ikään mukaan Aasian alati
kasvavil le markkinoil le, mutta Dream Cruises on
ensimmäinen juuri tätä tarkoitusta varten perustettu
varustamo. Tarve Dream Cruisesil le syntyi Gentingin
sisäl lä todennäköisesti myös sen jälkeen, kun se osti
luxury-segmentissä toimivan Crystal Cruisesin: Gen-
ting tarvitsi jonkinlaisen välimuodon ei niin ylel l isenä
koetun Star Cruisesin ja ylel l isen Crystal Cruisesin
väli l le. Star Cruisesin brändin laajentaminen
premium-markkinoil le saattaisi ol la ongelmall ista
tulevaisuuden brändäyksen kannalta, ja toisaalta
Crystal in vieminen ”alemmil le” premium-markki-
noil le saattaisi ol la katastrofaalinen virhe.

Toisaalta Gentingin portfoliossa on tilaa uusil le brän-
deil le sen jälkeen, kun omistusta Norwegian Cruise
Linessä on onnistuneesti vähennetty. Dream Cruises
kilpailee peräti samoista markkinoista NCL:n kanssa
siinä vaiheessa, kun NCL:n ensimmäinen Kiinan-
markkinoita varten räätälöity Norwegian Joy valmis-
tuu ensi vuoden puolel la. Alati voimistuvassa kilpailus-
sa Aasian markkinoista voi olla tietysti eduksi voida
keskittyä pelkästään yhteen markkinaan ja luoda
vahva alueell inen brändi ja uskoll inen asiakaskunta.

GentingWorldista Genting Dreamiksi

Kuten todettu, työnimeä Genting World kantanut
alus tilattiin Meyer Werftin Papenburgin-telakalta

Risteilijät

Aasian premium-
markkina kasvaa
– Genting Dream
valmistui
Risteilysektorille syntyi täysin uusi
toimija marraskuussa, kun Dream
Cruises aloitti risteilyt uudella
Genting Dreamilla. Näin Aasian
risteilymarkkinat saivat myös täy-
sin uuden premium-luokan toimi-
jan, jolla on intohimona kasvaa
suureksi toimijaksi.
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vuonna 201 3. Noin 1 50 000 bruttotonnin kokoinen
alus oli ti laushetkellä yksi suurimmista Aasian markki-
noita varten tilatuista aluksista. Tässä vaiheessa
monil lakaan varustamoil la ei ol lut vielä julkistettuja
suunnitelmia uudisrakennuksista, jotka kustomoi-
taisiin tätä uutta markkinaa varten. Sittemmin sekä
Royal Caribbean että Norwegian Cruise Line ovat
ottaneet härkää sarvista ja ovat nekin tulossa Aasian
markkinoil le uudisrakennusten voimalla.

Rakennustyöt Genting Dreamin kanssa alkoivat hel-
mikuussa 201 5. Elokuussa 201 6 se uitettiin ulos
telakkahall ista Papenburgissa. Luovutus Genting
Groupil le tapahtui 1 2. lokakuuta 201 6, jonka jälkeen
se lähti Euroopasta matkalleen kohti Aasiaa. Matkal-
laan se pysähtyi Intiassa, Singaporessa, Vietnamissa ja
Hong Kongissa, joista osa on sen tulevaisuuden
kohdesatamia. Lopulta 1 2. marraskuuta se saapui
Kiinan Guangzhouhun, joka tulee olemaan sen koti-
satama. Guangzhoussa alus kastettiin viral l isesti Gen-
ting Dreamiksi ja aloitti risteilyl i ikenteen.

Genting Dream tekee kahdentyyppisiä risteilyjä tä-
män sesongin ajan. Perjantaista sunnuntaihin se tekee
viikonloppuristeilyn Hong Kongista, jol loin lauantai
vietetään merellä. Sunnuntaista perjantaihin se ristei-
lee Hong Kongista Guangzhouhun ja sieltä Vietnamin
Da Nangiin ja Ha Long Baylle, josta jäl leen Guang-

zhoun kautta takaisin Hong Kongiin.

Genting Dream - monella tapaa edelläkävijä

Genting Dreamin matkustajakapasiteetti on 3348
matkustajaa, ja hyttejä on yhteensä 1 674 kappaletta.
Niistä 1 272 eli yl i 75 prosenttia on ulkohyttejä, ja
loput 402 sisähyttejä. Hyttien tasossa on suurta
valinnanvaraa, alkaen 1 3 neliön sisähytistä aina 224
neliön Garden Penthouseen. Hyttejä on myös mah-
doll ista yhdistää väliovella, jol loin ne soveltuvat
suurtenkin perheiden tarpeisiin. Garden Penthousen
asukkail la on käytettävissään peräti yksityinen
aurinkokansi ja poreallas.

Kulinaristisi l le matkaaji l lekaan alus ei tuota petty-
mystä, siitä huolen pitävät alukselta löytyvät peräti 35
ravintolaa ja baaria. Kuten tavall ista, pääravintolan
lisäksi aluksella on lukuisia muita erikoisravintoloita.
Erityisesti on panostettu aasialaisen keittiön näkyvyy-
teen aluksella, ja aluksella on kansainvälisten ravinto-
loiden lisäksi tarjol la erityisesti kiinalaiseen, japani-
laiseen ja kaakkoisaasialaiseen ruokaan keskittyviä
ravintoloita. Lisäksi australialainen huippukokki Mark
Best on saanut alukselle ensimmäisen merelslä sijait-
sevan nimeänsä kantavan bistro-ravintolan.

Genting Dreamin viihdepuoli fl irttailee niin ikään
aasialaisen asiakaskunnan kanssa. Aluksella esitetään
esimerkiksi China’s Got Talent TV-formaattiin pohjau-
tuva show. Muunlaisen viihteen ystävil le on tarjol la
Singaporestakin löytyvä, Gentingin omistama tunnet-
tu brändi Zouk, joka on aluksen yökerho. Päivisin
sporttibaarina toimivassa tilassa voi myös keilata. Yön

Viihdemahdollisuuksia Genting Dreamilta löytyy runsaasti.

Singaporestakin tutusta Zouk-viihdekeskuksesta löytyy muun

muassa keilarata.

Kuva: Meyer Werft
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tul len se muuttuu perinteiseksi yökerhoksi. Zoukin
yhteydestä löytyy myös ulkoilmaklubi Zouk Beach
Club, joka mukailee konseptiltaan useista lämpimistä
maista löytyviä rantaklubeja.

Kun pääasial l inen kohderyhmä ovat hyvin toimeentu-
levat aasialaisasiakkaat, ei ostosmahdoll isuuksia ole
Genting Dreamil la jätetty unholaan. Perinteiseen
tapaan löytyy Genting Dreamilta toki myös muilta
risteilylaivoilta tutut aktiviteetit, kuten spa- ja well-
ness-osastot. Spa-tarjonnasta löytyy sekä aasialainen
että länsimaalainen spa-osasto. Ulkokansil le on niin
ikään tuttuun tapaan sijoitettu esimerkiksi vesipuisto,
minigolf, kiipeilyseinä ja köysirata, joten tekemisen
puutetta ei Genting Dreamil läkään taatusti i lmaannu.
Kaiken tämän lisäksi löytyy Genting Dreamilta myös
kokousosasto, joka mahdoll istaa kokousten järjestä-
misen sekä työskentelyn alukselta käsin.

Katse vahvasti tulevaisuuteen

Nyt perustettu Dream Cruises laajenee jo ensi vuo-
den puolel la, kun sen toinen alus World Dream
valmistuu niin ikään Meyer Werftiltä Saksasta. World
Dream on Genting Dreamin sisaralus, joten kapasi-
teetti tulee tuplaantumaan heti vuoden sisäl lä aloit-
tamisesta.

Dream Cruisesin takana toimiva Genting on muuten-
kin pistänyt ison vaihteen silmään viime vuosina.
Crystal Cruisesin oston ja nyt uuden risteilybrändin
käynnistämisen lisäksi se on lähtenyt myös mukaan
telakkabisnekseen. Genting osti viime vuonna enem-
mistöosuuden saksalaisesta Lloyd Werftistä. Sen
lisäksi se osti tänä vuonna Nordic Yardsin, jol la on
toimintaa Saksan Stralsundissa, Warnemündessä ja
Wismarissa, sekä loputkin Lloyd Werftin osakekan-
nasta. Telakat yhdistettiin yhteen yhtiöön, joka sai
nimekseen Lloyd Werft Group. Nordic Yardsin telakat
sen sijaan nimettiin MV Werfteniksi.

Telakkaostojen tarkoituksena näyttää ilmeisesti
olevan laivojen rakennuttaminen Gentingin omaan lii-
kenteeseen. Nyt telakoil la rakennetaan jokilaivoja
Crystal Cruisesin l i ikenteeseen; niiden on tarkoitus
valmistua nyt alkavan vuoden aikana. Sen jälkeen,
vuonna 201 8, valmistuu Crystal Cruisesin ensim-
mäinen arktisten alueiden liikenteeseen suunniteltu
risteil i jä. Vuonna 2020 on tarkoitus luovuttaa ensim-
mäinen suuri 201 000 bruttotonnin risteil i jä Star
Cruisesil le; tämä alus on 25 prosenttia suurempi kuin
Genting Dream ja Dream World, joiden alun perin
piti tul la Star Cruisesin l i ikenteeseen.

Näyttää siis siltä, että Genting osti telakat lähinnä
voidakseen laajentua entistä nopeampaan tahtiin.

Lloyd Werft jatkaa näil lä näkymin korjaus- ja muutos-
telakkana muil le asiakkail le, kuten aiemminkin. Sen
sijaan uusi MV Werften tuottaa lähinnä aluksia Gen-
ting Hong Kongin risteilybrändeil le. Telakkaostot voi
myös nähdä osana Gentingin yritystä laajentaa suuri
risteilyalan imperiumi, mikä onkin tähän mennessä
edistynyt hyvin. Nyt kun Dream Cruises on lähtenyt
käyntiin, on potentiaal i entistäkin suurempi.

Lähteet

- Cruise Business (www.cruisebusiness.com)
- Dream Cruises (www.dreamcruisel ine.com)
- FMT News (www.freemalaysiatoday.com)
- Genting Group (www.gentinghk.com)
- Meyer Werft (www.meyerwerft.de)

Yllä: Dream Cruisesin käynnistyminen on suuri virstanpylväs

Genting Hong Kongille. Dream Cruises täydentää portfoliota

ja asettuu Crystal Cruisesin ja Star Cruisesin välimaastoon.

Kuva: Meyer Werft
Alla: Myöskään Star Cruises ei jää nuolemaan näppejään,

kun Genting laajenee. Konsernin omalla MV Werftenillä

rakennetaan parhaillaan suurikokoisia uusia risteilijöitä Star

Cruisesin liikenteeseen. Kuva: MV Werften
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Yllä: Scenic Eclipsen varustukseen tulee kuulumaan myös

oma helikopteri, joka tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia

retkien järjestämiseen. Toistaiseksi alus on Scenicin ainoa

merille suunniteltu alus. Kuva: Scenic
Vasemmalla: Ponantin aluksiin tulee niin sanottu infinity-allas,

jossa altaan merenpuoleinen seinä on lasia. Kuva: Ponant
Alla vasemmalla: Kuten muutkin Oceanwiden alukset, myös

Hondius on nimetty hollantilaisen kartografin mukaan.

Jodocus Hondius (1 563-1 61 2) on parhaiten tunnettu

varhaisista Euroopan ja Pohjois-Amerikan kartoistaan. Kuva:
Oceanwide Expeditions
Alla: Havainnekuva Hapag-Lloydin tulevasta expedition-

kaksikosta. Kuva: Hapag-Lloyd Cruises



TEKSTI: OLLI TUOMINEN

RISTEILIJÄMARKKINOILLA on tällä hetkellä kaksi mer-
kittävää trendiä. Toisaalta suuret varustamot tilaavat
entistä suurempia aluksia, mutta toisaalta pienten
alusten segmentti on saanut erityisesti viime vuoden
aikana runsaasti tilauksia. Perinteisesti luokan varus-
tamot ovat operoineet vanhemmil la aluksil la, mutta
nyt l iki jokainen merkittävä peluri sekä pari pienem-
pää ovat tehneet uudisrakennustilauksia, joiden myö-
tä expedition-luokkaan saadaan vuosikymmenen lop-
puun mennessä lähemmäs 20 uutta alusta.

Samalla risteilyalustelakoiden määrä kasvaa, kun mu-
kaan liittyvät kroatialainen Uljanik sekä Fincantierin
omistama, muun muassa Norjassa ja Romaniassa ope-
roiva Vard. Tämän segmentin kiinnostavimmat tilauk-
set tulevat kuitenkin Sceniciltä ja Oceanwide Expedi-
tionsilta, jotka ovat molemmat suurelle yleisölle var-
sin tuntemattomia.

Löytöretkeilijöitä Ponantille

Ranskalainen Ponant tilasi maaliskuussa Vardilta neljä
satametristä expedition-alusta. Nykyisin ranskalaisen
Artemis-konsernin omistaman Ponantin alukset luo-
kitetaan jääluokkaan 1 C. Sarjan ensimmäiset kaksi
alusta, Le Lapérouse ja Le Champlain luovutetaan ke-
säl lä 201 8 ja jälkimmäiset kaksi, Le Bougainvil le ja Le
Kerguelen vuotta myöhemmin. Alukset ovat vain hie-
man Ponantin vuosina 201 0-201 4 valmistunutta, Le
Borealin aloittamaa luokkaa pienempiä (matkustajia

1 80 vs. 220). Uutena innovaationa aluksiin tulee ve-
denalainen lounge, joka tarjoaa aivan uudenlaisia
mahdoll isuuksia vedenalaisten tapahtumien seuraami-
seen.

