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N opeammin Tall innaan

Viking FSTR:llä

Matkakertomus:

Expedition-risteily Grönlantiin

Pud otuspeliä
konttilaivamarkkinoilla



TEKSTI:OLLI TUOMINEN

VIELÄ muutama vuosi sitten meriteoll isuutta pidettiin Suomessa
auringonlaskun alana pääasiassa STX Europen telakoiden vaikeuksien
takia, sil lä se ajoi myös useat alihankkijat vaikeuksiin.Vaikka telakoiden
satojen mil joonien tilaukset saavat aina runsaasti palstatilaa mediassa,
ne kuitenkin edustavat vain pientä osaa meriteoll isuuden 900 yrityk-
sen koko kuvasta, sil lä muun muassa laivojen moottoreita valmistaval la
Wärtsiläl lä on mennyt telakkakriisistä huolimatta varsin hyvin. Alal la
on runsaasti muita, pienempiä toimijoita, joiden menestys jää usein
vail le huomiota. Hyviä esimerkkejä ovat esimerkiksi risteil i jöihin ja
muihin aluksiin ilmastointilaitteita toimittava Koja, oman rikkipesurin
kehittänyt Langh Tech ja Aker Arctic.

Vaikean kauden jälkeen ala on kuitenkin pääsemässä hyvään vauhtiin.
Tästä mainiona esimerkkinä on Rolls-Roycen päätös keskittää etäoh-
jattujen laivojen tutkimus Turkuun perustettavaan tutkimuskeskukseen,
johon se aikoo sijoittaa yhteensä 230 mil joonaa euroa tulevien vuosi-
en aikana. Rolls-Roycen usko
suomalaiseen osaamiseen on
ilmeisen vahva, sil lä viime
vuonna yhtiö kertoi investoi-
vansa 57 mil joonaa Rauman
propulsiotehtaaseen.

Raumalla menee nyt muuten-
kin paremmin lyhyen suvanto-
vaiheen jälkeen. Telakkatoi-
mintaa nykyisin pyörittävä RMC saavutti maaliskuun alussa merkit-
tävän virstanpylvään, kun se käynnisti ensimmäisen uudisrakennuk-
sensa, Molsl injenin tilaaman autolautan rakentamisen. Lisäksi se solmi
huhtikuun alussa odotetusti sopimuksen Puolustusvoimien kanssa uu-
sien Laivue 2020 -alusten suunnittelusta.

Samaan aikaan polttoainetta säästäviä flettner-roottoreita valmistava
Norsepower kertoi päässeensä sopimukseen tankkerijätti Maerskin
kanssa pilottihankkeesta, jossa yhteen Maerskin tankkeriin asennetaan
kaksi Norsepowerin flettner-roottoria. Kun ottaa huomioon, että
yksin Maersk Tankersil la on liikenteessä noin sata alusta samaan kon-
serniin kuuluvasta konttilaivavarustamo Maersk Linestä puhumat-
takaan, on kyseessä pienelle suomalaisyhtiöl le erittäin merkittävästä
päänavauksesta.

Pääkirjoitus

Meriteollisuus
myötätuulessa
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TEKSTI: KALLE ID

VIKING LINEN huhuissa jo pitkään jatkunut ja viime
syksynä myös julkisuuteen lausuttu toisen aluksen et-
sintä Helsinki-Tall inna -l injaa varten tuotti tänä kevää-
nä viimein tulosta Viking FSTR:n (lausutaan “Viking
Faster”) muodossa. Ruotsalaisomisteinen Incat 91
-tyypin katamaraani hankittiin Itämerelle syksyllä
201 5 Gotlandsbåtenin l i ikennettä varten, mutta Got-
landsbåtenin tarun jäätyä yhden kesäkauden mittai-
seksi tarjoutui Viking Linel le mahdoll isuus vuokrata
laiva pidennetyksi kesäkaudeksi 201 7 Tall innan-l injal le.

Uusi alus l i ikennöi kesäkuun puoliväl i in asti ja jäl leen
21 .8. alkaen aina l i ikenteen loppumiseen 22.1 0. aika-

taulul la, jossa alkuviikosta laival la on kaksi edestakais-
ta matkaa Helsingistä mutta torstai-lauantai väl i l lä
kolme. 1 7.6.-20.8. Viking FSTR tekee kolme edesta-
kaista matkaa joka päivä, ja heinäkuun alusta 6.8. asti
Vikingin Tall innan-l injaa täydentävät vielä edell isten
kesäkausien tapaan Mariel la ja Gabriel la. Linjapääll ik-
kö Jaakko Ahdin mukaan ylikapasiteetin vaaraa ei kui-
tenkaan ole, sil lä Tall innan-l i ikenteen matkustaja- ja
erityisesti automäärät kasvavat edelleen voimakkaasti;
mitä todennäköisimmin reitin matkustajamäärät ylit-
tävät tänä vuonna ensi kertaa yhdeksän mil joonan
rajan. Kun samaan aikaan kysyntä laivojen myymälöis-
sä on siirtynyt yhä enemmän alkoholijuomista retail-
tuotteisiin kuten vaatteisiin ja asusteisiin, ei pal jon ko-
huttu Viron alkoholiveron nostokaan uhkaa linjan
kasvua.

Matkustajatilat

Vaikka Viking FSTR on selvästi kehittyneempi alus
kuin Vikingin uraauurtavat 1 990-luvun katamaraanit
(joista kerromme tarkemmin seuraavil la sivuil la) on
kyse kuitenkin nimenomaan perinteisestä pika-aluk-
sesta, ei Viking XPRS:n tyylisestä nopeasta risteilylau-
tasta.Viking FSTR tarjoaa kyllä matkustaji l leen baarin,
kahvilan, l isämaksull isen loungen ja pienen myymälän,
mutta pääosalle 836 matkustajasta tarjol la on aiem-
milta pika-alussukupolvilta tutut istumasalongit. Eri-
tyisesti suoraan sisäänkäynnin vieressä sijaitsevassa

Viking Line toi huhtikuussa vii-
mein pitkään kaivatun toisen aluk-
sen Helsinki-Tallinna -linjalle, kun
katamaraani Express – markki-
nointinimeltään Viking FSTR –
aloitti liikenteen. Uuden aluksen
ansiosta varustamo tarjoaa kesän
korkeasesongin aikana kuusi päi-
vittäistä lähtöä niin Helsingistä
kuin Tallinnastakin.
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Autolautat

Nopeammin
Tallinnaan

Yllä: Express Kustaanmiekassa viikkoa ennen liikenteen

aloitusta. Laiva teki sarjan koeajoja Katajanokalta

Harmajalle päällystön luotsikirjoja varten.

Oikealla: FSTR:n seiniä koristavat Gotlannin maisemia

esittävät fotomuraalit muistona aluksen lyhyeksi jääneestä

urasta Manner-Ruotsin ja Gotlannin välisessä liikenteessä.

Oikealla alla: Laivan pääasiallinen "ravintola" on Fork & Knife

-kahvila ylemmällä matkustajakannella. Buffet- linjastosta

huolimatta kahvila toimii brittiläiseen tapaan, eli asiakas

pyytää annoksen tiskin takana seisovalta henkilökunnalta.

Alla: Vanhempien Tallinnaan-liikennöineiden pika-alusten

tapaan Vikiong FSTR tarjoaa valtaosalle matkustajistaan

matkan lepotuoleissa.

Kuvat: Kalle Id
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Rakennettu: 1 998, Incat, Hobart,Australia
Omistaja: Nordic HSC
Bruttotonneja: 5 902
Pituus: 91 ,30 metriä
Leveys: 26,00 metriä
Syväys: 3,73 metriä
Matkustajamäärä: 836
Autopaikkoja: 1 20
4 Caterpil larin dieselmoottoria, yhteensä 28 800 ki-
lowattia
4 vesijettiä
Huippunopeus: 48 solmua
Matkanopeus Helsinki-Tall inna -l injal le: 30 solmua

Yllä: Club Lounge on epäilemättä mielyttävin matkustustapa

Viking FSTR:llä. Myös loungen hinta on varsin

kilpailukykyinen.

Vasemmalla: Suoraan sisäänkäyntien vieressä sijatiseva Bar

First eroaa muusta laivasta trooppinen hiekkaranta & surffaus

-teemaisella sisustuksellaan.

Alla vasemmalla: Alus kääntymässä Tallinnan satama-

altaassa 1 5.4.; koleasta ilmasta johtuen aluksen rakenteisiin

oli kertynyt jäätä, jota näkyy kuvassa FSTR-nimen alla.

Kuvat: Kalle Id

Fakta: Express
(Viking FSTR)



First Barissa istumapaikat ovat kiireisel lä lähdöllä kor-
til la. Matkustaji l le on yhteensä tarjol la yl i 900 istuma-
paikkaa, joten kaikil le löytyy paikka myös laivan olles-
sa täynnä.

Henkilökohtaisesti en yleensä lämpene erilaisi l le l isä-
maksull isi l le loungeil le, mutta Viking FSTR:n Club
Lounge yllätti positiivisesti. Varsin maltil l iseen 30 eu-
ron hintaan (25 euroa Viking Line Club -jäsenil le) saa
paikan rauhall isessa osastossa laivan perässä sekä laa-
juudeltaan Tall inkin Business-luokkaa vastaavan buffet-
pöydän juomineen. Laival la aterioimista suunnittele-
val le Club Lounge onkin hyvä vaihtoehto Fork & Kni-
fe -kahvilal le. Lisäksi Lounge -paikan voi ostaa vasta
laivalta, mikä on miellyttävä mahdoll isuus, kun huo-
maa vasta laival le nousua odotellessa sen olevan tu-
lossa täyteen ja kanssamatkustajien nauttineen ken-
ties l i iaksi Viron Suomea kevyemmän alkoholivero-
tuksen luomista mahdoll isuuksista.

Alustyypistä

Viking FSTR:n rakentaja on australialainen Incat, ja
alus edustaa rakentajan 91 -tyyppiä, joita rakennettiin
yhteensä neljä vuosina 1 997-1 998. Aluksen keula on
Incatin kehittämää wave piercing -tyyppiä, joka – aina-
kin rakentajan mukaan – selviää merenkäynnistä pa-
remmin kuin perinteisempi “tasakeulainen” katama-
raani. Kelirajoituksia Viking FSTR:l lä kuitenkin on: tuu-
len ollessa yli 21 metriä sekunnissa tai merkitsevän
aallonkorkeuden ylittäessä neljä metriä se joutuu
jäämään satamaan.

Keularakenne aiheuttaa kuitenkin sen, että aluksen
autokansi voidaan purkaa ja lastata vain perän kautta.
Lisäksi keulassa autokansi muodostuu ylöspäin sik-
sakkaavista rampeista, joista autojen purkaminen vai-
kutti ainakin matkustajan näkökulmasta verrattain hi-
taalta. Miehistön kertoman mukaan autojen lastaami-
nen juuri keulaan on kuitenkin tärkeää aluksen tasa-
painottamisen kannalta, joten tyhjäl läkin autokannella
automatkustaja joutuu ajamaan “perälle asti”.

Viking FSTR:n lyhyt historia

Viking FSTR valmistui Incatin telakalta Tasmaniasta
vuonna 1 998 argentiinalaisel le pika-alusvarustamo
Buquebusil le, joka tuolloin l i ikennöi Etelä-Amerikan
lisäksi myös Välimerellä. Aluksen alkuperäinen nimi
olikin Catalonia L ja se li ikennöi Barcelonasta Palma
de Mallorcal le. Ennen liikenteen aloittamista laiva
kaappasi nopeimmasta Atlantin ylityksestä myönnet-
tävän Hales Trophyn (jota ei pidä sekoittaa nopeim-
masta matkustajal injal i ikenteen Atlantinylityksestä
myönnettävään Atlantin siniseen nauhaan) 38,85 sol-
mun keskinopeudella. Jo kuukautta myöhemmin Ca-

talonia L kuitenkin menetti palkinnon toisel le Incat-
laival le Cat-LinkV:l le (nyk. Fjord Linen Fjord Cat).

Vuosina 2000-2003 alus l i ikennöi talvikaudet Espan-
jassa ja kesät rahdattuna P&O Ferriesil le nimellä
Portsmouth Express. Vuonna 2003 nimeksi vaihtui
pelkkä Express, ja siitä eteenpäin laiva kulki ainoas-
taan P&O:n liikenteessä (lukuun ottamatta ajoittaisia
yhden vuoron rahtauksia Isle of Man Steam Packet
Companylle). Kesäkauden 201 5 lopussa Express myy-
tiin Nordic HSC -varustamolle, joka rahtasi sen seu-
raavaksi kesäkaudeksi Gotlandsbåtenin l i ikenteeseen.
Gotlandsbåten päätti kuitenkin lopettaa li ikenteen jo
yhden kesäkauden jälkeen, mikä tarjosi Viking Linel le
mahdoll isuuden rahdata alus.

Erilainen Viikinki

Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, miten hyvin
FSTR:n kesäkausi Vikingin laivastossa onnistuu. Viking
XPRS:n matkustajamäärät kyllä puolustavat toisen
laivan tuomista l injal le, mutta Viking FSTR on suurine
istumaosastoineen selvästi matkalaiva, kun taas Viking
Linen toimintamall i perustuu halpoihin l ipunhintoihin
ja varustamolle rahaa tuottaviin toimintoihin – ravin-
toloihin, kauppoihin ja baareihin – laival la. Toisaalta
kun käytettyjen alusten markkinoil la matkustaja-au-
tolautat viedään käsistä ja jopa kertaal leen romuran-
nal le vedettyjä laivoja palautetaan liikenteeseen, ei
Viking Linel la varsinaisesti ole muuta vaihtoehtoa, jos
varustamo haluaa kasvattaa markkinaosuuttaan Tal-
l innan-l injal la.

Kiitokset: Jaakko Ahti, Miran Hamidulla, Eerik Laine ja

Mikko Pätäri
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TEKSTI: JUSSI LITTUNEN

1 980-LUVUN viimeisinä vuosina alkaneet pyrkimykset
palauttaa Viron itsenäisyys sekä Neuvostoliiton
kommunistisen puolueen viimeisen pääsihteerin
Mihail Gorbatsovin uudistukset johtivat osaltaan myös
Suomen ja Viron välisen matkustajalaival i ikenteen
vilkastumiseen. Jo 1 970-luvulla Helsingistä oli ajoittain
tehty vuorokauden risteilyjä Tall innaan, mutta
vakituinen vuorokauden risteilyl i ikenne alkoi vuonna
1 986, kun Rederi Ab Sally uudisti Helsinki-Tukholma
-l injalta vapautuneen Viking Sagan Sally Albatrossiksi
ja aloitti si l lä 25 tunnin risteilyt Tall innaan vuonna
1 986.Aivan täysiverisestä Tall innan-l i ikenteestä ei toki
vielä ollut kyse, sil lä alus kävi ainoastaan tul l isel-
vityksessä Tall innan redil lä ja palasi sitten takaisin
Helsinkiin. Joka tapauksessa tämä merkitsi Suomen-
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Autolautat

Suomenlahden nopeimmat Vikingit

Nykyisentyyppisen Tallinnan-lii-
kenteen alkuaikoina katamaraanit
ja kantosiipialukset olivat tuttu
näky Suomenlahdella.Viking FSTR
merkitseekin Viking Linen paluuta
vanhoihin aikoihin, sillä ahvenan-
maalaisvarustamo oli yksi Helsin-
gin ja Tallinnan välisen katamaraa-
niliikenteen edelläkävijöistä 90-
luvun puolivälissä.



Autolautat

Suomenlahden nopeimmat Vikingit

9

lahden liikenteen käynnistymistä Viking Linen omis-
tajavarustamoiden piirissä, vaikkakaan ei vielä Viking
Linen nimen alla.

Ensimmäiset pikalaivat Helsinki-Tall inna -reitil le saa-
tiin vuonna 1 990, kun Helta-varustamo aloitti
l i ikenteen kahdella Neuvostoliitossa rakennetulla
kantosiipialuksella (kts. UM 1 /201 7). Pääasiassa
l i ikenne Suomen ja Viron pääkaupunkien väli l lä hoi-
dettiin kuitenkin perinteisil lä matkustaja-autolautoil la,
joista useimmat olivat entisiä ruotsinlaivoja. Sal ly
Albatross siirtyi Sal ly-varustamon konkurssin myötä
Effjohnin haltuun, mutta vuonna 1 989 valmistunut
Cinderella jatkoi heti uutena Sally Albatrossin
pilotoimaa risteilymall ia; alus ajoi Helsinki-Tukholma
-reitin ohessa myös Tall innaan.