Ponantil la on liki 50 prosentin osuus Etelämantereen
expedition-risteilymarkkinasta, joten sen panostami-
nen uuden alussarjan rakentamiseen on tässä suh-
teessa loogista. Yhteensä Ponantin alusinvestoinnit
ensimmäisestä uudisrakennuksesta, vuonna 201 0 val-
mistuneesta Le Borealista alkaen ovat noin 800 mil-
joonaa euroa, mikä tekee siitä epäilemättä eniten
alusluokkaan investoineen varustamon. Kun nyt tilat-
tu nelikko valmistuu, on yhtiöl lä laivastossaan kah-
deksan nimenomaan sil le rakennettua, modernia
alusta.

Hapag-Lloyd vaihtaa uudempaan?

Keväällä 201 6 Vard tiedotti solmineensa sopimuksen
nimettömänä pysyttelevän asiakkaan kanssa kahden
expedition-risteil i jän rakentamisesta. Loppukesäl lä
pal jastui, että alusten tilaaja on TUI-konserniin kuu-
luva luksusvarustamo Hapag-Lloyd. Hapag-Lloydin
alukset ovat kooltaan 1 6 500 GT ja ne luokitetaan
polaarikoodin PC 6 mukaisesti (polaarikoodista l isää
sivuil la 25-27). Valmistuessaan alukset korvaavat mitä
ilmeisimmin Hapag-Lloydin pienimmät alukset, Suo-
messa rakennetun Hanseaticin ja Bremenin.

Scenic tähyää merille

Jokiristeilyistään tunnettu australialainen luksusvarus-
tamo Scenic laajentaa Viking Cruisesin tavoin joilta
meril le Scenic Eclipsel lä, joka valmistuu kroatialaiselta
Uljanikin telakalta elokuussa 201 8. Se on täten tela-
kan ensimmäinen risteil i jäuudisrakenne. 1 68-metri-
nen "jahti" on suunniteltu 228 matkustajal le, joil le on
tarjol la muun muassa sukellusvene ja kaksi seitsemän-
paikkaista helikopteria. Oceanwiden Hondiuksen
tavoin Scenic Eclipse on luokitettu polaariluokkaan
PC 6.

Scenicin periaatteiden mukaisesti risteilyt ovat

Risteilijät

Expedition-
markkina kasvaa
Napa-alueiden risteilyt nousivat
viime vuonna monien huulille, kun
useampi expedition-segmentin va-
rustamo julkisti tilaavansa uusia
aluksia.Trendin myötä risteilyaluk-
sia rakentavien telakoiden määrä
kasvaa, kun joukkoon liittyy pie-
nempiä telakoita niin Norjasta
kuin Kroatiasta.
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todellakin al l inclusive - hintaan sisältyvät muun
muassa ruuat, palvelut laival la, retket sekä retkieväät.
Kaikissa hyteissä on itsestäänselvästi parveke, joka on
parhaimmil laan 65 neliön kokoinen Owners Suitessa.
Scenic Eclipse lähtee neitsytmatkalleen Venetsiasta
31 .8.201 8.

Oceanwide Expeditionsin Hondius

Yksi segmentin kiinnostavimmista alustilauksista tuli
Oceanwide Expeditionsilta, joka tilasi 1 80 matkusta-
jan risteil i jän kroatialaiselta Brodosplitin telakalta.
Suomalaisil le telakka on tullut tutuksi Viking Linen
Amorellan ja Gabriel lan rakentajana. Vuonna 1 996 pe-
rustettu hollantilaisvarustamo on keskittynyt arktis-
ten alueiden risteilyihin omistamil laan neljäl lä aluksel-
la, joiden matkustajamäärät vaihtelevat 20 ja 1 1 6 vä-
l i l lä.

Niinpä Oceanwiden nyt tilaama aluskin on tässä ko-
koluokassa eli varsin pieni, vain reilut 5 500 GT ja
1 07 metriä. Alus on luokitettu polaariluokkaan kuusi
(PC 6), joka on jossain määrin verrattavissa suoma-
lais-ruotsalaiseen 1 A Super -jääluokkaan. Hondiuksel-
a on 85 hyttiä, mikä tarkoittaa noin 1 80 matkustajan
kapasiteettia. Matkustajia palvelee 76 hengen miehis-
tö. Hondius valmistuu vuonna 201 9.

Crystal Cruises

Crystal Cruises on tulossa ryminäl lä myös expedi-
tion-segmenttiin, johon sil lä on tilattuna kolme jää-
luokitettua alusta konsernin emoyhtiön omistamalta
MW Werftenin telakalta Saksasta. Alun perin vuonna
201 9 valmistuvan Crystal Endeavorin piti jäädä luok-
kansa ainoaksi, mutta nyt kaksi suuremman Exclusive-
luokan alustilausta on vaihdettu Endeavorin sisar-
aluksiksi. Näin ollen ensimmäinen, niin ikään jääluoki-
tettu Exclusive-luokan alus valmistuu vasta vuonna
2022. Kooltaan Crystal Endeavour on selvästi samaa
luokkaa Hurtigrutenin tilaamien alusten kanssa.
Crystal Cruisesin laajentumissuunnitelmista kerroim-
me tarkemmin numerossa 4/201 5.

Hurtigruten panostaa monikäyttöisyyteen

Jo nykyisin Hurtigruten tekee risteilyjä arktisil le
alueil le, joten sikäli varustamon laajentuminen ei ollut
kovinkaan yllättävää. Hurtigrutenhan on itse asiassa
yksi ensimmäisistä arktisia risteilyjä tehneistä varus-
tamoista, kun varustamon perustaja Richard With
järjesti risteilyjä Huippuvuoril le 1 896-1 897. Eteläman-
tereellekin Hurtigruten on risteil lyt yl i kymmenen
vuotta, joista viimeisimmät Framil la, joka valmistui
Fincantierilta 2007. Lisäksi se sai juuri l i ikenteeseensä
portugali laisesta autolautasta expedition-risteil i jäksi

muunnetun Spitsbergenin.

Toisin kuin valtaosaa Hurtigrutenin laivoista, Framia
ei ole suunniteltu käytettäväksi perinteikkäällä ran-
nikkoreitil lä. Uudet alukset on sen sijaan suunniteltu
niin perinteisel le rannikkoreitil le kuin expedition-
risteilyil le, joten uusien alusten myötä Hurtigruten
saa kaivattua joustavuutta alusten työll istämisessä.
Rannikkoreitil lä uudisrakennusten matkustajamäärä
on 600, mutta risteilyjä varten määrä puolitetaan,
jotta kaikki matkustajat saadaan majoitettua hytteihin.
Hurtigrutenin uudisrakennuksista, Spitsbergenistä ja
omistusmuutoksista kerroimme tarkemmin numeros-
sa 4/201 6.

Ulkomatala jatkaa expedition-markkinoiden seuraamista
Facebookissa ja lehden sivuilla.
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Yllä: Hurtigrutenin alusten ulkoasu on pääosin Rolls-Roycen
käsialaa. Kuva: Hurtigruten
Alla: Crystal Endeavor. Kuva: Crystal Cruises



Risteilijät

Mikä ihmeen
polaarikoodi?

25

TEKSTI:TUOMAS ROMU

TÄMÄN vuoden alussa astui voimaan Kansainvälisen
Merenkulkujärjestön (International Maritime
Organization; IMO) uusi napa-alueil la l i ikennöiviä
aluksia koskeva kansainvälinen säännöstö, niin sanottu
polaarikoodi (International Code for Ships Operating
in Polar Waters; Polar Code). Säännöstö täydentää
kansainvälisiä SOLAS- ja MARPOL-yleissopimuksia si-
ten, että arktisil la ja antarktisil la merialueil la l i ikennöi-
vil le aluksil le annetaan entistä tiukempia turvall isuus-

ja ympäristömääräyksiä, jotka ottavat huomioon syr-
jäisten merialueiden tavanomaista haastavammat olo-
suhteet ja erityisen herkän ekosysteemin. Myös alus-
ten miehistön koulutus- ja pätevyysvaatimukset ovat
tavanomaista korkeammat.

Polaarikoodissa alukset jaetaan kolmeen kategoriaan
sen perusteella, mil laisissa olosuhteissa ne on suunni-
teltu l i ikennöimään. Kategorioiden A ja B alukset tu-
lee rakentaa niin sanottujen polaarijääluokkien tai
muun vastaavan jääluokan mukaisesti, mutta

Meille suomalaisille ympäri vuo-
den liikennöivät jäävahvistetut
matkustaja-alukset ovat olleet ar-
kipäivää jo vuosikymmeniä, mutta
kansainvälisesti ne ovat toistaisek-
si olleet kuriositeetti.Viime vuosi-
na kiinnostus napa-alueita kohtaan
on kasvanut huomattavasti, ja
polaarikoodin sekä polaarijääluok-
kien kaltaiset termit ovat nykyään
kaikkien huulilla. Toisinaan nämä
termit myös menevät iloisesti se-
kaisin.

Kuva: Crystal Cruises
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kategorian C alus voi olla myös täysin jäävahvistama-
ton avovesilaiva. Tällainen alus voi l i ikennöidä polaari-
koodissa määritel lyil lä merialueil la – esimerkiksi
Grönlannin aluevesil lä – jäättömänä aikana kunhan se
täyttää muut polaarikoodissa säädetyt aluksen järjes-
telyyn ja operointiin l i ittyvät vaatimukset.

Kokonaisvaltainen näkemys turvallisuuteen

Polaarikoodin pääasial l inen tarkoitus on tuoda koko-
naisvaltainen näkemys aluksen ja ympäristön turval-
l isuuteen jäätyvil lä vesil lä, ja näiltä osin kategorioiden
A ja B vaatimukset ovat laajalti yhtenevät. Aluksia
suunniteltaessa tulee esimerkiksi huomioida ja mah-
doll isuuksien mukaan minimoida jään kertyminen ra-
kenteisiin ja sen vaikutus aluksen vakavuuteen. Aluk-
sen laitteet ja järjestelmät tulee ”talveistaa” siten, et-
tä ne säilyttävät toimintakykynsä myös kylmissä olo-
suhteissa.

Mikäli kaikista varotoimenpiteistä huolimatta alus
joudutaan jättämään, tulee miehistölle ja matkustaji l le
varata lämpimiä vaatteita ja niin henkilö- kuin ryhmä-
kohtaisia selviytymispakkauksia, jotka mahdoll istavat
selviämisen avun saapumiseen asti. Ympäristön tur-
melemisen ehkäisemiseksi polaarikoodi kieltää esi-
merkiksi öl jyn ja öljyisten jätevesien laskemisen me-
reen ja edellyttää kaikilta matkustaja-aluksilta viran-
omaisten hyväksymää jäteveden käsittelylaitosta.
Aluksen polttoaine-, jäteöljy- ja lastitankkien tulee
jäävaurion tai karil leajon varalta sijaita riittävän kau-
kana aluksen pohjasta ja kylj istä.

Monet polaarikoodin vaatimukset saattavat tuntua
maall ikoista itsestäänselvyyksiltä, mutta toisaalta esi-
merkiksi monet Helsingissä vierailevat risteilyalukset
laskevat edelleen tuhansien matkustajien jätevedet

käsittelemättöminä Itämereen, ja ankara kilpailu rah-
timarkkinoil la on johtanut siihen, että monet muka-
vuusl ipun alla purjehtivien irtolastilaivojen ja säil iö-
alusten omistajat tyytyvät siihen, että heidän aluksen-
sa täyttää kansainvälisten sopimusten minimivaati-
mukset rimaa hipoen. Polaarikoodi edellyttääkin kai-
kilta arktisil la ja antarktisil la merialueil la operoivilta
aluksilta samaa kansainvälisen mittapuun mukaan kor-
keaa laatutasoa, johon varsinkin länsimaissa on jo
vuosia sitten totuttu.

Polaarijääluokka takaa rungon rakenteellisen
lujuuden

Polaarikoodiin l i ittyy oleell isena osana luokituslaitos-
ten kansainvälisen järjestön (International Association
of Classification Societies, IACS) kehittämät yhtenäis-
tetyt jääluokkasäännöt (Unified Requirements for
Polar Class Ships). Polaarijääluokat on numeroitu yh-
destä seitsemään siten, että korkein jääluokka (PC-1 )
sal l i i periaatteessa ympärivuotisen operoinnin kaikil la
jäätyvil lä merialueil la ja matalin jääluokka (PC-7) on
tarkoitettu lähinnä aluksil le, jotka operoivat kesäl lä ja
syksyllä ohuessa yksivuotisessa jäässä. Aluksen omis-
tajan vastuulla on tarvittaessa osoittaa viranomaisel le
tai tätä edustavalle luokituslaitokselle, että valittu jää-
luokka on riittävän korkea.

Polaarikoodi edellyttää kategorian A aluksilta, jotka
voivat kohdata keskipaksua (70-1 20 cm) yksivuotista
jäätä tai operoida vielä vaikeammissa olosuhteissa, vä-
hintään jääluokkaa PC 5. Kategorian B aluksil le, joi-
den liikennöintialueil la esiintyy vain ohutta (30-70
cm) yksivuotista jäätä, riittävät luokat PC 6 ja PC 7.
Kaksi matalinta polaarijääluokkaa ovat jossain määrin
verrannoll iset suomalais-ruotsalaisiin jääluokkiin 1 A
Super ja 1 A, mutta toisin kuin Itämerelle kehitetyissä
jääluokissa, kaikissa polaarijääluokissa on huomioitu
myös mahdoll isuus kohdata kovaa monivuotista jäätä.

Jääluokka ei takaa jäänmurtokykyä

Jääluokka on ensisijaisesti tae siitä, että aluksen runko
ja kuljetuskoneisto kestävät jäiden synnyttämät kuor-
mat. Venäläisiä jäänmurtajaluokkia lukuun ottamatta
yksikään jääluokka ei ota kantaa aluksen todell iseen
jäänmurtokykyyn. On siis teoriassa mahdoll ista suun-
nitel la alus, jonka runko on riittävän vahva kestämään
napajäiden puristus mutta joka ei pysty itsenäisesti
etenemään helpoissakaan jääoloissa. Käytännössä
alukselle valittu jääluokka on jossain määrin sidoksis-
sa sen suorituskykyyn, ja korkeimpiin polaarijääluok-
kiin suunnitel lut alukset ovat toistaiseksi ol leet jään-
murtajia tai itsenäisesti jäissä kulkevia tutkimus- ja
rahtialuksia.

Hapag-Lloydin uudisrakennukset rakennetaan

polaarijääluokkaan PC 6. Kuva: Hapag-Lloyd Cruises



Toistaiseksi kaikki julkisuudessa esitel lyt arktisil le ja
antarktisil le merialueil le suunnitel lut matkustaja-aluk-
set on suunniteltu kahteen matalimpaan polaarijää-
luokkaan eli polaarikoodin kategoriaan B. Toki jouk-
koon mahtuu myös muutama arktiseksi ekspeditio-
risteil i jäksi itseään tituleeraava alhaisemman jääluo-
kan alus, jol la ei normaalitalvena saisi purjehtia edes
Suomen satamiin. Ensiksi mainituil la matkustaja-aluk-
sil la voi l i ikennöidä esimerkiksi Grönlannin tai Huip-
puvuorten alueella jäiden tuloon asti, mutta pohjoi-
simmil le vesil le talvikaudella haikailevat joutuvat tois-
taiseksi tyytymään Kapitan Dranitsynin ja 50 Let
Pobedyn kaltaisiin matkustajia kuljettaviin venäläisiin
jäänmurtajiin.

Ottaen huomioon, että taannoisel la Crystal Serenityn
Luoteisväylän purjehduksella osa matkustajista oli
huolissaan jään aiheuttamista äänistä, voi ol la, että
korkeamman jääluokan itsenäisesti jäissä kulkevat
matkustaja-alukset jäävät muutaman laivan niche-
markkinaksi – mukavuudenhaluiset luksusmatkustajat
kun eivät välttämättä halua maksaa maltaita kahden
viikon jatkuvasta tärinästä ja kolinasta!
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Uudessakaupungissa rakennetun Explorerin uppoaminen Ete-

lämantereen vesillä vuonna 2007 osoitti, mikä merkitys oike-

alla jääluokalla on. Kapteeni ohjasi aluksen jääkenttään, jo-

ka olikin ennakko-oletusten vastaisesti kovaa, monivuotista

jäätä. Alus sai vuodon, jonka seurauksena se upposi 1 400

metrin syvyyteen. Kaikki aluksella olleet pelastuivat. Lindblad

Explorerista kerrottiin tarkemmin numerossa 1 /201 6. Kuva:
Franz Lazi, Uudenkaupungin museon kokoelmat



TEKSTI: KIMVIKTOR
KÄÄNNÖS: LASSI LIIKANEN

KAKSI suurinta Alaskassa operoivaa risteilyvarusta-
moa ovat Holland America Line (HAL) ja Princess
Cruises, joiden molempien omistaja on Carnival Cor-
poration. Yhteensä varustamoil la on alueella l i iken-
teessä 1 3 alusta. Risteil i jöiden lisäksi varustamot
omistavat myös hotell in ja junakalustoa voidakseen
tarjota asiakkail leen täyden palvelun elämyksen
Alaskassa.

Holland America Line luokittelee itsensä premium-
luokan varustamoksi huolimatta siitä, että se toimii

suurten massojen markkinoil la. Pienet yksityiskohdat
tekevät siitä kuitenkin ylel l isemmän, josta kertoo esi-
merkiksi ympäri laivaa sijoitetut tuoreet kukat sekä
se, että tilaa jokaista matkustajaa kohden on enem-
män. Tekemäni risteily oli loppuunmyyty, joten
yhteensä 1 995 matkustajaa lähti Oosterdamil la kohti
Alaskaa. Lukua voi verrata esimerkiksi P&O Cruisesin
samankokoiseen Arcadiaan, joka kuuluu niin ikään
Vista-alusluokkaan. Sen kyytiin mahtuu jopa 2 400
matkustajaa.

Oosterdam

Oosterdam on rakennettu vuonna 2003 ja on täten
sarjan toinen Holland America Linel le valmistunut
alus. Suurimman osan urastaan se on viettänyt Yhdys-
valtojen länsirannikolla, josta se talvisin on tehnyt
risteilyjä Meksikoon ja kesäisin Alaskaan. Nyttemmin
Holland America Line on siirtänyt toiseksi uusimman
aluksensa Nieuw Amsterdamin Alaskaan, ja Ooster-
dam on saanut väistyä sen tieltä. Nykyisin Oosterdam
kulkee kesäisin Euroopassa ja talvisin Karibial la. Seu-
raavana kesänä HAL kuitenkin l isää risteilyjen määrää
Alaskassa, ja Oosterdam siirretään takaisin l i ikentee-
seen Yhdysvaltojen Seattlesta.
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Risteilijät

Oosterdamilla Alaskaan

Joka vuosi yli miljoona ihmistä ris-
teilee Alaskassa, mikä tekee alu-
eesta maailman neljänneksi suosi-
tuimman risteilyalueen. Suurin osa
risteilyistä lähtee Kanadan Van-
couverista,Yhdysvaltojen Seattles-
ta tai San Franciscosta. Kesällä
201 5 oli viimein aika toteuttaa
unelmani Alaskan-matkasta.



Risteilijät

Oosterdamilla Alaskaan
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Auringonnousu värittää taivasta taustalla, kun Oosterdam

on saapumassa Vancouveriin. Kuva: Kim Viktor
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Huolimatta siitä, että risteil imme viileämmil lä vesil lä,
val itsin matkan ajaksi parvekkeell isen hytin. Tämä
osoittautui loistavaksi val innaksi, si l lä parvekkeelta oli
mahdoll ista tiirail la sekä valaita että näyttäviä aurin-
gonlaskuja. Kaikista laivan hyteistä 85 prosenttia on
ulkohyttejä, ja 67 prosentissa hyteistä on parveke.
Hyttien taso on yleisesti ottaen korkea, mutta par-
vekkeet ovat yleensä pienehköjä eivätkä sovellu
useammalle kuin kahdelle ihmisel le.

Alukselta löytyy viisi erilaista ravintolaa: pääravintola,
buffet-ravintola, Lido-gril l i sekä erikoisravintolat
Pinnacle Gril l sekä Canaletto. Kahden kannen korkui-
sessa pääravintolassa tarjoil laan kolme ateriaa päivit-
täin. Päiväl l isel lä saavat etukäteen ruokailuaikansa
päättäneet ruokail la pääruokasalin alemmassa kerrok-
sessa, kun taas spontaanit ruokail i jat syövät yläkerras-
sa. Lido-ravintolassa tarjoil laan ruokaa käytännössä
kellon ympäri.

Buffetaamiainen, joka tarjoilti in sekä pääravintolassa
että Lidossa, sisälsi kaikkea mitä osasin toivoa. Suuri
val ikoima erilaisia kylmiä ja lämpimiä vaihtoehtoja,
hedelmiä ja tuorepuristettuja mehuja, jotka sopivat
sekä eurooppalaisil le että amerikkalaisil le matkus-
taji l le. Lounasta oli tarjol la useista pisteistä, jotka oli
jaoteltu useisiin eri “asemiin” ruotsinlaivoiltakin tut-
tuun tyyliin. Asemat oli jaoteltu eri maista tulevien
ruokien mukaan, mutta sisälsivät usein vaikutteita
aasialaisesta keittiöstä. Päiväl l inen koostui samoista
aterioista kuin pääravintolassakin, mutta tarjoilti in
buffet-muodossa.

Useil la risteilylaivoil la on ajoittain hankalaa löytää
vapaata pöytää buffetravintolassa, mutta tätä ongel-
maa ei Oosterdamil la ilmennyt. 35 dollarin l isämak-

susta on mahdoll ista syödä Pinnacle Gril l -ravin-
tolassa, jossa ruoka oli korkeatasoista ja usein sisälsi
myös paikal l isia alaskalaisia vaikutteita. Canaletto
tarjoilee ital ialaista ruokaa 1 5 dollarin l isämaksua
vastaan.

Aiemmista risteilyistäni poiketen (Hurtigrutenia lu-
kuun ottamatta) olivat useimmat matkustajista täl lä
matkalla enemmän kiinnostuneita luonnosta ja maise-
mista kuin show-ohjelmasta ja kasinosta. Vain harvoin
oli valtaval la kasinolla enemmän kuin 20 matkustajaa,
ja iltaisin järjestettävät esitykset olivat usein vain
puolitäysiä. Lukuisat risteilyvarustamot satsaavat
suuriin ja näyttäviin show-esityksiin: tätä ei kuiten-
kaan HAL:n aluksilta löydä, vaan tääl lä esitykset koos-
tuvat pääasiassa sekoituksesta musikaaleja ja kome-
diaesityksiä.

Miehistö oli kautta l injan ystäväll istä. Suurin osa pal-
velumiehistöstä oli indonesialaisia, minkä lisäksi
muutamia itäeurooppalaisia näkyi spa-osastolla ja
myymälöissä. Aluksen päällystö tuli Alankomaista.
Indonesialainen miehistö teki todella parhaansa ja oli
aina auttavaista, mikäli ongelmia ilmaantui. Suurin osa
matkustajista tul i Yhdysvalloista ja Kanadasta, mutta
myös aasialaisia oli runsaasti. Yksittäisiä eurooppalai-
siakin oli matkalla mukana.

Laivaannousu Vancouverissa

Astuin laivaan täydessä Canada Place -risteilytermi-
naalissa Vancouverin keskustassa 30 asteen lämmössä.
Väenpaljous terminaalissa selittyi sil lä, että samana
päivänä satamasta oli lähdössä kolme alusta. Sisään-
kirjautuessa meitä vaadittiin täyttämään lomake jossa
vakuutimme, että emme kantaneet ebola-virusta.

Koska risteilymme suuntautui Yhdysvaltoihin, saimme
mennä yhdysvaltalaisen passintarkastuksen läpi jo
Vancouverissa ja täten välttää passintarkastukset
tulevissa satamissa. Tunnin jälkeen olin valmiina skan-
naamaan boarding-korttini satamassa ja nousemaan
Oosterdamil le.

Lähdön jälkeen muuttui i lma nopeasti usvaiseksi, ja
ilmassa alkoi tuntua savunhajua. Tämän aiheutti
alueella tuolloin riehuneet voimakkaat metsäpalot.
Heti sataman ulkopuolel la ohitimme kaksi Vancou-
verin suurta nähtävyyttä: Stanley Parkin ja Lion Gate
-sil lan. Yön aikana seilasimme Kanadan saariston läpi
Vancouver Island -rannikkoa pitkin pohjoiseen.

Inside Passage

Ensimmäinen risteilypäivä vietettiin merellä, kun
kulj imme Inside Passagen läpi. Läheskään kaikki aluk-

Oosterdamin kulkiessa Inside Passagen lävitse ei allasosas-

tolla ollut liiemmin ruuhkaa aurinkoisesta säästä huolimatta.

Kuva: Kim Viktor
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set eivät käytä tätä reittiä Alaskaan päin mennessä.
Sää juuri tänä meripäivänä oli paras mahdoll inen, kun
aurinko loisti täydeltä taivaalta. Harmil l isesti ol i se
myös viimeinen päivä risteilyn aikana, kun aurinko
näyttäytyi pilvien läpi. Ryhävalaat uiskentelivat aluksen
ympäril lä ja seurasivat meitä pidemmän matkaa.
Kaunein osa Inside Passagea on Greenvil le Channel,
jonka kapein salmi on vain noin 400 metriä leveä.
I l lal la oli luvassa matkan ensimmäinen gaalailta, jota
varten suurin osa matkustajista pukeutui pukuihin ja
pitkiin mekkoihin.

Ketchikan

Seuraavana aamuna saavuimme kukonlaulun aikaan,
noin kello kuudelta, Ketchikaniin. Kaupungissa on
noin 8 000 asukasta, ja aikoinaan sitä rakentamassa ja
perustamassa oli muun muassa norjalaisia kalastajia.
Vanhat talot 1 900-luvun alusta muistuttavat niitä talo-
ja, joita on nähtävissä myös pitkin Norjan rannikkoa.