Talvikaudella 1 990-1 991 SF Line vahvisti asemiaan
Suomenlahdella tuomalla Isabellan Helsinki-Muuga
-l i ikenteeseen. Näin ollen jo kaksi punaista laivaa
kulkivat Suomesta Viroon, mutta kummallakaan ei
edelleenkään ollut omaa laituripaikkaa Tall innassa.
Syksystä 1 991 alkaen Isabellasta tuli Helsinki-Tall inna
-reitin vakituinen punainen laiva, jonka liikennettä
Cinderella edelleen täydensi ennen siirtymistään
vakituisesti Tukholman-l i ikenteeseen paikkaamaan
Rederi Ab Sliten konkurssin aiheuttamaa aukkoa
linjan kalustossa. Vuonna 1 994 Cinderella ja Isabella
vaihtoivat reittejä, koska ensin mainittu toimi
paremmin risteilyaluksena kuin autolauttana
ilmeisesti autokannen lastaukseen liittyvien
rajoitteiden vuoksi.

Järjestyksessä kolmas Viking Linen liikennöimä

katamaraani-alus Condor 1 0 - markkinointinimeltään

Viking Express I - Helsingissä kesällä 1 995.

Kuva: J ukka H uotari



Yllä: Viking Express, oikealta nimeltään Condor 9, sai kunnian

olla ensimmäinen Viking Linen liikennöimä katamaraani. Alus

todella on kaksirunkoinen katamaraani, jonka wave piercing

-keularakenne saa laivan näyttämään trimaraanilta.

Kuva: Marko Stampehl .

Vasemmalla: Sally Albatross oli ensimmäinen laiva, joka

alkoi tehdä vuorokauden risteilyitä Tallinnaan. Kuvassa alus

keväällä 1 987, jolloin se ei enää liikennöinyt Viking Linen

omistajiin kuuluneen Sallyn laskuun. Kuva: Rami Wirrankoski

Alla vasemmalla: Ulstein Surferin omisti Slite-varustamon enti-

sen johtajan Gustaf Myrstenin yritys, mutta liikennöinnistä

huolehti Estonian New Line. Kuva: Rami Wirrankoski

Alla: Viking Express II I oli Viking Express II:n sisaralus.

Kuva: Marko Stampehl

1 0



Gustaf Myrsten ehtii ensin

Estonian New Linen nimissä markkinoitu
kantosiipialusl i ikenne oli alkanut vakiinnuttaa asemi-
aan Suomenlahdella 1 990-luvun alkuvuosina, ja muu-
al la Euroopassa oli jo 80-luvun lopusta alkaen
perustettu useita lyhyempiä lauttal injoja, joita l i iken-
nöitiin perinteisiä matkustaja-autolauttoja pienem-
mil lä kantosiipialuksil la tai katamaraaneil la. Viking
Linen 50-vuotishistoriikissa kerrotaan juhlavasti, että
myös Viking Line seurasi “tarkkaan pika-alusten
teknistä kehitystä ja oli tämän sektorin pioneeri Suo-
menlahdella”.

Väitelause ei pidä ehkä aivan kirjaimell isesti paik-
kaansa, sil lä kuten todettu, olivat neuvostoliittolaiset
ja virolaiset pika-alukset tuttu näky Suomenlahdella ja
monta vuotta ennen Viking Linen ensimmäisiä kokei-
luja. Lisäksi kesäksi 1 993 Rederi Ab Sliten entinen toi-
mitusjohtaja Gustaf Myrsten vuokrasi Suomenlahdelle
pika-alus San Pietron, jonka liikennettä täydensi
seuraavana kesänä Ulstein Surfer. Näitä l i ikennöitiin
Estonian New Linen operoimina, kunnes toiminta
todettiin kannattamattomaksi kesäsesongin 1 994
jälkeen.

Viking Line otti ensimmäisen konkreettisen
askeleensa pika-alussektoril la kesäl lä 1 994. Tuolloin
varustamon suunnitelmat muuttuivat todeksi, kun se
vuokrasi brittiläiseltä Commodore Shipping -varus-
tamolta 450-matkustajapaikkaisen wave piercing
-katamaraani Condor 9:n. Aluksen viral l isena vuok-
raajana oli Vikingin virolainen tytäryhtiö AS Eurest
Ltd, ja Suomenlahden liikenteessä sen miehityksestä
huolehti omistaja.Viking Line puolestaan hoiti aluksen
markkinoinnin nimellä Viking Express.

Condor 9 oli pieni jopa nykyaikaisten pika-alusten
mittapuulla, sil lä sen pituus oli 48,7 metriä ja leveys
1 8,2 metriä. Jos varustamoon on uskominen, oli se
kuitenkin reitin mukavin laiva wave piercing -keulansa
ansiosta, vaikka pieni koko ja avomeri tarkoittivatkin
myrskyisäl lä melko epämiel lyttävää matkustuskoke-
musta. Joka tapauksessa kokeilunomainen ensim-
mäinen kausi oli onnistunut, sil lä kun alus 1 0. syys-
kuuta lopetti l i ikenteen, oli se kuljettanut ylivoi-
maisesti eniten matkustajia Helsinki-Tall inna -l injan
aluksista.

Pika-alusten huippuvuosi

Hyvät kokemukset edell isvuoden liikenteestä saivat
Viking Linen laajentamaan pika-alussektoriaan
seuraavana vuonna. Tällä kertaa punaiset pika-alukset
alkoivat l i ikennöidä jo huhtikuun alkupuolel la, kun
Norjasta vuokrattu katamaraani Orca Spirit aloitti

l i ikenteen Helsingistä Tall innaan nimellä Viking
Express I I - täl lä kertaa aluksen nimi siis muutettiin
myös viral l isesti. Sopimus vuokraamisesta oli solmittu
joulukuuhun asti. Verrattuna edeltäjäänsä Kværner
Fjel lstrand -telakan rakentama Viking Express I I ol i
selkeästi pienempi, sil lä sen matkustajakapasiteetti ol i
vajaa 300 ja päämitat 40 x 1 0,1 0 metriä.

Kompensoidakseen Viking Express I I :n pienehköä
kapasiteettia solmi Viking toukokuussa rahtaus-
sopimuksen toisestakin pika-aluksesta. Kyseessä oli
jäl leen brittiläisen Condor Ferriesin katamaraani, täl lä
kertaa Condor 1 0, joka oli kuitenkin huomattavasti
edeltäjiään suurempi. Sen päämitat olivat 74,1 5 x 26
metriä ja matkustajakapasiteetti 574 henkilöä.
Ensimmäisenä pika-aluksena Suomenlahdella Condor
1 0 pystyi kuljettamaan 90 henkilöautoa. Vikingin
l i ikenteessä alus aloitti toukokuun lopussa 1 995 ja
jatkoi Suomenlahdella syyskuun loppuun mark-
kinointinimellä Viking Express I .

Vuonna 1 995 Suomi oli l i ittynyt Euroopan Unioniin,
minkä vaikutukset olivat ulottuneet mm. siihen, että
verovapaan myynnin rajoituksia oli löyhennetty. Näin
ollen matkustajat saivat ostaa verovapaasti tuotteita
myös alle 20 tuntia kestäviltä matkoilta, mistä
luonnoll isesti hyötyivät kaikki pika-alusl i ikennettä
Suomesta Viroon harjoittaneet matkustajavarustamot.
Viking Linen valttina oli l isäksi se, että Viking Express
I pystyi pika-aluksista ainoana kuljettamaan myös
matkustajien henkilöautoja.

Kolmas vuosi toden sanoo

I lmeisesti vuoden 1 995 kokemuksiin ja erityisesti
Viking Express I I :teen oltiin sen verran tyytyväisiä,
että Viking Line vuokrasi samaisen aluksen lii-
kenteeseensä myös seuraavaksi kesäksi. Sen pariksi
varustamo löysi Tanskasta Viking Express I I :n sisaralus
Søbjørnenin. Kuten arvata saattoi, sai tämä alus ni-
mekseen Viking Express I I I .Vuoden 1 996 liikennekausi
alkoi toukokuun alussa. Kesän korkeasesongin aikana
1 7.6.-1 8.8. pika-alusten rinnal la vielä Helsinki-Tuk-
holma -l injan laivat Isabella ja Mariel la tekivät päiväl lä
piknik-risteilyn Tall innaan. Kun vielä samaan aikaan
Cinderella jatkoi vuorokauden risteilyjä Tall innaan, oli
Vikingil lä kesäl lä 1 996 (toistaiseksi) ainoan kerran
peräti viisi alusta Helsingin ja Tall innan välisessä
l i ikenteessä.