Normaalisti satama-ajat Alaskassa ovat pitkiä, mutta
Ketchikanissa pysähdyimme vain puolen päivän ajaksi.
I ltaa kohden saapui myös sumu mereltä päin, ja tämän
ansiosta sain kuunnella sumutorven soittoa koko il lan
ja yön.

Juneau

Kaatosateessa heräsimme Alaskan pääkaupungissa
Juneaussa. Se on kaukana Alaskan suurimmasta kau-
pungista mutta on osavaltion hall innoll inen keskus ja
viral l inen pääkaupunki. Yksi Juneaun suosituimmista
nähtävyyksistä on vaijerirata Mount Roberts -vuo-
relle. Matka ylös kestää kuutisen minuuttia ja nousee
550 metrin korkeuteen. Kauniina päivänä on Mount
Robertsilta upea näkymä satamaan ja kaupunkiin,
mutta omalta osaltani sain tyytyä kaupungin yl le
levittäytyneeseen sumuun.

Suurin osa risteilymatkustajista kuluttaa päivän
Juneau’ssa lähtemällä valassafaril le, enkä tehnyt poik-
keusta tässä suhteessa. Holland America Linen kautta
ostettu valassafari oli yksi kal leimmista, joil la olin
koskaan ollut mukana, mutta se oli myös upein retki,
jonka koskaan olen tehnyt risteilyjeni aikana. Ooster-
dam oli satamassa iltakymmeneen saakka, ja lähdön
jälkeen suuntasimme kurssin kohti Skagwayta.

Skagway

Alaskan-risteilyt eivät sovellu nii l le, jotka haluavat
aamuisin nukkua pitkään, sil lä jo aamuviiden jälkeen
lipui Oosterdam laituriin Skagwayssa. Kyseisenä päi-
vänä oli satamassa vierailul la neljä risteilyalusta. Tämä

Yllä: Ketchikanin vanhankaupungin arkkitehtuuriin ovat jäl-
kensä jättäneet kaupungin perustaneet norjalaiset kalastajat.

Kaupungissa asuu noin 8000 asukasta, mikä tekee siitä kui-

tenkin Alaskan viidenneksi suurimman kaupungin; tämä

antaa myös osviittaa siitä, kuinka harvaan asutettu Alaska

oikeastaan on.

Alla: Alaskan hallinnollisessa pääkaupungissa Juneau'ssa

sijaitseva köysirata lähtee heti risteilylaiturilta ja nousee jyr-

kästi ylöspäin Mount Roberts -vuorelle.

Alinna: Skagwayn historiallinen junarata mutkittelee korkeal-

la vuoristossa ja tarjoaa lisäksi upeita maisemia matkustajil-

leen.

Kuvat: Kim Viktor



tarkoitti sitä, että 1 000 asukkaan kaupungissa oli siis
päivän aikana vierailemassa arviolta 7 000 risteilymat-
kustajaa.

Kaupunki on rakennettu uudelleen muistuttamaan
kaupunkia, jol lainen se oli aikana, kun kullanetsintä oli
kiivaimmil laan. Suosituin retki Skagwayssa on juna-
matka rataosuuksil la, jotka ovat rakennettu 1 800-
luvun lopulla. Rautatieosuus, joka on vielä tänä
päivänä olemassa, on 1 80 kilometriä pitkä ja ulottuu
Kanadan rajal le saakka. Edestakainen matka rataosuu-
della kestää kahdeksan tuntia.

Glacier Bay

Aikaisin aamulla Oosterdam ohitti kansal l ispuiston
rajan Glacier Bay’l la, ja kaksi puistovahtia nousi aluk-
sel le. Monelle matkustajal le risteilyn kohokohta on
juuri tämä Glacier Bayn kansal l ispuistossa vietettävä
päivä. Vuosittain siel lä vierailee noin puoli mil joonaa
matkail i jaa, joista leijonanosa risteilyaluksil la, si l lä alu-
eella ei ole tieverkkoa. Maihinnousu ei ole sal l ittua,
vaan alukset l ipuvat vuonojen lävitse täl lä 1 3 000
neliökilometrin kokoisel la alueella.

Luonnon suojelemiseksi noudatetaan Glacier Bay’ssa
tiukkoja säädöksiä. Vain kaksi risteilyalusta päivittäin
saa vierail la tässä uniikissa kansal l ispuistossa. Sateinen
sää ei estänyt kanssamatkustajiamme viettämästä
aikaa ulkokannella maisemia katsel len. Puistovahdit
opastivat laivan kuulutusjärjestelmän kautta ja kiinnit-
tivät matkustajien huomiota mielenkiintoisiin eläin-
havaintoihin. Oosterdam asettui ankkuriin Margerie
Glacier -jäätikön ulkopuolel la, joka oli samalla pisim-
mällä kansal l ispuistossa, jonne täl lä risteilyl lä pääsim-
me. Kun alus päivän päätteeksi l ipui ulos kansal-
l ispuistosta, suunnattiin kurssi kohti Sewardia. Nyt
edessä oli vielä yksi meripäivä Tyynellä valtamerellä.

Risteilyn jälkeen

Viikko Vancouverista lähdön jälkeen saavuimme
Sewardiin. Tämä pieni kaupunki saa suuren osan
elannostaan matkustajista, jotka joko aloittavat tai
päättävät risteilynsä tääl lä. Suurin osa matkustajista
jatkoi matkaa Holland American retkil lä Anchorageen
ja Denalin kansal l ispuistoon ja lähti alukselta jo
aikaisin. Itse olin varannut veneretken Kenaisin
kansal l ispuiston jäätiköil le paikal l isel la katamaraanil la.
Tämän retken aikana sain nähdä jäätiköt lähempää
kuin mitä ne aiemmin olivat nähtävil lä Oosterdamilta.

Kävin myös Denalin kansal l ispuistossa tutustumassa
paikal l iseen eläinmaailmaan, mutta ensin vierail in
kalastajakylä Homerissa. Täältä lähtee yksi Alaskan
tunnetuimmista lauttal injoista, joka suuntautuu Alas-
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Yllä: Oosterdamin suuri teatteri, joka toimii myös showloun-

gena. Harmillisesti upea teatteritila ei kuitenkaan välttämättä

pääse täysiin oikeuksiinsa Alaskan-risteilyillä, joilla matkusta-

jat tiirailevat mieluummin maisemia kuin näyttäviä showesi-

tyksiä.

Alla: Lido-ravintolan sisustuksesta löytyy väriä. Lido on ravin-

tolakonsepti, joka on löydettävissä muiltakin Holland Ameri-

ca Linen aluksilta.

Alinna: Pinnacle Bar on yksi aluksen yhteensä viidestä baa-

rista. Pinnacle Grill -ravintolan kuljessä sijaitseva baari on

löydettävissä muiltakin HAL:n aluksilta.

Kuvat: Kim Viktor
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Yllä: Lion Gate -sillan alittaminen Vancouverissa on henkeä-

salpaava näky laivan kannelta katsottuna. Merkittävä osa

Alaskan-risteilyistä alkaa juuri Kanadan Vancouverista; sen

lisäksi risteilyjä alkaa myös Yhdysvaltojen länsirannikolta

Seattlesta ja San Franciscosta. Vancouverista lähdettäessä

kuljetaan myös passintarkastuksen läpi Yhdysvaltoihin, jotta

tämä osuus voidaan myöhemmin välttää matkan aikana.

Alla: Edes sateinen sää ei häiritse laivan keulakannella

maisemia ihailevia kanssamatkustajia, kun Oosterdam lipuu

Glacier Bayn kansallispuistoon. Puistossa vallitsee tarkat sää-

dökset, ja esimerkiksi risteilyalusten määrää puistossa on

rajoitettu uniikin luonnon suojelemiseksi. Näkymät Glacier

Bayssa muistuttavat paljolti esimerkiksi Norjan vuonoja.

Kuvat: Kim Viktor

kan läntisimmil le saaril le, Kodiakil le ja Dutch Harbou-
riin. Linjal la l i ikennöi upea Tustumena, joka on raken-
nettu vuonna 1 969. Matka Homerista Dutch Har-
bouriin ja takaisin Homeriin kestää viikon.

Viikon Alaskan-seikkailun jälkeen päädyin lopulta
pohjoiseen yliopistokaupunki Fairbanksiin, joka sijait-
see suurin piirtein samoil la leveysasteil la kuin Vaasa.
Fairbanksista alkoi lähes 20 tunnin pituinen kotimatka
Ruotsiin. Huolimatta siitä, että maantieteell isesti
Alaska sijaitsee melko kaukana, on se ehdottomasti
arvoisensa elämys laivoista kiinnostuneil le.

Haluaisitko sinä oman juttusi Ulkomatalaan?

Täysin valmiiden juttujen lisäksi otamme vastaan myös
muun muassa juttu- ja lähdevinkkejä, tai vaikka vain
ranskalaisilla viivoilla kootun jutturungon, jonka lähteiden
avulla kirjoitamme puhtaaksi. Erittäin mieluusti otamme
myös vastaan kaikenlaisia kuvia ja kuvasarjoja.

Ulkomatalassa ei ole sitoutumispakkoa. Voit tehdä vain
yhden jutun, tai halutessasi voit lähettää juttuja vaikka
jokaiseen numeroon. Kaikki valta on sinun käsissäsi!

Mikäli sinä uskot, että sinusta olisi avustajaksemme, suo-
sittelemme ottamaan suoraan yh-teyttä päätoimittajaan
sähköpostilla:

olli.tuominen@ulkomatala.net



TEKSTI: JUSSI LITTUNEN

NYKYMUOTOINEN l i ikenne Helsingistä Tall innaan alkoi
1 960-luvun puoliväl issä, mutta jo maailmansotien
välisenä aikana 1 920- ja 1 930-luvuil la reitti ol i vilkas.
Tuolloin useat pienet höyrylaivat kuljettivat matkus-
tajia nuorten valtioiden välisel lä reitil lä, joka mat-
kustajien keskuudessa oli varsin suosittu. Toisen
maailmansodan puhjettua liikenne Helsinki-Tall inna
-reitil lä katkesi Neuvostoliiton miehitettyä Viron
vuonna 1 941 . Siinä missä Suomesta esimerkiksi Ruot-
siin suuntautuneet lauttal injat palasivat normaalih-
koon päiväjärjestykseen jo 1 940-luvun lopulla, Hel-
sinki-Tall inna -reitil le eivät matkustajalaivat enää
sodan jälkeen palanneet.

Pika-alukset

Kantosiipialuksilla Tallinnaan

Helsinki-Tallinna -reitin kasvot
ovat muuttuneet nopeasti viimei-
sen parinkymmenen vuoden sisäl-
lä, kun varta vasten linjalle raken-
netut lautat ovat korvanneet käy-
tetyn tonniston - näiden joukossa
myös kantosiipialukset. Tässä ju-
tussa tutustumme kantosiipialus-
ten pioneereihin, Estonian New
Lineen ja Linda Lineen.

Laura Tallinkin liikenteessä vuonna 1 995. Alunperin Inrekon

tilaama alus liikennöi sittemmin Linda LInen väreissä.

Kuva: Jukka Huotari
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Rautaesiripusta huolimatta suomalaiset varustamot
alkoivat jo 1 960-luvun alkupuolel la osoittaa kiinnos-
tusta Helsinki-Tall inna -reitin uudelleenavaamista
kohtaan. Maaliskuussa 1 964 Helsingin Sanomat kertoi
pienessä uutisessaan, että lauttal i ikennettä Helsingin
ja “Neuvosto-Viron pääkaupungin Tall innan” väli l lä
saataisiin odottaa vielä vuosia. Syyksi lehdessä mai-
nittiin pula hotell ikapasiteetista - tuolloin Tall innassa
oli vain kaksi ulkomaisten matkail i joiden majoitta-
miseen sopivaa hotell ia, joissa oli yhteensä vain 335
vuodepaikkaa, lehti kirjoitti.

Toisin kuitenkin kävi: presidentti Urho Kekkosen
nostettua asian esil le sekä Suomen Höyrylaiva-
Osakeyhtiö (SHO) että neuvostoliittolainen Estonian
Shipping Company (ESCO) aloittivat l i ikenteen Tall in-

naan kesäl lä 1 965. Korkeat satamamaksut ja jousta-
maton byrokratia Tall innassa saivat SHO:n hylkää-
mään liikenteen jo muutaman vuoden kuluttua, minkä
jälkeen reitti jäi ESCO:n käsiin.

Ensimmäiset kantosiipialuksetTallinnaan

ESCO ja suomalainen Palkkiyhtymä olivat keväällä
1 989 panneet alul le yhteistyön, jonka seurauksena
syntyi Tall ink. Liikennettä harjoitettiin alkuvaiheessa
Tall ink-tuotemerkil lä, vaikka alukset olivat joko
ESCO:n tai Palkkiyhtymän omistuksessa. Jo seuraa-
vana vuonna Tall ink sai kilpail i jakseen Helta-varusta-
mon, joka toi l injal le kaksi 1 980-luvun alussa
Neuvostoliitossa valmistunutta kantosiipialusta:
Luikin ja Sinil indin. Tämä merkitsi alkua Suomenlah-

Pika-alukset

Kantosiipialuksilla Tallinnaan
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den ylittäväl le nopealle pika-alusl i ikenteelle, joka on
jatkunut talviseisokit poislukien katkeamatta nyky-
päivään asti.

Seuraavana vuonna uusi virolaisten omistama Inreko-
varustamo toi Helsinki-Tall inna -l injal le kolmannen
kantosiipialuksen yhdessä lentoyhtiö Aeroflotin kans-
sa. Inrekon ja Aeroflotin yhdessä (80 ja 20 prosenttia)
omistamaa liikennettä markkinoitiin Festa Line
-nimellä, ja sen aluksena oli vuonna 1 987 valmistunut
Tsiklon, uuden kaksikerroksisen kantosiipialuksen
prototyyppi. Helsingin l isäksi lähtösatamana Suo-
messa toimi Kotka. Samana kesänä Inreko otti hal-
tuunsa Heltan liikenteen, ja jälkimmäisen alukset siir-
tyivät Inrekon Estonian New Line -tuotemerkil le. Ni-
mi sopi hyvin kuvaamaan uutta virolaista lauttava-
rustamoa. Estonian New Line -nimeä käytettiin tosin
vain Suomessa; Virossa varustamoa markkinoitiin
emoyhtiö Inrekon nimissä.

Marraskuussa 1 991 Inreko vuokrasi Rederi Ab
Eckerön matkustaja-autolautta Corbiéren, jonka
ahvenanmaalaisvarustamo oli ostanut edell isenä
vuonna. Alus oli suomalaisil le entuudestaan tuttu, sil lä
kyseessä oli vuonna 1 970 Rederi Ab Slitel le val-
mistunut Apollo. Tätäkin alusta alettiin markkinoida
Estonian New Line -brändil lä, ja sen markki-
nointinimeksi tul i Linda 1 ; aluksen viral l ista nimeä ei
muutettu. Sen sijaan syksyllä 1 992 Tsiklonin nimi
muutettiin Liisaksi, ja sekin asetettiin Estonian New
Linen liikenteeseen. Syyksi tuotemerkin ja nimen
muuttamisel le oli Kotkan satamassa sattunut
onnettomuus, jossa Tsiklon törmäsi pienveneeseen, ja
jälkimmäinen upposi.

Lautan vuokraaminen Eckeröltä johti seuraavana
kesänä tiiviimpään yhteistyöhön: marraskuussa 1 992
Inreko vuokrasi myös Corbiéren sisaraluksen Ros-
lagenin Eckerön ja Inrekon yhteiseen Helsinki-Tall inna
-l i ikenteeseen. Roslagen oli myös alkujaan en-tinen
Viking Linen lautta; alun perin laiva oli l i i-kennöinyt
Rederi Ab Sallyn omistuksessa nimellä Viking 3. Sekä
Eckerön että Inrekon halut yhteistyön tiivistämiseen
kasvoivat yhä, mutta siinä missä ahvenanmaalaiset
olivat kiinnostuneita jatkamaan ny-kyisenkaltaista
järjestelyä, oli Inrekon johto enemmän kiinnostunut
virolaisten varustamojen välisistä yh-teistyökuvioista.

Inrekon laivatTallinkille

Vuosi 1 993 oli Inrekon toiminnalle tärkeä, sil lä tuol-
loin se vastaanotti tuolloin Ukrainassa More
Industrial Co:n telakalla rakennetun uuden kantosii-
pialuksen, Lauran. Aluksen päämitat olivat 42,55 x
8,40 x 2,60 metriä, nopeus 38 solmua, brutto-
vetoisuus 298 ja matkustajakapasiteetti 1 82 henkilöä.

Lauran tulon myötä liikenteestä poistui Moonika, joka
oli tul lut Estonian New Linelle Helta-kaupan myötä.

Samanaikaisesti uuden aluksen valmistumisen kanssa
Inreko etsi yhteistyökumppania Suomenlahden etelä-
rannalta. Kiinnostavaksi kohteeksi val ikoitui entinen
neuvostoliiton valtionyhtiö Estonian Shipping Com-
pany (ESCO), joka jäänteenä neuvostoajoista omisti
paitsi laivoja myös Tall innan kaksi keskeisintä satamaa.
Yhteistyötä ESCO:n kanssa pidettiin erityisen hou-
kuttelevana siksikin, että se turvaisi mahdoll isuudet
hyvään satamapaikkaan Tall innassa, mikä ei ESCO:n
kilpail i joil le aina ollut lainkaan itsestään selvää.

Yhteistyösuunnitelmista päästiin sopimukseen vuo-
den 1 993 lopulla, jol loin ESCO:n ja Inrekon uudeksi
yhteiseksi markkinointiyhtiöksi perustettiin AS Emin-
re. Näin ollen virolaisvarustamot järjestelivät toimin-
tansa samaan tapaan kuin Sil ja Linen ja Viking Linen
takana olleet varustamot: laivat olivat usean omista-
jan omistuksessa, mutta nii l lä kaikil la oli yhteinen
markkinointinimi. Tälläkään kertaa yrityksen nimi ei
päätynyt laivojen kylkiin, vaan myös Inrekon laivat
saivat kylkiinsä Tall ink-tekstit vuodesta 1 994 alkaen.

Uudet kuviot eivät yl lättäen merkinneetkään
Estonian New Line -brändin täydell istä kuoppaamista.
Nimen omistusoikeuden ollessa epäselvä joukko In-
rekossa mukana olleita suomalaisia osakkaita herätti
tuotemerkin henkiin ja alkoi l i ikennöidä kahta
katamaraanialusta, San Pietroa ja Ulstein Surferia Hel-
singistä Tall innaan. Jäl leen tiedusteltiin Rederi Ab
Eckerön halukkuutta yhteistyöhön, mutta suunni-
telmista ei täl lä kertaa tul lut totta. Inreko ei katsonut
hyvällä Estonian New Line -nimen käyttöä ja asiasta
nostettiin myös oikeusjuttu - täl lä ei kuitenkaan lo-
pulta ollut väliä, si l lä Estonian New Linen uusi
tuleminen jäi lyhytaikaiseksi, ja jo syksyllä 1 994
varustamo lopetti l i ikenteen.

Lähes yhtä lyhytaikaiseksi jäi Inrekon ja ESCO:n
yhteistyössä operoima Tall innan-l i ikenne. Syyskuussa
1 994 toiminta järjestettiin uudelleen niin, että
Helsinki-Tall inna -l i ikenne jäi AS Eminren hoidet-
tavaksi ja Inrekon haltuun Eminren osakkeista jäi 45
prosenttia. Tuolloin l i ikenteessä oli viisi taval l ista
matkustaja-autolauttaa (Tall ink, Georg Ots, Corbiére,
Saint Patrick I I sekä samana keväänä aloittanut Vana
Tall inn) sekä kaksi katamaraania, Liisa ja Laura.
Keväällä 1 995 Inreko vastaanotti kolmannen matkus-
tajalaivan, Lauran sisaren Jaanikan.

Inreko suunnittel i vielä kolmatta uudisrakennusta, ja
vuonna 1 995 se kertoi olevansa aikeissa tilata austra-
l ialaiselta Austal in telakalta 500 matkustajaa ja 1 00
henkilöautoa kuljettavan Autoexpress 60 -tyypin ka-
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Yllä: Sinilind-kantosiipialus oli tullut Helsinki-Tallinna -liiken-

teeseen Helta-varustamon kautta, mutta Inreko otti tämän

varustamon toiminnan haltuunsa jo vuonna 1 991 . Kuvassa

alus Helsingissä heinäkuussa 1 992. Kuva: Rami Wirrankoski
Oikealla: Tsiklon Festa Linen liikenteessä ja väreissä kesä-

kuussa 1 991 . Kuva: Rami Wirrankoski
Oikealla alla: Onnettomuuden seurauksena Tsiklonin nimi

muutettiin Liisaksi ja Festa Line brändi poistettiin käytöstä.

Niinpä Liisa sai Estonian New Linen kylkitekstit ja värityksen.

Kuva otettu toukokuussa 1 992. Kuva: Rami Wirrankoski
Alla: Ulstein Surfer oli yksi Tallinkin liikennöimistä katamaraa-

nialuksista. Huomaa Estonian New Linen logo aluksen kyljes-

sä. Kuva: Rami Wirrankoski



tamaraanin. Kauppa ei koskaan toteutunut; syynä
lienivät Inrekon akuutit talousvaikeudet. Vuoden 1 995
lopulla yhtiö joutui myymään valtaosan Eminren
osakkeistaan Eesti Ühispankil le, ja jäl jel le jäi vain
1 2,75 prosentin osuus.

Linda Line syntyy

Tall inkin ja Inrekon yhteistyö päättyi lopull isesti
joulukuussa 1 996, kun Inreko myi osuutensa AS
Eminrestä ja veti pois omistamansa tai vuokraamansa
alukset Tall inkin l i ikenteestä. Inrekon alusten liiken-
nöintiä varten perustettiin kaksi uutta varustamoa:
kantosiipialukset tulivat AS Lindaliinin omistukseen,
kun taas matkustaja-autolautta Vana Tall innin l i iken-
nettä hoiti TH Ferries, jonka omisti Inreko yhdessä
l i ikemies Henn Ruubelin kanssa. TH Ferries aloitti l i i-
kenteen loppuvuodesta 1 996, Lindaliini seuraavan
kesäkauden alussa.

AS Lindaliinin markkinointinimeksi tul i paremmin
kansainväliseen toimintaan sopiva Linda Line, joka
viittaa paitsi Viron kansal l iseepokseen Kalevipoegiin
myös Tall innan historial l iseen Lindanise-nimeen. Seu-
raavana vuonna toimintaa alettiin hoitaa kahdella
aluksella, kun Liisa myytiin Kreikkaan Thirian
Coastl ines Shipping Companylle, jonka omistuksessa
se sai nimen Delfini XXX. Näin ollen vuodesta 1 998
eteenpäin Linda Linen liikenteessä jatkoivat Laura ja
Jaanika.

Lindan ensimmäinen uudisrakennus

1 990-luvun puoliväl issä myös muut varustamot al-
koivat tuoda pika-aluksia Helsingin ja Tall innan
väliseen liikenteeseen. Erona Linda Linen liiken-
teeseen oli kuitenkin se, että nämä pika-alukset olivat
joko katamaraaneja tai yksirunkoisia pikalauttoja.
Viking Line oli jo kesäl lä 1 994 vuokrannut l i i-
kenteeseensä Englannista katamaraanialus Condor
9:n, jota markkinoitiin nimellä Viking Express, ja
seuraaviksi kesiksi Viking vuokrasi jo kaksi kata-
maraania. Tall ink oli puolestaan ostanut 38-metrisen
katamaraani Sleipnerin, joka sai nimekseen Tall ink
Express I vuonna 1 997.

Voisi kuvitel la, että pika-aluskilpailun koveneminen
1 990-luvun loppupuoliskolla olisi vaikuttanut Linda
Linen päätökseen luopua vanhimmasta aluksestaan
Liisasta. Uuden vuosituhannen alussa Linda Linekin
käänsi katseet katamaraaneihin ja tilasi venäläiseltä
Almaz Shipbuilding -telakalta 40,2-metrisen kaksi-
runkoaluksen. Sen matkustajakapasiteetti ol i 286
henkilöä, siis noin sata henkilöä enemmän kuin Lau-
ral la ja Jaanikal la, bruttovetoisuus 495 ja huippu-
nopeus huikeat 55 solmua.
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Tällä sivul la: Corbiéren monet kasvot: Estonian New Line

vuokrasi matkustaja-autolautta Corbiéren marraskuussa

1 991 ja alkoi markkinoida sitä nimellä Linda 1 ; laivan virallista

nimeä ei kuitenkaan muutettu. Kuvasarja havainnollistaa sa-

malla Estonian New Linen vaiheet perustamisesta vuoteen

1 994, jolloin sen toiminta sulautui Tallinkiin. Yläkuvassa Cor-

biére on vuoden 1 992 ulkoasussa, keskellä vuoden 1 993

ulkoasussa ja alimmaisessa kuvassa Tallinkin kylkiteksteillä.

Kuvat: Marko Stampehl (yl lä ja alla) sekä Rami Wirrankoski
(keskellä) .



Linda Linen uudisrakennus kastettiin keväällä 2002
Linda Expressiksi, ja heinäkuun alussa se saapui pieta-
rilaiselta telakalta Helsinkiin. Ensimmäiset matkustajat
tul ivat kyytiin 3. heinäkuuta, mutta jo kaksi päivää
myöhemmin laival la havaittiin vuoto, minkä vuoksi
luokituslaitos Det Norske Veritas hyllytti aluksen
liikenneluvat. Tapahtumahetkellä alus oli ol lut 20
kilometriä Tall innan ulkopuolel la kyydissään 246
matkustajaa. Linda Expressin korjaustyöt veivät 1 0
päivää, minkä jälkeen liikennelupa saatiin takaisin.

Tämän jälkeen alkoi lähivesiemme kenties kaikkien
aikojen surkuhupaisimpien tapahtumien ketju. Kun
liikenne oli jatkunut kolme kokonaista päivää, loppui
alukselta polttoaine yhdeksän merimail ia ennen
saapumista Helsinkiin. Syyksi pal jastui, yl lätys yl lätys,
vial l inen polttoainemittari. Kolme päivää myö-
hemmin paljastui vielä vakausongelmiakin, jol loin va-
rustamon oli pakko vetää Linda Express korjaus-
tauolle kolmeksi viikoksi. Korjausten jälkeen liiken-
nettä uutukaisel la yritettiin jäl leen, mutta moottori
petti ja laiva piti jäl leen poistaa l i ikenteestä, täl lä
kertaa viideksi päiväksi.