Kolmas liikennekausi oli varustamolle kuitenkin
pettymys, sil lä keväällä 1 996 Suomen viranomaiset
yl lättäen palauttivat 20 tunnin säännön verovapaiden
tuotteiden maahantuontiin. Tieto muutoksesta tuli
niin myöhään, että kesäkauden osalta suuria
muutoksia Tall innan-l injan aikatauluihin ei kannattanut
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tehdä. I lman verovapaata myyntiä Viking ei pitänyt
pika-alusl i ikenteen jatkamista järkevänä. Varustamolle
olivat tul leet tutuiksi myös katamaraanien
“tyyppiviat”: tuulisemmalla sääl lä matkanteko muuttui
epämukavaksi, ja myrskyssä vuoroja oli pakko perua.
Liikennöinti jäissä ei myöskään ollut mahdoll ista.
Vuoden 1 996 liikennekausi päättyikin jo kesän jälkeen
siten, että Viking Express I I I lopetti elokuun lopussa ja
Viking Express I I kuukautta myöhemmin. Ensiksi
mainittu myytiin Ruotsiin ja nimettiin ruotsalaisittain
Sjöbjörneniksi, kun taas jälkimmäinen myytiin Ital iaan
nimellä Snav Aldebaran.

Viking XPRS - pika-alusten uusi inkarnaatio

Kolmen kesän kokemuksista viisastuneena Viking Line
alkoi jo 90-luvun loppupuolel la visioida tulevaisuuden
pika-alusta, joka kykenisi nopeaan matka-aikaan mutta
joka suuremman kokonsa vuoksi tarjoaisi paremman
kapasiteetin ja korkeamman matkustusmukavuuden
kuin pienet pikalautat, sekä kykenisi l i ikenteeseen
myös talviaikaan. Varustamon sisäl lä tehtiin eri
versioita täl laisista aluksista, mutta tulta suunnitelmat
ottivat al leen vasta 2000-luvun alkuvuosina, kun Viron
liittyminen Euroopan Unioniin alkoi muuttaa reitin
tulevaisuudennäkymiä.

Jäl leen kerran mall ia Tall innan liikenteen hoitamiseen
katsottiin muualta maailmasta, jossa vastaavia lyhyitä

merireittejä oli alettu l i ikennöidä suuremmil la, no-
peahkoil la ropax-aluksil la. Suomenlahdella ensim-
mäinen “2000-luvun pikalautta” nähtiin vuonna 2007,
kun Tall ink esittel i uuden Star-aluksensa ja aloitti
kehityksen, joka merkitsi kuoliniskua suurimmalle
osal le vanhoista pikalautoista. Viking Line pääsi esit-
telemään oman Viking XPRS -aluksensa vuotta Tal-
l inkia myöhemmin. Selvästi varustamon 90-luvulla
tekemä analyysi tulevaisuuden alustyypin vaatimuk-
sista piti hyvin paikkansa, sil lä Viking XPRS on napan-
nut itsel leen reitin suosituimman aluksen tittel in.

Tutustuimme tarkemmin Estonian New Linen ja Linda Li-

nen pika-aluksiin Ulkomatalan numerossa 1 /201 7. Tämä

lehti löytyy muiden vanhojen lehtien tapaan sekä nettisi-

vuiltamme että Isuusta.

Lähteitä:

Sjöström, Pär-Henrik: Tie meren yli - uranuurtajasta

markkinajohtajaksi. Breakwater Publishing: Göteborg
2009.

Cinderella (vasemmalla) liikennöi Helsinki-Tallinna -linjalla

vaihtelevasti valmistumisestaan 2000-luvun alkuvuosiin

saakka. Kuten tänäkin kesänä, Mariella (oikealla) täydensi

Helsinki-Tallinna -linjan tarjontaa jo kesällä 1 996, jolloin

Vikingillä oli historialliset viisi alusta tällä reitillä. Tässä alukset

kuvattuna Tukholmassa kesällä 1 995. Kuva: Marko Stampehl
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TEKSTI: LASSI LIIKANEN

RUOTSIN puolustusvälineteoll isuudella on maassa
pitkät perinteet. Suurkonserni SAAB (jol la ei enää ole
mitään tekemistä konkurssiin ajautuneen henkilöau-
tovalmistaja SAAB:n kanssa) on edelleen yksi maan
suurimmista ja merkittävimmistä teoll isuusyrityksistä
ja myös merkittävin kotimainen puolustusvälineval-
mistaja. Huolimatta siitä, että Ruotsissa aina aika ajoin
herää keskustelua siitä, pitäisikö Ruotsin myydä
asejärjestelmiä ulkomail le, on SAAB kuitenkin pärjän-
nyt kohtalaisen hyvin globaaleil la markkinoil la.

Ruotsin puolustusteoll isuuden ”lippulaivan” tuntevat
lähes kaikki. Se on hävittäjälentokone nimeltään JAS
Gripen, jota SAAB nyt
yrittää myydä myös Suo-
men puolustusvoimil le
nykyisten Hornet-hävittä-
j ien korvaajaksi. Sen sijaan
sukellusveneistään Ruotsi
ei juurikaan ole tunnettu
huolimatta siitä, että
maan kaikki viisi sukellus-
venettä on rakennettu
kotimaassa. Siinäpä onkin
juuri syy siihen, miksei
sukellusveneteoll isuus ole
tunnettu: niitä ei ole onnistuttu myymään ulkomail le.

Maan käytännössä ainoa sukellusveneitä rakentamaan
kykenevä telakka, Kockumsin telakka Karlskronassa,
oli aiemmin saksalaisen ThyssenKrupp-teoll isuuskon-
sernin omistuksessa. SAAB osti telakan saksalaisilta
vuonna 201 4, kun ThyssenKrupp uhkasi sulkea tela-
kan toiminnan sen kilpail lessa muiden saksalaisten
telakoiden kanssa. Ruotsin valtio kuitenkin meni väli in
ja käytännössä avitti telakan myyntiä SAAB:l le. Kaup-
pa tapahtuikin lopulta ehkä olosuhteiden pakosta
pilkkahintaan SAAB:n eduksi. Suurin piirtein niihin
aikoihin, kun telakan omistajanvaihdos selvisi, ti lasi
Ruotsin hal l itus merkittäviä hankintoja telakalta meri-
voimil le.

Näiden hankintojen joukossa on muun muassa maan
uusi sukellusvenetyyppi A26, jota on näil lä näkymin
tarkoitus suunnitel la ja rakentaa kaksi kappaletta

Ruotsin merivoimil le SAAB Kockumsin telakalla.
Tämän uuden modernin sukellusvenetyypin SAAB
toivoo herättävän huomiota myös ulkomail la ja yrit-
tääkin houkutella tilauksia muiden maiden puolustus-
voimilta.

Tähän mennessä nämä yritykset ovat sujuneet
hieman niin ja näin. Vaikka SAAB:l la on kokemusta
kehittyneiden puolustusvälineiden myymisestä, A26-
sukellusveneestä ei ole toistaiseksi tul lut kaupall ista
menestystä. SAAB on yrittänyt myydä tuotetta muun
muassa Australian ja Norjan merivoimil le tuloksetta.
Australia päätyi lopulta laittamaan suurtilauksen
sukellusveneistä ranskalaisel le puolustuskonserni
DNCS:l le Norjan merivoimien puolestaan päätyessä

ThyssenKruppin sukellusve-
neeseen.

Norjan tapauksessa ratkaise-
vaa lienee ollut se, että maa
halusi ostaa kehitettyjä ver-
sioita jo olemassa olevista
sukellusveneistä. Tällaista tuo-
tetta tarjosi ThyssenKrupp
21 2-sukellusvenemall i l laan. Li-
säksi maa halusi ostaa uudet
sukellusveneet joltakin NA-
TO-kumppaniltaan, mikä pu-

dotti Ruotsin pois pelistä. Ylipäätään SAAB:n heik-
koutena A26-sukellusveneen osalta l ienee sen tuo-
reus: sitä ei vielä missään ole kokeiltu käytännössä,
kun yhtäkään ei vielä ole edes valmistettu. Ruotsin
merivoimat ja Ruotsin hal l itus toivovat kuitenkin, että
asiakkaiksi saataisiin muitakin maita, jotta kehitys-
kustannukset voitaisiin jakaa useamman maan kesken.
Valitettavasti myös Ruotsin pysyttely puolustusl i itto
NATO:n ulkopuolel la vaikuttanee oleell isesti ti laus-
ten saamiseen.

Tällä hetkellä neuvottelut käyvät kovaa vauhtia
Puolan ja Alankomaiden hall itusten kanssa. Nähtä-
väksi jää, onnistuuko SAAB luomaan laivastopuo-
lel lakin samankaltaisen ”lippulaivan” kuin mil laiseksi
JAS Gripen -hävittäjäkone on muodostunut: toistai-
seksi onnistumiset ovat antaneet odottaa itseään.