Kun Linda Express 1 6. elokuuta palasi l i ikenteeseen,
oli se ollut varustamon omistuksessa puolisentoista
kuukautta - ja l i ikenteessä tästä ajasta yhteensä vain
1 4 päivää. Konevian korjausten jälkeen laiva pysyi
kasassa, mutta erityisen hyväksi se ei koskaan
osoittautunut. Alus kelpasi Linda Linea paremmin
kiinalaisil le, si l lä Yangshan Tongshanin satama osti
Linda Expressin heinäkuussa 2004 Shanghaihin, jonne
Linda Express kuljetettiin miltei saman tien lastilaiva
Wiebken kyydissä. Elokuussa 2004 aluksen uudeksi
nimeksi tul i Shi J i Kuai Hang.

Toimivat katamaraanit saapuvat

Kokemukset Linda Expressil lä l i ikennöimisestä eivät
tappaneet varustamon johdon kiinnostusta kata-
maraaneihin. Vuonna 2006 Linda Line löysi aus-
tral ialaisvalmisteisen katamaraanin, nimeltään Cat No.
1 , joka liikennöi Englannin, Saksan ja Hollannin väli l lä
Reederei AG Norden-Friisian l i ikenteessä. Aluksen
nopeus oli 40 solmua ja suurin sal l ittu matkus-
tajamäärä 432 henkilöä, mikä merkitsi kapasiteetin
merkittävää kasvua vanhoihin aluksiin verrattuna.

Cat No. 1 myytiin AS Lindaliinil le joulukuussa 2006, ja
se sai nimekseen Meril in. Tammikuussa 2007 Meril in
saapui Viroon, ja huhtikuussa se alkoi kuljettaa
matkustajia Tall innasta Helsinkiin. Uuden aluksen lii-
tyttyä laivastoon Linda Line myi Lauran Bulgariaan PS
Group Ltd:l le, joka nimesi laivan Marine Princessiksi
ja asetti sen liikennöimään Nessebarista Istanbuliin.

Kesäkausi 2007 liikennöitiin siis kahdella aluksella,
mutta talvel la 2008 Linda Line kertoi myyneensä Jaa-
nikan ja olevansa kiinnostunut uudesta, suuremmasta
ja merikelpoisemmasta aluksesta. Jaanikan osti ve-
näläinen Valletta Fastferry Shipping, joka antoi sil le
uudeksi nimeksi Hermes. Keväällä 2008 Baltic Guide
-lehti kertoi Linda Linen olevan hankkimassa tri-
maraania, johon mahtuisi 400 matkustajaa ja joka olisi
vähän pidempi ja leveämpi kuin Meril in. Nämä
suunnitelmat jäivät toteutumatta.

Trimaraanin sijaan Meril inin l injapariksi löytyi toinen
katamaraani. Niin ikään Australiassa valmistunut
Caraibe Jet oli vuoden nuorempi kuin Meril in, mutta
senkin huippunopeus oli 40 solmua; matkustajia
kyytiin mahtui 402. Aluksen alkuperäinen tilaaja oli
mennyt konkurssiin ennen Caraibe Jetin valmis-

Yllä: Vuonna 1 993 valmistunut kantosiipialus Laura oli alu pe-

rin Inrekon tilaama mutta päätyi lopulta Linda Linen liiken-

teeseen. Kyseessä on siis sama alus kuin tämän jutun

aloituskuvassa. Tämä kuva on otettu samana vuonna kuin

alus poistui Itämereltä, eli vuonna 2006. Kuva: David Kohler
Alla: Lauran korvaaja Helsinki-Tallinna -linjalla oli Merilin, joka

aloitti Linda Linen liikenteessä vuonna 2006. Tässä alus kuvat-

tuna Helsingissä vuonna 201 1 . Kuva: Kalle Id
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Alla: Karolin Helsingissä heinäkuussa 201 5.

Kuva: Jussi Littunen

tumista, mistä syystä alus myytiin Saksaan AG Emsil le
ja nimettiin uudelleen Polarsterniksi. Vuodet 2001 -
2008 alus l i ikennöi Saksan ja Hollannin satamien
väli l lä. Linda Line osti Polarsternin syyskuussa 2008, ja
marraskuussa alus sai nimekseen Karolin. Huhti-
kuussa 2009 Karolin asetettiin Helsinki-Tall inna
-l i ikenteeseen Meril inin l injapariksi, minkä seurauk-
sena Linda Linen liikenteessä oli jäl leen kaksi tasa-
vahvaa alusta kahden vuoden tauon jälkeen. Verrat-
tuna Lauraan ja Jaanikaan uudet katamaraanit olivat
paitsi suurempia myös vakaampia, mikä paransi l i iken-
teen luotettavuutta ja palvelutasoa.

LiikennettäAegnan saarelle

Oma vaiheensa Linda Linen historiassa oli l i ikenne
Tall innan edustal la sijaitsevalle Aegnan saarelle.
Tall innan kaupunki pyysi keväällä 2008 virolaisilta
varustamoilta tarjouksia 1 4 kilometrin mittaisen
merireitin operoimisesta 21 -metrisel lä Jukulla;
aikaisemmin alusta oli operoinut Viron Merenkulku-
akatemia. Linda Linen tarjousta pidettiin parhaimpana
ja varustamoa vakaana ja luotettavana yhteis-
työkumppanina, minkä seurauksena Tall innan
kaupunki luovutti aluksen Linda Linen käyttöön
kesiksi 2008, 2009 ja 201 0. Tämän jälkeen operointia
jatkoi virolaisvarustamo Kihnu Veeteed.

Aegnan lähil i ikenne on toistaiseksi Linda Linen ainut
kokeilu Helsinki-Tall inna -ydintoiminnan ulkopuolel la.

Vaikka epäonnistunut uudisrakennusprojekti vuonna
2002 aiheuttikin varustamolle suuria hankaluuksia ja
vaikka jäätalvet ja ajoittaiset myrskyt ovat jättäneet
Lindankin katamaraanit satamiin, on liikenne jatkunut
kahdenkymmenen vuoden ajan varsin vähin muutok-
sin. Samaan aikaan Eckerö Line, Tall ink ja Viking Line
ovat uudistaneet Suomenlahden tonnistonsa täysin,
mikä on pudottanut kilpailusta pois sel laiset varusta-
mot kuin Nordic Jet Line ja Sea Containers, joka
jatkoi Sil ja Lineltä pois siirtynyttä SuperSeaCat -l i i-
kennettä. Kaksi toimivaa alusta ja vakaa markkina-
asema antavat varustamolle hyvät edellytykset aloit-
taa sen kolmas vuosikymmen.

Lähteitä:

Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)
Fleetphoto (www.fleetphoto.ru)
Huopana, Joni: ESCOn, Estl inen, Inrekon, Estonian
New Linen, Eminren, Hansatee/Tall inkin ja Tall ink
Gruppin vaiheita (verkkoaikajana)
Id, Kalle: Sil ja Line - From De Samseglande to Tall ink
(Ferry Publications 201 4)
Id, Kalle: Tall ink - The First 25 Years (Ferry Publica-
tions 201 5)
Mereviki (mereviki.vta.ee/mediawiki)
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Lokikirja
Marras-joulukuu 201 6

TEKSTI: KALLE ID, JUHANI MEHTO JA OLLI TUOMINEN

Crystal Cruises uudistaa laivojaan.Viime aikoina
uutisissa uudisrakennustensa johdosta ollut Crystal
Cruises uudistaa myös Crystal Symphonyn 201 7 ja
Crystal Serenityn 201 8. Laivojen luvataan saavan lisää
sviittejä, minkä lisäksi ravintolat siirtyvät avoimeen
kattaukseen; käytännössä tämä tarkoittanee laivojen
matkustajamäärien laskemista yhdistämällä olemassa
olevia standardihyttejä sviiteiksi. Lue myös Crystal in
uudisrakennesuunnitelmista sivuilta 00-00. KI

Arctech palaamassa matkustaja-alusten
rakentajaksi? Arctech Helsinki Shipyardin toimitus-
johtaja Esko Mustamäki kertoo ruotsalaisen
Sjöfartstidningenin haastattelussa, että telakka on
jäl leen aktiivisesti mukana kilpailemassa matkustaja-
alusten tilauksista. Hän sanoo, että ainakin aluksi
painopiste on enemmän matkustajalautoissa kuin
risteilyaluksissa, mutta mitään ei ole laskettu pois.
Toistaiseksi viimeinen telakalta luovutettu matkus-
taja-autolautta oli vuonna 2009 STX:n aikana
luovutettu Armorique. Arctechin nykyinen tilauskanta
kattaa neljä jäätämurtavaa huoltoalusta venäläisel le
Somcomflotil le sekä aiesopimuksen kaasukonden-
saattitankkerista ja jatkuu vuoteen 201 8. JM

Vahterpää luovutettu Merivoimille. Kolmas ja
viimeinen niin sanottu Katanpää-luokan miinan-
torjunta-alus Vahterpää luovutettiin Merivoimil le
Ital iassa La Speziassa 2.1 1 . Alus toimitettiin Suomeen
hollantilaisen BigLift Shipping B.V. -varustamon Happy
Rover -aluksen kannella ja saapui Turkuun joulukuun
toisena päivänä, kuukausi luovutuksen jälkeen. Alus
on reilusti alkuperäisestä aikataulusta myöhässä
telakalla vuonna 2009 sattuneiden tulvien johdosta.
JM

Saimaan kanavan alaporttien uusiminen alkaa.
Meritaito Oy uusii Mälkiän sulun alaportit Saimaan
kanavan talven 201 7 liikennekatkon aikana ensim-

mäisenä osana kanavan modernisointiohjelmaa. 1 960-
luvulla rakennetut nykyiset alaportit ovat tul leet
käyttöikänsä päähän, kun taas uudet
kotelorakenteiset portit sopivat paremmin
talvil i ikenteen tarpeisiin, ovat kestävämpiä ja niiden
huoltaminen on helpompaa. Loput seitsemän Saimaan
kanavan sulkua uusitaan kevääseen 201 9 mennessä.
Yhteensä 9,5 mil joonan euron uudistukset
rahoitetaan valtion liikenneväylien
korjausvelkaohjelmasta. KI

Gotlandsbåtenilla ei liikennettä 201 7. Manner-
Ruotsin ja Gotlannin väli l lä puhtaasti kaupall ista
l i ikennettä yrittänyt Gotlandsbåten ilmoitti 8.1 1 ., että
varustamolla ei tule olemaan liikennettä vuonna 201 7.
Liikennöintikausi 201 6 oli vahvasti tappioll inen, ja
yritys saada lisärahoitusta osakeannil la epäonnistui.
Varustamon edustaja ei ruotsalaislehden haas-
tattelussa sulkenut pois mahdoll isuutta yrittää
uudelleen vuonna 201 8. Gotlandbåtenista kerrottiin
tarkemmin Ulkomatalan numerossa 5/201 6. KI

Prima Shipping osti irtolastialuksen.
Porvoolainen varustamo Prima Shipping on ostanut
norjalaisen 4045 dw-tonnin sivulastaimella varustetun
irtolastialus Nordic Chantalin. Alus sai joulukuun
puoliväl issä telakkakäynnil lä Tall innassa nimen Baltic
Madonna ja Suomen lipun. Baltic Madonna on
pitkässä rahtauksessa norjalaisen Nor Linesin
omistamalle Baltic Linel le, ja se korvaa Nor Linesin
l i ikenteessä niin ikään suomalaisen Link Starin. Se
puolestaan siirtyy vuodenvaihteessa UPM:n
rahtaukseen. JM

Princess Mariasta Moby Dada. St. Peter Linen
Princess Maria saapui 9.1 1 . viimeistä kertaa Pietariin
Helsingistä, ja pian tämän jälkeen AIS-signaalissa laivan
nimi vaihtui Princess Mariasta Moby Dadaksi. Vaikka
siis viral l ista tiedotetta laivan myynnistä Mobylle ei
koskaan annettu, on sen siirtyminen Mobyn
laivastoon tosiasia. Alus tulee liikennöimään Mobyn
laivastossa ensi kesänä linjoil la Bastiasta Nizzaan,
Genovaan ja Livornoon. KI

Håkans osti hinaajan Norjasta. Hinaus- ja
meripelastusyhtiö Alfons Håkans on ostanut suuren
hinaajan norjalaiselta Østensjø Rederi AS:lta. Ostettu
alus, Thorax, on rakennettu vuonna 1 993 norjalaisel la

Merenkulun tärkeimpiä tapahtu-
mia niin kotivesiltä kuin maailman
meriltä marras-joulukuulta 201 6.

Marraskuu
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Simekin telakalla, el i samalla telakalla kuin Håkansin
Zeus. Sen mitat ovat 45,48 x 1 3,80 x 7, 60 metriä ja
pääkoneen 7200 BHP:n teholla saavutetaan 85 tonnin
paaluveto. Alus sai joulukuun alussa Tall innassa Thor-
nimen ja Kyproksen lipun. Se sijoitetaan Viroon. JM

Brodosplitille tilaus expedition-risteilijästä
Oceanwide Expeditionsilta. Lue lisää sivuilta 22-
24. KI

Jäätalvi 201 6-201 7 alkoi. Saimaalla jäänmurto-
toiminta alkoi tänä talvena jo marraskuun alku-
puolel la. Siel lä sesongin aloitti hinaaja Iso-Pukki
marraskuun 1 2. päivänä. Meren puolel la Otso sai
kunnian olla ensimmäinen aktivoitu jäänmurtaja tänä
talvena. Alus lähti Liikenneviraston päätöksestä
Helsingistä 8. joulukuuta aamulla kohti Perämerta.
Sisaralus Kontio seurasi hieman myöhemmin 1 6.
joulukuuta. JM

Yhteysalusliikenne maksulliseksi huhtikuun
alusta. Liikenne- ja viestintäministeriö muuttaa
saariston yhteysalusl i ikenteen maksull iseksi 1 .4.
alkaen. Kyseessä on kokeilu, joka jatkuu vuoden 201 8
loppuun saakka. Uusien maksujen pohjana käytetään
matkahuollon taksoja haja-asutusalueella, ja ne tulevat
olemaan samat sekä saariston asukkail le että
satunnaisil le kulkijoil le. Henkilöl ippujen lisäksi maksut
tulevat koskemaan myös autoja. Yhteysalusl i ikenne
aiheuttaa täl lä hetkellä valtiol le 1 7,5 mil joonan euron
vuotuiset kustannukset, joiden ennustetaan laskevan
maksull isuuden myötä 1 3,5 mil joonaan. KI

Destination Gotlandin uudisrakenteesta
Visborg. Destination Gotlandin Kiinassa rakenteil la
oleva LNG-käyttöinen uudisrakenne sai 21 .7.
perinteitä kunnioittavan nimen Visborg. Nimen
perinteikkyydestä huolimatta laiva on ensimmäinen
Visborg-niminen uudisrakenne; aiemmin nimi on
yleensä annettu Visby-nimeä kantavalle alukselle
uuden Visbyn valmistuttua. 1 650 matkustajaa ja 1
850 kaistametriä kuljettava Visborg valmistuu vuoden
201 7 aikana. KI

Viking Line solmi esisopimuksen uudesta
laivasta. Lue lisää sivuilta 4-5.

Ensimmäinen BC Ferriesin Salish-luokan
lautoista valmistui. Ensimmäinen Kanadan
länsirannikolla l i ikennöivän BC Ferriesin kolmesta
uudesta Salish-luokan lautoista, Sal ish Orca, valmistui
23.1 1 . Remontowan telakalta Puolasta ja on
parhail laan matkalla kohti Kanadaa. LNG-käyttöinen
uusi alus aloittaa kevään aikana liikenteen Powell
Riverin ja Comoxin väli l lä, korvaten 51 -vuotiaan

Ylinnä: Ensi vuonna laajasti uudistuva Crystal Serenity

Helsingissä kesällä 201 3. Palaamme Crystal Cruisesiin myös

Ulkomatalan ensi numerossa matkakertomuksen muodossa.

Kuva: Kalle Id
Yllä: Alfons Håkansin uusi Thor kuvattuna vielä vanhalla

Thorax-nimellä. Aiemman omistajan nimivalinta oli ehkä

hieman kummallinen, sillä latinaksi (ja englanniksi) thorax

tarkoittaa rintakehää. Kuva: Alfons Håkans
Alla: Destination Gotlandin uusi Visborg muistuttaa

havainnekuvan perusteella kovasti nykyisiä Visbytä ja

Gotlandia. Kuva: Destination Gotland
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Queen of Burnabyn. BC Ferriesistä kerrottiin
tarkemmin Ulkomatalan numerossa 5/201 2. KI

Carnival ajaa alas vuoden vanhan Fathom-
varustamon. Carnival-konserni ajaa alas vasta tänä
keväänä lanseeratun Fathomin ensi kesään mennessä.
Uuden brändin tarkoituksena oli korostaa sosiaal ista
vastuunkantoa ja matkustajat pääsivät käyntikohteissa
mm. avustamaan maataloustöissä. Fathomin ainut alus,
Adonia, siirtyy takaisin P&O Cruisesin laivastoon,
josta se Fathomil le keväällä siirtyi. Carnival in
tiedotteen mukaan Fathom jää brändinä eloon ja se
keskittyy tuottamaan retkiä Carnival-konsernin
risteilybrändeil le. OT

Destination Gotland liikennöi Västervikiin
kesällä 201 7. Pian Gotlandsbåtenin kerrottua
liikenteen lopettamisesta (kts. yl lä) Destination
Gotland ilmoitti l i ikennöivänsä ensi kesänä Visbystä
myös Västervikin satamaan. Uutta l injaa tulevat
hoitamaan varustamon pienempi aluskaksikko
Gotlandia ja Gotlandia I I , joista ensimmäinen teki jo
aiemmin koematkan Västervikiin. KI

Museojäänmurtaja Tarmo telakalle. 1 09-vuotias
museojäänmurtaja Tarmo viettää talven
Suomenlinnan telakalla. Se saapui telakalle
hinauksessa Kotkasta, merimuseo Vellamon luota 29.
marraskuuta ja pääsi heti telakka-altaaseen. Noin
mil joonan euron telakoinnin aikana muun muassa
tarkastetaan Tarmon rungon kunto mittaamalla
runkolevyjen paksuus. Samalla uusitaan huono-
kuntoisia teräskaaria ja huolletaan kansirakenteita
sekä uudistetaan teknisiä järjestelmiä. Aluksen pitäisi
palata Kotkaan keväällä, mutta joka tapauksessa
ennen ensi vuoden heinäkuussa Kotkaan tulevaa Tall
Ships Races -tapahtumaa. Tarmo valmistui Englannista
vuonna 1 907. JM

Seabourn Encore valmistui. Seabournin
esimmäinen Fincantierilta tilattu uudisrakennus,
Seabourn Encore luovutettin telakalta 30.1 1 . ja se saa
viral l isen kasteensa SIngaporessa 7.1 . Alus perustuu T.
Mariotti -telakan varustamolle aiemmin rakentamaan
Odyssey-luokan aluksiin. Niihin verrattuna Seabourn
Encoressa on yksi hyttikansi enemmän sekä
laajemmat yleiset tilat. Aluksen kapasiteetti on noin
600 matkustajaa. Sisaralus Seabourn Ovationin
tuotanto alkoi hieman Encoren valmistumisen jälkeen.
OT

Transatlanticin rorot Svenska Orient
Linienille. Svenska Orient Linien on hankkinut
Transatlanticin kolmen roro-aluksen bareboat-
rahtaussopimukset. Raumalta vuosina 2006-2007
valmistuneet Transpulp, Transpaper ja Transtimber on
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Yllä: Ensimmäinen BC Ferriesin kolmesta Salish-luokan

laivasta, Salish Orca, valmistui Remontowan telakalta

marraskuussa. Laiva sai paikallisesta intiaanikulttuurista

ammentavat koristemaalaukset kylkiinsä. Kuva: Remontowa
Shipbuilding
Alla: Adonia purjehtii lyhyen poissaolon jälkeen takaisin P&O

Cruisesin laivastoon, kun lyhytikäiseksi jäänyt Fathom-brändi

ajetaan alas. Kuva: P&O Cruises
Alinna: Destination Gotland tulee liikennöimään ensi kesänä

Visbyhyn Nynäshamnin ja Oskarshamnin lisäksi myös

Västervikistä, jonne suuntautuvaa linjaa ajavat varustamon

pienimmät alukset Gotlandia (kuvassa) ja Gotlandia II. Kuva:



rahdattu Stora Enson liikenteeseen, ja ne omistaa
pankkien yhteenliittymä. Rahtaussopimusten myynti
on osa Transatlanticin toiminnan alasajoa. OT

Stavangerfjordille ja Bergensfjordille lisää
kapasiteettia. Fjord Linen Bergen-Stavanger-
Hirtshals-Langesund -l injal la l i ikennöivät Stavan-
gerfjord ja Bergensfjord saavat l isää matkusta-
jakapasiteettia vuodenvaihteessa 201 7-201 8. Molem-
piin aluksiin rakennetaan 60 uutta hyttiä yl immälle
kannelle, minkä lisäksi buffet-ravintolaa laajennetaan
niin, että sinne saadaan 1 25 uutta istumapaikkaa.
Uudistukset toteuttaa rakentajatelakka Fosen Norjan
Rissassa. KI

St. Peter Line julkisti Princess Anastasian
uuden aikataulun ja risteilytuotteen. St. Peter
Line julkaisi 1 .1 2. yksityiskohtia varustamon pitkin
syksyä huhutusta yhteistyöstä Moby Linen kanssa:
Princess Anastasia suuntaa tammikuun alussa
telakalle, ja palaa l i ikenteeseen huhtikuussa uudella
risteilytuotteella, joka yhdistää "rikkaan ital ialaisen
kulttuurin" ja "parhaan venäläisen vieraanvaraisuuden
perinteet." Muun muassa ravintoloiden ruokalistat
muuttuvat ital ialaisteemaisiksi. Samalla Princess
Anastasian aikataulut uudistuvat: laiva tekee viikossa
yhden risteilyn Pietarista Helsinkiin sekä pidemmän
risteilyn Pietarista Tall innaan, Tukholmaan ja Hel-
sinkiin. Helsingistä käsin tarjol la tulee olemaan tutun
päivä Pietarissa -risteilyn l isäksi uusi vaihtoehto, jossa
laiva viipyy Pietarissa kaksi päivää. KI

Maersk Line ostaa Hamburg Südin.
Konttivarustamoiden keskittyminen jatkuu, kun
maailman suurin konttivarustamo Maersk Line
tiedotti 1 .1 2. ostavansa saksalaisen Hamburg Südin
Oetker Groupilta, jonka omistuksessa varustamo on
ollut yl i 80 vuotta. Maailman seitsemänneksi
suurimmalla konttivarustamolla on 1 30 alusta, joiden
yhteenlaskettu kapasiteetti on 625 000 TEU:ta.
Kauppa edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää,
ja on määrä saattaa päätökseen vuoden 201 7 lopulla.
Toteutuessaan kauppa nostaa Maerskin mark-
kinaosuuden lähelle 1 9 prosenttia. OT

Princess Cruisesille ennätyssakot tahallisesta
saastuttamisesta. Maailman suurimpaan ris-
teilyvarustamoryppääseen Carnival Corporation &
PLC:hen kuuluva Princess Cruises myönsi 1 .1 2.
syyl l isyytensä tahall iseen öljyä sisältävän jäteveden
dumppamiseen mereen Caribbean Princess -alukselta
vuosina 2005-201 4. Varustamo sai tästä
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Yllä: Jäänmurtaja Tarmo saapumassa Suomenlinnan

telakalle hinaajien avustuksella 29.1 1 .

Kuva: Tuomas Romu
Alla: Seabourn Encore on suurennettu versio Seabournille

aiemmin valmistuneista Odyssey-luokan aluksista, vaikka se

rakennettiinkin eri telakalla.

Kuva: Seabourn
Alinna: Stavangerfjordin ja Bergensfjordin (kuvassa)

ulkonäkö tullee muuttumaan ensi vuodenvaihteessa

toteutettavien uudistusten myötä, sillä uudet hytit on tarkoitus

rakentaa ylimmän kannen keulaosaan.

Kuva: Marko Stampehl

Lokakuu



ennätyksell iset 40 mil joonan dollarin sakot. I lmeisesti
vastaavaa toimintaa harrastettiin myös Star
Princessil lä, Grand Princessil lä, Coral Princessil lä ja
Golden Princessil lä. Tahall isen saastutuksen ja sen
peittelyn paljasti Caribbean Princessin konemies
vuonna 201 3. Tapauksen vuoksi kaikki Yhdysvalloista
l i ikennöivät Carnival Corporation & PLC:hen
kuuluvat varustamot tulevat olemaan
erikoistarkkailussa seuraavien viiden vuoden ajan. KI

Fjord Line ja Color Line suunnittelevat
molemmat uudisrakenteita Strömstad-
Sandefjord -linjalle. Sandefjordin satama julkaisi
2.1 2. l i ikennöintioikeudet Strömstadiin vuosil le 2020-
2025. Color Line säilytti haluamansa 1 0.00
aamulähdön Sandefjordista, mutta menetti 1 3.30
lähdön Fjord Linelle. Kisassa alusten ympä-
ristöystäväll isyydellä oli merkittävä rooli; Color Line
lupasi jo aiemmin, että rakentaa uuden hybridilautan
linjal le jos saa pitää haluamansa lähtöajan. Fjord Line
puolestaan ilmoitti 2.1 2. rakentavansa saamaansa
uutta lähtöä varten "hypermodernin" uudisrakenteen,
joka tulee olemaan maailman huippua ympäris-
töystäväll isyyden, turvall isuuden ja matkus-
tusmukavuuden osalta. Käytännössä varmat uudis-
rakennustilaukset tarkoittavat myös sitä, että
molemmat Colorin nykyisistä l injal la l i ikennöivistä
laivoista, Color Viking ja Bohus, tulevat poistumaan
linjalta 2020 mennessä. KI

Risteilyt Yhdysvalloista Kuubaan alkavat. Useat
varustamot saivat loppuvuoden aikana Kuuban
hall innolta tarvittavat luvat risteilyjen aloittamiseen
Yhdysvaltojen ja Kuuban väli l lä. Lupia myönnettiin
Royal Caribbean Internationali l le, Azamara Club
Cruisesil le, sekä maaliskuun 201 7 alusta Norwegian
Cruise Linel le, Regent Seven Seas Cruisesil le sekä
Oceania Cruisesil le. Luvan saa myös Pearl Seas
Cruises, joka aloittaa tammikuussa kymmenen yön
kiertomatkat Kuuban ympäri. Eurooppalaiset
varustamot kuten MSC Cruises ja Celestyal Cruises
ovat risteil leet Kuubaan jo pidempään ja Carnival in
Fathom toukokuusta lähtien. Matkakertomus
Celestyal Cristal in (ex-Louis Cristal) Kuuban-
risteilyltä julkaistiin numerossa 2/201 4. OT

Croisières de France lopettaa toimintansa.
Espanjalainen Pullmantur Cruises ilmoitti joulukuussa
ajavansa alas Ranskan markkinoihin keskittyvän
tytäryhtiönsä Croisières de Francen toiminnan hel-
mikuussa 201 7. Croisières de Francen lopettaminen
on ensimmäinen merkittävä muutos Pullmanturil la
sen jälkeen, kun varustamon aiempi omistaja Royal
Caribbean Cruises Ltd. myi varustamon osake-e-
nemmistön Springwater Capital i l le toukokuussa
201 6. Lopettamisen myötä Croisières de Francen
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Yllä: Princess Anastasia lähdössä Helsingistä kesällä 201 3.