Tukholman-kirjeenvaihtaja

Merten JAS Gripen?

"
Ruotsin puolustusteol-

lisuuden ”lippulaivan”

tuntevat lähes kaikki.

Se on hävittäjälento-

kone nimeltään JAS

Gripen.



TEKSTI:OLLI TUOMINEN JA KALLE ID

Vuodesta 201 0 asti toimineen St. Peter Linen liiken-
nettä leimasi viime vuonna epävarmuus toiminnan

jatkumisesta, kun alusten miehityssopimus tanskalai-
sen DFDS:n kanssa päättyi ja varustamo itse kertoi
harkitsevansa reittil i ikenteen lopettamista Pietarin
korkeiden satamamaksujen vuoksi.

Yhtiön pelastajaksi i lmaantui yl lättäen marraskuussa
ital ialainen Moby Lines, joka muodosti St. Peter Linen
kanssa uuden Moby SPL -tytäryhtiön. Samassa yhtey-
dessä myös St. Peter Linen alukset myytiin Mobylle:
Princess Maria siirtyi Mobyn omaan liikenteeseen Vä-
l imerellä, kun taas Itämeren kierrosta eli Pietari-Hel-
sinki-Tukholma-Tall inna -kierrosta l i ikennöinyt Prin-
cess Anastasia sai jäädä Itämerelle hoitaen jatkossa
molempia reittejä. Moby hoitaa jatkossa aluksen ope-
rointia, joten Princess Anastasia siirtyi Maltan lipulta
Ital ian l ipul le. Kapteeni Fabio Foglian mukaan laiva tuo-
kin nyt aurinkoisen Ital ian Itämerelle.
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Autolautat

Princess Anastasia italialaistui

St. Peter Linen tulevaisuus näytti
koko viime vuoden epävarmalta,
kunnes pelastajaksi ilmestyi yllät-
täen italialainen Moby Lines. Uu-
den Moby SPL -yhtiön alla liiken-
teeseen palannut Princess Anasta-
sia on uudistunut ulkomaalausten
osalta radikaalisti, mutta sisäpuo-
lella muutokset ovat kosmeetti-
sempia.



Autolautat

Princess Anastasia italialaistui
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Uusia reittivaihtoehtoja

Helsinki-Pietari -reittiä l i ikennöidään nyt siten, että
lähtö Helsingistä on aina lauantai-i ltaisin, sunnuntai-
päivä vietetään Pietarissa ja Helsingissä ollaan takaisin
maanantaina aamuseitsemältä. Matkustajien kannalta
positiivista on, että toisin kuin Helsinki-Tukholma
-risteilyil lä, maissaoloaikaa on Pietarissa peräti yhdek-
sän tuntia. Vanhaan tapaan viisumivapaa risteily edel-
lyttää 25 euroa maksavan shuttle-bussil ipun ostamista
ja al le 72 tunnin oleskelua maassa.

Uutena reittivaihtoehtona Helsingistä on reittimatka
Tall innaan maanantaiaamuisin 8.30. Tall innasta Anasta-
sia jatkaa il lal la Tukholmaan, josta se lähtee tiistai-i lta-
na kohti Helsinkiä. Keskiviikkoisin alus saapuu Helsin-
kiin vasta 1 1 .30 ja jatkaa kello 1 9 Pietariin. Torstain ja
perjantain välisen yön Anastasia seisoo Pietarissa en-

nen lähtöään Helsinkiin perjantai-i ltana. Näin ollen
Anastasial la on mahdoll ista tehdä myös yhden tai kol-
me hotell iyötä sisältävä risteily, mutta ilmeisesti yöpy-
minen laival la ei ole mahdoll ista. Kolmen hotell iyön
matkoil la laivasta pääsee 72 tunnin viisumisääntöjen
vuoksi vasta kello 1 4 ja takaisin on palattava sunnun-
taina jo kello 1 3.

Uudistuneesta reittival ikoimasta ja brändäyksestä
huolimatta Moby SPL suuntaa edelleen tuotteensa
pääasiassa venäläisil le matkustaji l le, jotka muodosta-
vat noin 50 prosenttia varustamon matkustajista.Ve-
näläisten jälkeen suurimmat matkustajaryhmät ovat

Princess Anastasia Helsingissä uudessa värityksessään, joka

ei jätä epäselvyyttä uudesta osakkaasta. Kuva laivan

toisesta kyljestä seuraavalla sivulla. Kuva: Kenny Leong



saksalaiset, suomalaiset ja aasialaiset. Moby SPL:n joh-
tajan Sergei Kotenevin mukaan matkustajia houkutel-
laan aiemmin varustamolle ongelmall isen talvikauden
aikana Aasiasta sekä Keski- ja Etelä-Euroopasta talven
eksotiikan voimalla.

Kevyesti uudistunut Princess Anastasia

Ulospäin uusi yhteistyökuvio on helppo havaita, sil lä
Princess Anastasia on saanut koko kyljen kokoiset,
ital ialaisen Riccardo Guascon suunnittelemat maalauk-
set, joissa toisessa kyljessä on Mobyn logot rungossa
ja korsteenissa, ital ialaisen maiseman keskellä, toises-
sa taas St. Peter Linen logot Pietarin maamerkkien lo-
massa.

Laivan sisustuksessa omistajanmuutos ja uusi konsep-
ti eivät juurikaan näy. Kampai-sushibaari on korvattu
uudella Alchemy Potion Baril la, mutta tilan sisustus
on naapuriravintolasta lainattuja tuoleja lukuun otta-
matta sama kuin ennen. Ravintoloiden ruokalistat
ovat sen sijaan täysin uudistuneet: kuulun ital ialaisen
kalaravintolan Orestoranten keittiömestari Oreste

Romagnolo on suunnitel lut uudet ruokalistat, jotka yh-
distävät ital ialaista, venäläistä ja pohjoismaista ruoka-
kulttuuria. Uusien ruokalistojen myötä laivan buffet-
ravintola on uudelleennimetty Mascalzone Latinoksi;
nimi kunnioittaa Mobyn Linesin pääjohtaja Vincenzo
Onoraton sponsoroimaa ital ialaista purjehdusjoukku-
etta.

Ravintolapalveluiden lisäksi ital ialaisuus näkyy myös
laivan myymälöissä, joissa on tarjol la laaja valikoima
ital ialaisia tuotteita.

Moby on tullut jäädäkseen

Vaikka St. Peter Linen toinen alus Princess Maria on
siirtynytkin Moby Linesin l i ikenteeseen, on kyse Ser-
gei Kotenevin mukaan vain “pienestä lomasta” Väli-
merellä. Moby SPL tutkii tulevien kuukausien aikana
tarkkaan Princess Anastasian uuden tuotteen menes-
tystä ja päättää sen jälkeen kesä-heinäkuussa mahdol-
l isesta toisen laivan palauttamisesta Itämerelle.Varus-
tamon pääjohtaja Alessandro Onorato puolestaan ker-
too, että Mobyn sininen valas on tullut jäädäkseen
pohjoisen vii leisiin vesiin.
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Yllä: Alchemy Potion Bar on uusi, mutta sisustus on tuttu

tilassa aiemmin toimineesta sushi-ravintolasta.

Alla: Buffetravintolassa uutta on italialainen nimi ja

italialaistunut ruokalista.

Alinna: Tax Free -myymälä on saanut uuden, modernin

ilmeen, joka muistuttaa kovasti viime aikojen

myymäläuudistuksia muilla lähivesien laivoilla. Myymäläuu-

distus toteutettiin aiemmassa telakoinnissa vuonna 201 6.

Kuvat: Kalle Id
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Yllä: Princess Anastasian toinen kylki on maalattu Pietari-

teeman mukaisesti. Tällä puolella sekä kyljessä että

korsteenissa on St. Peter Linen logot. Kuvassa alus lähdössä

Tukholmasta hieman yli viikko liikenteenaloituksen jälkeen.

Kuva: J uhani Mehto

Alla: Aluksen liikenteeseen paluun yhteydessä pidetyssä

tiedostustilaisuudessa olivat puhumassa oikealta

vasemmalle Jani Järäinen (Rajavartiolaitos), Fabio Foglia

(Princess Anastasian kapteeni), Alessandro Onorato (Moby

SPL:n pääjohtaja), Kimmo Mäki (Helsingin Sataman

toimitusjohtaja) ja Sergei Kotenev (Moby SPL:n johtaja).

Kuva: Kalle Id



1 8

Autolautat

Mobyn kuusi vuosikymmentä

TEKSTI: KALLE ID

MOBY LINESIN omistava Onoraton suku on ollut
mukana laivanvarustuksessa jo 1 800-luvulta lähtien.
Moby-varustamon tarina alkaa kuitenkin vuodesta
1 959, jol loin Achille Onorato päätti lähteä mukaan
lauttabisnekseen perustamalla Navigazione Arcipela-
go Maddalenino -varustamon, lyhennettynä Navar-

man, l i ikennöimään Sardinian pohjoisrannikolla sijait-
sevaan Maddalenan saaristoon. Monien vaiheiden jäl-
keen Navarmasta tuli Moby Lines, yksi Tyrrhenanme-
ren johtavista lauttavarustamoista ja Onoratoista
useita lauttavarustamoja kontrolloiva mahtisuku.

Lähivesille saatiin uusi lauttavarus-
tamo, kun Moby Lines laajensi toi-
mintaansa tänne Moby SPL -yh-
teistyön myötä. Vaikka Onorato
Armatori -varustamoryppääseen
kuuluva Moby on uusi tulokas Itä-
merellä, on sillä takanaan lähes 60-
vuotinen historiaVälimerellä.



Autolautat

Mobyn kuusi vuosikymmentä
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Moby Linesin menestystarina alkoi Elban saaren Italian

mantereeseen yhdistävästä liikenteestä, jota varustamo

liikennöi edelleen. Kuvassa Moby Lally saapumassa Elban

Portoferraion satamaan samalla, kun Moby Baby lähtee

taustalla kohti mantereen Piombinoa. Moby Lally liikennöi

vuosina 1 989-1 991 Merenkurkussa nimellä Wasa Prince.

Kuva: Marko Stampehl
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La Maddalenalta Elban liikenteeseen

Navarman ensimmäinen ja pitkään ainoa alus oli Ma-
ria Maddalena, alkujaan tanskalainen vuonna 1 955 val-
mistunut Ærøskøbing. 400 matkustajaa ja 20 autoa
kuljettanut pikkulautta aloitti joulukuussa 1 959 liiken-
teen kolmioreitil lä Palau (Sardinia)-La Maddalena
(Isola Maddalena)-Santa Teresa Gallura (Sardinia).

Maddalenan liikenne ei ilmeisesti ol lut mikään kulta-
kaivos, ja l isää aluksia Navarman liikenteeseen saatiin
vasta vuonna 1 966, jol loin avattiin kaksi uutta l injaa:
Santa Teresa Gallura-La Maddalena-Bonifacio (Korsi-
ka) ja Piombino (Manner-Ital ia)-Portoferraio (Elba).
Elban-l inja oli menestys ja pian Navarman kaikki aluk-
set keskitettiin sil le.Vuonna 1 974 varustamo vastaan-
otti ensimmäiset uudisrakenteensa, Portoferraion ja
Bastian. Jälkimmäinen avasi uuden linjan Piombino-
Portoferraio-Bastia, jonka myötä Navarma liikennöi
jäl leen Korsikal le. Sardiniaan Navarma palasi vuonna
1 981 , jol loin varustamon kolmas uudisrakenne Girag-
l ia avasi Piombinon ja Palaun välisen linjan.

Kasvun vuosikymmen

Moby-nimi ilmestyi Navarman laivastoon vuonna
1 982, kun Townsend Thoresen -varustamolta hankittu
Free Enterprise I I -lautta sai uudeksi nimekseen Mo-
by Blu. Laivan kylkeen maalattiin myös ensi kertaa
Navarma-nimen rinnal le sininen valas, josta tuli myö-
hemmin varustamon tunnus. 1 200 matkustajaa ja
230 henkilöautoa kuljettanut Moby Blu oli laivaston
jättiläinen, lähes kolme kertaa toiseksi suurimman
Giraglian kokoinen. Moby Blun myötä Navarma aloitti

l i ikenteen toisesta Manner-Ital ian satamasta Piombi-
non rinnal la, kun alus siirtyi vuonna 1 983 Livorno-
Bastia -l injal le.

Moby Blusta alkoi Navarman laajentuminen. Seuraa-
van kymmenen vuoden aikana hankittiin kahdeksan
uutta laivaa, joiden myötä avattiin uusia l injoja Man-
ner-Ital iasta Korsikal le ja Sardiniaan, minkä lisäksi
Santa Teresa Gallura-Bonifacio -l inja herätettiin hen-
kiin, nyt kuitenkin ilman pysähdystä La Maddalenalla.

Italian historian pahin merionnettomuus

Vuonna 1 985 hankittu, 1 967 valmistunut Moby Prince
törmäsi keväällä 1 991 öljytankkeriin Livornon sata-
massa, ja seuranneessa tulipalossa kaikki paitsi yksi
laivan 1 41 matkustajasta ja miehistön jäsenestä me-
nehtyivät. Syy tähän Ital ian historian pahimpaan rau-
hanaikaiseen merionnettomuuteen ei koskaan selvin-
nyt, mutta se sysäsi Navarman vaikeuksiin: vuonna
1 993 kaksi alusta myytiin, yksi rahdattiin ulos ja osa
linjoista sul jettiin. Onnettomuudessa tahriintuneesta
Navarma-nimestä – jolla ei enää vuosiin ollut yhteyt-
tä varustamon liikennealueeseen – luovuttiin Moby
Lines -nimen hyväksi.

Varustamo kuitenkin toipui, ja jo vuonna 1 996 laivas-
to alkoi kasvaa uudelleen, kun Färsaarilta hankittiin
Teistin-lautta, joka sai uuden nimen Moby Ale. Moby
suuntasi nyt tuotteensa erityisesti lapsiperheil le, ja
uusi laiva sai tähän teemaan sopivat kylkimuraalit,
joista tuli vuosien saatossa varustamon tavaramerkki.
Uusi brändäys oli menestys, ja vuosina 1 997-2000
Mobyn laivasto kasvoi jäl leen kuudella käytetyl lä lau-
tal la (joista yksi tosin rahdattiin suoraan eteenpäin).
Uusien alusten myötä avattiin jäl leen uusia l injoja.

Nopeiden laivojen aika

1 990-luvun puoliväl issä Grandi Navi Veloci oli tuonut
Tyrrhenanmeren linjoil le uuden alustyypin: nopean,
korkeatasoisen ropax-lautan, ja 2000-luvulle tultaessa
muut alueen operaattorit seurasivat esimerkkiä, Mo-
by muiden mukana.Vuonna 2001 valmistui Daewoon
telakalta Etelä-Koreasta kaksikko Moby Wonder ja
Moby Freedom, jotka liikennöivät yön yli pitkäl lä l in-
jal la Genoasta Olbiaan (Sardinia), tehden päivisin
edestakaiset matkat Genoasta Bastiaan ja Olbiasta
Civitavecchiaan. Alusten valmistuttua huhuttiin Mo-
byn olevan tilaamassa Daewoolta kaksi sisaralusta
l isää ja ital ialaiselta telakalta vielä toiset kaksi. Nämä
jäivät kuitenkin toteutumatta.

Pian uudisrakenteiden valmistumisen jälkeen Moby
solmi Warner Bros. -studioiden kanssa sopimuksen,
jonka nojal la varustamo sai käyttääWarnerin Looney

Vuonna 1 967 Ruotsista ostettu Elba Prima palveli Navarmaa

ja Mobyä Piombino-Portoferraio -linjalla peräti 40 vuoden

ajan – viimeiset vuodet tosin vaarallisia lasteja tarpeen

mukaan kuljettavana laivana, mistä johtui myös kuvan

punainen "varoitusväritys". Kuva: Ian Boyle



Yllä: Vuonna 1 974 valmistunut uudisrakenne Bastia palvelee

edelleen Mobyn laivastossa. Kuva: Ian Boyle

Yllä oikealla: 1 980-luvulla Navarman alusten kylkiin ilmestyi

leikkisiä yksityiskohtia. Moby Dreamin (aiemmin Viking-

lautta Viking 6) tapauksessa tämä oli sarjakuvista tuttu

ajatuskupla . Kuva: Postikortti Ian Boylen kokoelmista

Oikealla: Vuonna 1 990 hankittu Moby Vincent vietti kesän

1 993 rahdattuna Silja Linelle markkinointinimellä Wasa Sun.