Keväällä alus palaa liikenteeseen uudistettuna, tarjoten

uuden varustamoyhteistyön myötä italialais-venäläisen

kokemuksen. Kuva: Kalle Id
Alla: Jos suunniteltu kauppa toteutuu, saanee kuvassa

esiintyvä Hamburg Südin Rio Madeirakin kylkiinsä Maerskin

taivaansiniset maalit. Kuva: Jukka Koskimies
Alinna: Tahalliseen öljyn mereen laskemiseen syyllistynyt

Caribbean Princess on vieraillut myös Helsingissä. Kuvassa

laiva lähdössä Länsisatamasta kesällä 201 5. Kuva: Kalle Id



alukset Horizon ja Zenith siirretään Pullmanturin
laivastoon ja toimisto Pariisissa sul jetaan. OT & KI

Bornholmin-lautta Leonora Christina Lineas
Fred. Olsenille. Bornholmin saarelle l i ikennöivä
Leonora Christina on myyty Lineas Fred. Olseniin
kuuluval le Ferry Gomeralle. Aluksen omistanut
BornholmsFaergen rahtaa aluksen takaisin, joten se
jatkaa Bornholmin-l i ikenteessä nykyisen sopimus-
kauden loppuun eli syyskuun alkuun 201 8.
Kauppahintaa ei ole julkistettu. OT

P&O Australia vaihtoi uudisrakenteen
Carnival Splendoriin. Carnival järjesteli uudelleen
alustilauksia konsernin sisäl lä joulukuussa. Alkujaan
P&O Cruises Australial le suunniteltu Vista-luokan
uudisrakennus tuleekin Carnival Cruise Linel le, jonka
Carnival Splendor puolestaan siirtyy P&O Cruises
Australial le. Yhtenä syynä päätökselle mainittiin se,
ettei Australian ja Uuden-Seelannin satamissa ole
riittävää valmiutta 4 200 matkustajan alukselle. OT

Megastar koeajolle.Tall inkin uutukainen Megastar
lähti koeajol le 1 9.1 2. ja palasi telakalle 22.1 2. Uuden
aluksen lipunmyynti puolestaan alkoi 1 5.1 1 . Alus tulee
valmistumaan tammikuun lopulla ja aloittaa l i ikenteen
29.1 . Tall innasta kello 1 3.00 lähdöllä Helsinkiin.
Palaamme Megastariin tarkemmin Ulkomatalan
numerossa 2/201 7. KI

Bore myi Auto Balticin Smyril Linelle ja antoi
Auto Bankille uuden nimen. Färsaarelainen
Smyril Line ilmoitti 20.1 2. ostaneensa Bore Ltd:n
1 38,50-metrisen autonkuljetus/roro-alus Auto
Balticin. Se valmistui Norjasta vuonna 1 996 Bror
Husell Charteringil le Transgard-nimisenä ja
muutettiin taval l isesta roro-aluksesta yhdistetyksi
autonkuljetus- ja roro-alukseksi Puolassa vuonna
2005. Borelle alus siirtyi myöhemmin samana vuonna,
kun Bore osti Husell in. Auto Baltic -nimen alus sai
vuoden 2007 alussa. Smyril Linel le alus siirtyy
todennäköisesti huhtikuun alussa 201 7 ja saa nimen
Mykines. Smyril Lines aloittaa aluksella l injan
Þorlákshöfnistä Islannin länsirannikolta Tórshavnin
kautta Rotterdamiin. Auto Balticin sisaralus Auto
Bank puolestaan saapui telakalle Landskronaan
tapaninpäivänä ja sai siel lä uuden nimen Bore Bank -
mitä ilmeisimmin UECC:n rahtauksen päätyttyä. JM

Brittany Ferriesille uusi laiva Flensburgista
201 9? Pitkään uudisrakenteen tilaamista harkinnut
Brittany Ferries solmi 21 .1 2. viimein esisopimuksen
uuden aluksen rakentamisesta saksalaisen FSG:n
telakan kanssa. Suunnitel lun laivan bruttovetoisuus on
42 000, matkustajakapasiteetti 1 680 ja
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Yllä: Croisières de Francen Horizon vieraili Helsingissä kesällä

201 4.

Kuva: Jukka Koskimies
Alla: Gennadi Nevelskoi ei valmistunutkaan suunnitellusti

vuoden 201 6 puolella, mikä tarjosi Arctia Shippingille

mahdollisuuden rahdata Nordica Ohotamerelle.

Kuva: Kalle Id
Alinna: Finnland Terneuzenissa matkalla Rotterdamiin

heinäkuussa 201 6.

Kuva: Juhani Mehto
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rahtikapasiteetti 2 600 kaistametriä. Toteutuessaan
uusi alus valmistuu vuonna 201 9 Portsmouthin ja
Caenin välisel le l injal le ja korvaa Turussa vuonna 1 992
rakennetun Normandien, joka korvaa puolestaan
rahdatun Etretatin Portsmouth-Le Havre -reitil lä. KI

Saimaalle tehokkaampi jäänmurtaja 201 9?
Liikennevirasto suunnittelee uuden, nykyisiä yksiköitä
tehokkaamman jäänmurtajan vaatimista Saimaan
jäänmurtoon sopimuskaudelle talvesta 201 8-1 9
alkaen. Tavoitteena on murtaja, joka pystyy avaamaan
Saimaan syväväyläverkolle vähintään 1 2,60 metriä
leveän uoman ja pystyisi operoimaan pidempään kuin
Saimaan nykyiset murtajat. Uuden kilpailutuksen
myötä sopimuskauden pituus kasvaa kolmesta
kymmeneen vuoteen. Liikennevirasto kehittelee
lisäksi parhail laan yhdessä Ruotsin ja Viron merenkul-
kuviranomaisten kanssa uudenlaista, moottoroitua
irtokeulaa Saimaan jäänmurron tarpeisiin. Uusi irto-
keula valmistuisi kuitenkin arviolta vasta vuonna
201 9. KI

Omistaja, rahtaaja, rakentaja ja luokituslaitos
syytteeseen Norman Atlanticin palosta.
I tal ialaisessa oikeusistuimessa nostettiin 22.1 2. nel jä
syytettä joulukuun 201 4 lopussa tapahtuneesta
Norman Atlanticin tul ipalosta (katso UM 1 /201 5),
jossa 28 ihmistä menetti henkensä. Laivan
rakentajatelakka Visentini ja luokituslaitos RINA
saivat syytteen ylemmän autokannen virheell isestä
rakenteesta, jossa laivan kyljessä olevat aukot tekivät
tulipalon havaitsemisen vaikeaksi ja niistä tuleva
ilmavirta edisti palon leviämistä.Väitettä tukee se, että
Norman Atlanticin sisaralus Sorrento tuhoutui
samalta autokannelta alkaneessa palossa vain
muutamaa kuukautta myöhemmin. Laivan omistajaa
Visemari ja rahtaajaa ANEK:ia puolestaan syytetään
laivan miehittämiseen liittyvistä epäselvyyksistä:
laival la oli turmahetkellä molempien toimijoiden
henkilökuntaa, eikä vastuunjako näiden väli l lä ol lut
selvää. Syytteen nostaneiden mukaan tästä johtuen
autojen sal l ittiin pitää moottoreita käynnissä matkan
aikana, mikä ilmeisesti johti palon syttymiseen. Mikäli
laivan havaitaan olleen rakenteeltaan virheell inen,
johtanee tämä merkittäviin muutostöihin Norman
Atlanticin 1 8:ssa sisaraluksessa. KI

STX Francesta yksi ostotarjous. Etelä-
korealainen oikeusistuin asetti konkurssiin haetun
STX:n 67 prosentin osuuden STX Francen telakasta
myyntiin lokakuussa (33 prosentin vähemmis-
töosuuden omistaa Ranskan valtio). Vaikka telakasta
olivat kiinnostuneita ainakin Genting, Damen, DCNS
ja Fincantieri. 27.1 2. ol leeseen määräaikaan mennessä
kuitenkin vain yksi taho - huhujen mukaan Fincantieri,
mutta varmaa tietoa asiasta ei ole. Mikäli tarjous hy-

väksytään, pitäisi asian olla selvil lä tammikuun alussa;
muussa tapauksessa edessä on uusi kilpailukierros.
STX Francella on risteilyaluksia rakentavista tela-
koista pisimmät tilauskirjat, ulottuen vuoteen 2026
asti, joten vähäinen kiinnostus telakkaa kohtaan on
jossain määrin yl lättävää. KI

Nordica Sahalinille paikkaamaan myöhäs-
tynyttä Gennadi Nevelskoita. I tämeren jäätalven
ollessa vielä alkutekijöissään Arctia Shipping lähetti
monitoimijäänmurtaja Nordican Sahalinil le
Sovcomflotin rahtaukseen 30.1 2. Syynä on Arctechin
telakalla Helsingissä rakennettavan Gennadi Nevels-
koin myöhästyminen, joka korvaamaan Sovcomflot
tarvitsi akuutisti vastaavan aluksen. Nordica viipyy
Ohotanmerellä huhti-toukokuun vaihteeseen. Lii-
kennevirasto joutui rahtaamaan Ruotsista
jäänmurtaja Frej:n paikkaamaan murtajatarvetta; uu-
den Polariksen valmistumisen myötä aiemmilta
vuosilta tutusta Frej:n rahtaamisesta oli tarkoitus luo-
-pua, mutta toisin kävi. KI

Svenska Orient Linien sulki Hanko-Rostock
-linjan. Svenska Orient Linien (SOL) sulki Hanko-
Rostock -l injan 31 .1 2. Suomen taloustilanteen ja
kiristyneen markkinatilanteen vuoksi vuoden lopussa.
Linjaa l i ikennöitiin kahdella Finnlinesin vanhalla
aluksella, Finnlandil la (ex-Finnmerchant) ja Vasalandil la
(ex-Oihonna). OT

All Leisure vaikeuksissa? Hebridean Island
Cruises, Swan Hellenic ja Voyages of Discovery -ris-
teilybrändien omistaja All Leisure Group peruutti
31 .1 2. kaikki tammikuun alussa alkavaksi aika-
taulutetut risteilynsä, lyhimmil lään vain neljän päivän
varoitusajal la. Varustamon on huhuttu jo aiemmin
olevan talousvaikeuksissa: Swan Hellenicin ainoa alus
Minerva ilmestyi myyntil istoil le syksyllä, kun taas
potentiaal isten ostajien kerrotaan käyneen tutus-
tumassa Voyages of Discoveryn niin ikään ainoaan
alukseen Voyageriin. KI



Megastar valmistuu

Helsinki-Tall inna -l injal la alkaa uusi aika, kun uuden
sukupolven LNG-käyttöinen pikalaiva Megastar
aloittaa l i ikenteen 29.1 .

Sally Albatross / Silja Opera 25 vuotta

Sil ja Operan valmistumisesta tulee tänä vuonna
kuluneeksi 25 vuotta. Pahoin palossa vuonna 1 990
palanut alus hinattiin Raumalle, jossa siitä kuoriutui
täysiverinen risteilylaiva.

CalMacin kyydissä Skotlannissa

Skotlannin länsirannikon saaria yhdistävät Caledonian
MacBraynen laivat, joiden koko vaihtelee pienistä
losseista isoihin lauttoihin.

Finnlines 70 vuotta

Keväällä 1 947 aloitti toimintansa Merivienti Oy, josta
kehittyi muutaman mutkan kautta nykyinen Finnlines.
Juhlavuoden kunniaksi tutustumme varustamon
vaiherikkaaseen historiaan.

Tulossa:

Megastar lähdössä koeajolle Pernon telakalta 1 9.1 2.

Kuva: Krzysztof Brzoza.
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