Kuva: Ian Boyle

Alla: Vuonna 1 996 hankittu Moby Ale sai ensimmäisenä

varustamon laivoista kyljet peittävän muraalin, jolla haluttiin

vedota erityisesti lapsiperheisiin. Värityksestä järjestetyn

suunnittelukilpailun voitti Ettore Sotsstsass Junior

viidakkomaisemallaan. Kuva: Marko Stampehl
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Yllä: Moby Wonder oli ensimmäinen Mobyn kolmesta 2000-

luvun uudisrakenteesta. Neljäs saman sarjan alus oli Tallinkin

Superstar, ja myös Viking Line harkitsi luokan aluksen

rakentamista. Kuva: Marko Stampehl

Vasemmalla: DFDS:ltä ostetut Moby Drea ja Moby Otta

(kuvassa) ovat nopeita mutta polttoainesyöppöjä, joten ne

liikennöivät vain kesäisin. Kuva: Kalle Id

Alla vasemmalla: Luigi PA. on yksi Lloyd Sardegna -kaupan

myötä Moby Cargo -brändille hankituista aluksista.

Kuva: Marko Stampehl

Alla: Moby Tommy oli varustamolle onnistunut hankinta, sillä

Minoan Linesilta vuonna 2006 ostettu alus oli valmistunut

vasta vuonna 2002. Keväällä 201 6 laivan perään rakennettiin

uusi hyttiosasto. Kuva: Marko Stampehl



Tunes -hahmoja markkinoinnissaan ja myös laivojensa
värityksessä. Moby Wonder ja Moby Freedom saivat
näin uudet väritykset, joissa esiintyivät muun muassa
Väiski Vemmelsääri, Repe Sorsa ja Kelju K. Kojootti.
Tulevien vuosien aikana Warner-hahmot päätyivät
myös varustamon muiden alusten kylkeen.

Mobyn seuraava käytettynä hankittu alus, 2003 ostet-
tu entinen DFDS-lautta Moby Drea, oli sekin verrain
nopea 26 solmun matkanopeudellaan. Moby Dreaa
seurasi kolmas MobyWonder -luokan alus, Moby Aki,
vuonna 2005. Rakentaja oli kuitenkin Fincantieri, ei
Daewoo.Vuonna 2006 laivastoon liittyi vielä kaksi no-
peaa alusta: Moby Drean sisar Moby Otta sekä Mi-
noan Linesilta ostettu vasta 2002 valmistunut Moby
Tommy. Kaikki neljäs alusta saivat nimensä Mobyn
toimitusjohtaja Vincento Onoraton sukulaisten lem-
pinimien mukaan.

Lisää rahtia

Moby Otta ja Moby Tommy eivät olleet varustamon
ainoita hankintoja vuonna 2006, sil lä niiden lisäksi
Moby osti kilpail i jansa, pääasiassa rahdin kuljetukseen
erikoistuneen Lloyd Sardegnan ja sen viisi alusta.
Näistä yksi myytiin seuraavana vuonna ja yksi kulki
pitkälti toisil le operaattoreil le rahdattuna, mutta kol-
me Lloyd Sardegnalta ostettua laivaa siirtyivät uudelle
Moby Cargo -alabrändil le. Laivat eivät myöskään saa-
neet Moby-etuliitteisiä nimiä. 2000-luvun uudishan-
kintojen myötä valtaosa jäl jel lä olleista 80- ja 90-lu-
vul la hankituista aluksista myytiin.

Korsikalle

Manner-Ranskan ja Korsikan välistä l i ikennettä aiem-
min hall inneen SNCM:n ajautuessa yhä suurempiin
vaikeuksiin Moby päätti laajentaa Ranskan ja Korsikan
välisi l le l injoil le. Tätä varten hankittiin Brittany Fer-
riesiltä vuonna 2009 Moby Corse, joka asetettiin Tou-
lonin ja Bastian välisel le l injal le. Laajentuminen oli kui-
tenkin jäl leen ollut l i ian innokasta, ja 201 0-luvun alku-
vuosina kolme alusta myytiin – merkittävimpänä uu-
disrakenne Moby Freedom, josta tuli Eckerö Linen
Finlandia – ja kaksi rahdattiin ulos. Ulosrahdatuistakin
toinen myytiin myöhemmin.

Vuosikymmenen edetessä SNCM:n vaikeudet Korsi-
kan-l i ikenteessä pahenivat entisestään, ja vuoden
201 5 lopussa Moby hankki kaksi alusta l isää Korsi-
kan-l i ikenteensä laajentamiseksi: Moby Zazán (suoma-
laisil le tuttu Stella Linesin Jul iana) ja Moby Kissin, jot-
ka tulivat l i ikenteeseen vuonna 201 6. Vuodeksi 201 7
Mobyn laivastoon liittyvät vielä Moby Dada, entinen
St. Peter Linen Princess Maria, ja Moby Niki.

Tirrenia ja Moby SLP

Vuonna 201 0 Ital ian valtion omistamat lauttavarusta-
mot – keskeisimpänä Tirrenia – päätettiin yksityistää.
Mobyn omistaja Onorato Armatori kilpail i Tirreniasta
mutta jätti tuolloin leikin kesken. Sen sijaan vuonna
201 1 Onorato osti toisen valtio-omisteisen varusta-
mon Toremarin, joka liikennöi Toscanan rannikon saa-
ril le, muun muassa Elbal le.Tirrenia ei kuitenkaan ollut
kultakaivos sen uusil le omistaji l le, ja vuonna 201 6
Onorato Armatori ilmoitti ostaneensa Tirrenian.Tois-
taiseksi Moby Lines, Toremar ja Tirrenia ovat säily-
neet eril l isinä brändeinä, vaikka ne liikennöivät osin
päällekkäisil lä reiteil lä.

Toinen vuoden 201 6 suuri muutos toi Mobyn täysin
uusil le vesil le, kun se muodosti yhteisen tytäryhtiön
Itämerellä l i ikennöineen St. Peter Linen kanssa.
Uudesta Moby SPL:stä ja sen (toistaiseksi) ainoasta
aluksesta Princess Anastasiasta kerromme omassa
artikkelissaan sivuil la 1 4-1 7.

Onorato Armatorin laajentuminen ei kuitenkaan ole
herättänyt yksinomaan positiivisia ajatuksia perheva-
rustamon rahoittajissa, sil lä uusien hankintojen tuoma
voitto on jäänyt odotettua pienemmäksi. Rahoittajat
ovatkin vaatineet l isää sananvaltaa varustamon pää-
töksenteossa. Jää nähtäväksi, miten tilanne kehittyy ja
kuinka se vaikuttaa Onoraton brändien tulevaisuu-
teen.

Kesäl lä 201 7 Mobyn Välimeren-laivastoon kuuluu 1 6
matkustaja-autolauttaa ja neljä roro-rahtilaivaa, jotka
liikennöivät kymmenellä l injal la. Muista Onorato Ar-
matorin varustamoista Tirrenia operoi 1 9 alusta 1 2
linjal la ja Toremar kahdeksaa alusta seitsemällä l injal la.
St. Peter Line -yhteistyön myötä Itämerelle laajenta-
nut varustamorypäs ei siis ole aivan pienimmästä
päästä.

Lähteitä

- Richard Sevil le: Mediterranean Ferries. Ferry Publica-
tions: Ramsey 2009.
- Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)
- The Ferry Site (ferry-site.dk)
- Moby Lines (www.mobylines.com)
- Simplon Postcards (simplonpc.co.uk)
- Tirrenia (www.tirrenia.it)
- Toremar (www.toremar.it)
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Konttilaivat

Vilinää konttimarkkinoilla

Konttilaivamarkkinoilla on tapah-
tunut viime aikoina suuria muu-
toksia niin konkurssien kuin yhdis-
tymisten merkeissä. Lisää yhdisty-
misiä on tiedossa myös kuluvan
vuoden aikana. Samalla konttilai-
vojen koot jatkavat kasvuaan ja al-
kuvuoden aikana kokoennätys on
mennyt uusiksi jo kahdesti. Seu-
raava ennätysalus on jo rakenteilla
ja valmistuu lähiaikoina.
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Konttilaivat

Vilinää konttimarkkinoilla

Hanjin Gold myytiin MSC:lle ja se sai helmikuussa

nimekseen MSC Ruby. Samalla aluksen lippu vaihtui

Mansaarista Liberiaan. Kuva: J uhani Mehto
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TEKSTI: JUHANI MEHTO

YKSI viime vuoden lopun näkyvimmistä tapahtumista
oli eteläkorealaisen Hanjin Shippingin konkurssi elo-
kuun lopussa.Varustamo, jol la oli myös irtolastilaivoja,
ol i maailman seitsemänneksi suurin konttilaivavarus-
tamo, ja konkurssi jätti kymmenet lastissa olevat aluk-
set ankkurialueil le makaamaan. Osa Hanjinin aluksista
on edelleen ankkurialueil la odottamassa uutta omis-
tajaa, osa on myyty romuksi ja osa eteenpäin. Tapaus
jätti monet konttilaivoja rahtaavat varustamot pulaan,
kun Hanjinil le rahdatuista aluksista tulikin tuottavien
yksiköiden sijaan painolastia. Hanjinin ajossa olleita
suurimpia, 366-metrisiä aluksia on päätynyt ainakin
MSC:l le (kuten edell isen sivun Hanjin Gold).

Viime aikojen vaikea taloudell inen tilanne on johtanut
myös varustamoiden yhdistymisiin. Viimeisen vuoden
aikana onkin ilmoitettu useiden suurten konttivarus-
tamoiden yhdistymisistä ja al l iansseista. Viime vuoden
alussa ilmoitettiin kiinalaisvarustamo COSCO:n
(China Ocean Shipping Company) ostaneen toisen
kiinalaisen varustamon, CSCL:n (China Sea Container
Lines) konttilaivaston. Yhdistymisen piti tapahtua
maaliskuun alussa.Viime syyskuussa puolestaan ilmoi-
tettiin ranskalaisen CMA CGM:n ostaneen singapo-
relaisen NOL:in (Neptune Orient Lines), joka puoles-
taan omistaa konttivarustamo APL:n (American
President Lines).

Yhdistymiset jatkuvat myös tänä vuonna

Joulukuun alussa ilmoitettiin, että myynnissä ollut sak-

salainen konttivarustamo Hamburg Süd on päätymäs-
sä tanskalaisel le jättivarustamo Maerskil le. EU:n ko-
mission kilpailuvirasto antoi täl le kaupalle siunauk-
sensa 1 0. huhtikuuta tänä vuonna. Hamburg Süd on
puolestaan aiemmin hankkinut omistukseensa muun
muassa brasil ialaisen Aliancan ja chileläisen CCNI:n.

Yhdistymisvauhti ei ole hidastunut tänä vuonnakaan,
sil lä japanilaisvarustamot NYK (Nippon Yushen
Kaisha), MOL (Mitsui O.S.K. Line) ja ”K” Line (Kawa-
saki Kisen Kaisha) ilmoittivat yhdistävänsä konttil i i-
kenteensä yhteiseen all ianssiin. Singaporen kilpailuvi-
ranomainen hyväksyi tämän liitoksen maaliskuun lo-
pulla. Lisäksi saksalaisen Hapag-Lloydin ja arabiemi-
raateista olevan UASC:n yhdistymisen odotetaan to-
teutuvan vielä tämän vuoden toukokuussa. Hapag-
Lloyd on puolestaan aiemmin hankkinut chileläisen
CSAV:n omistukseensa vuonna 201 4. Lisäksi japani-
laisvarustamoiden, Hapag-Lloydin ja taiwanilaisen Yang
Mingin yhteisal l ianssin, THE All iance, pitäisi aloittaa
toimintansa vielä huhtikuun aikana.

Yhteenliittymiä ja yritysostoja on ollut niin paljon, et-
tä montaa isoa konttilaivavarustamoa ei enää ole nii-
den ulkopuolel la. Näistä suurimpia ovat taiwanilainen
OOCL (Oriental Overseas Container Lines), niin
ikään taiwanilainen Evergreen sekä israeli lainen ZIM.

Kenellä on suurin?

Samaan aikaan maailman suurimman konttilaivan tit-
tel i on vaihtunut tämän vuoden puolel la jo pariin ot-
teeseen ja seuraavakin on tulossa pian. MOL:n uusim-
man konttialussarjan ensimmäinen alus, MOL
Triumph, oli ensimmäinen konttilaiva, joka ylitti ni-
mell isel lä kapasiteetil laan 20 000 TEU:n (kahdenkym-
menen jalan standardikontti) rajan. Sen kapasiteetiksi
on ilmoitettu 20 1 70 TEU. Pian tämän jälkeen ilmoi-
tettiin, että Maerskil le luovutettu uusi, muunneltu
Triple E -luokka, viral l isesti Triple E Mark I I ol isi vie-
läkin suurempi 20 568 TEU:n kapasiteetil laan. Näistä
ensimmäisenä valmistui Madrid Maersk huhtikuussa.

Mutta vieläkin suurempaa on tulossa: myöhemmin
kesäl lä on valmistumassa OOCL:l le uuden alusluokan
ensimmäinen yksikkö nimeltään OOCL Hong Kong.
Sen ja sisaralusten kapasiteetin pitäisi ol la 21 000
TEU. Tätä suuremmalla kapasiteetil la olevia konttilai-
voja ei ole tämän hetken tiedon mukaan tilattu, mutta
tilanne voi muuttua pian.

Ulkomatala jatkaa markkinatilanteen seuraamista niin

lehden sivuilla kuin Facebookissa.

1 70 vuotta parin vuoden päästä täyttävä APL yhdistyi

singaporelaisen NOL:n kanssa vuonna 1 997, jonka jälkeen

operatiivista toimintaa on harjoitettu APL-brändillä. NOL:n

pääomistaja ennen yhtiön myyntiä CMA CGM:lle oli

Singaporen valtion kontrolloima sijoitusyhtiö Temasek

Holdings, jolla oli hallussaan 68 prosenttia NOL:n osakkeista.

Kuvassa APL Merlion. Kuva: J uhani Mehto
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Yllä: K Linen singaporelaisen tytäryhtiön operoima 1 700 TEU:n

Margaret River Bridge saapumassa Länsi-Australian

Fremantleen huhtikuussa 201 7. Alus on nimetty Fremantlesta

parin sadan kilometrin päässä sijaitsevan Margaret Riverin

mukaan. Kuva: Oll i Tuominen

Oikealla: Vuonna 1 972 perustettu Yang Ming operoi reilun

sadan aluksen laivastoa. Kuvassa varustamon suurimpiin

aluksiin kuuluva 1 4 080 TEU:n YM Winner. Kuva: J uhani Mehto

Oikealla alla: Suurista aliansseista ainakin toistaiseksi ulkona

pysytelleen OOCL:n pienimpiin aluksiin lukeutuva OOCL

Belgium (2 992 TEU) ohittamassa Terneuzenia kesällä 201 6.

Kuva: J uhani Mehto

Alla: Chileläisen CCNI:n vuonna 201 5 valmistunut 9 000 TEU:n

CCNI Arauco. Kuva: J uhani Mehto
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Yllä: Silver Musea ei ulkomuotojensa puolesta ole hankalaa tunnistaa Fincantierin telakan tekeleeksi. Silversealla on alukselle kaksi

optiota, joista kumpaakaan ei vielä toistaiseksi ole vahvistettu: toimitusjohtaja väläyttää kuitenkin toiveita ainakin toisen option

vahvistamisesta piakkoin.

Alla: Tässä havainnekuvassa näkyvä Venetian Lounge on ehkä lähimpänä niitä suuria show-teattereita, joita muilla aluksilla olem-

me tottuneet näkemään. Venetian Loungen ohjelmatarjonta poikkeaa kuitenkin näistä rajusti, keskittyen esimerkiksi musiikkiin ja

elokuviin.

Kuvat: Silversea Cruises



TEKSTI: LASSI LIIKANEN

YLELLISISTÄ ja eksklusiivisista risteilyistään tunnettu
Silversea Cruises harppasi jäl leen askeleen eteenpäin
tänä keväänä, kun uusi Silver Muse valmistui Fin-
cantierin Genovan Siestrin telakalta huhtikuun alussa.
Ensimmäisel le matkalleen se lähti viikon päästä luo-
vutuksestaan.

Ensimmäinen uudisrakenne kahdeksaan vuo-
teen

Uusi alus on ensimmäinen uudisrakennus Silversean
laivastossa sitten vuoden 2009, joka toki risteilymaail-
massa on verrattain pitkä aika, kun suuret operaat-
torit saavat uusia aluksia lähes vuosittain. Toisaalta
Silversean luksusmarkkina on hyvin erilainen kuin
”massojen markkina”, josta syystä voi olla hyväkin
hengähtää aina välissä eikä tukahduttaa kysyntää
ruokkimalla markkinoita l i ian kovaa vauhtia uusil la
aluksil la.

Heinäkuussa 201 5 Silversea ja Fincantieri i lmoittivat
sopineensa uuden risteilyaluksen rakentamisesta.
Rakennustyöt alkoivat ripeästi jo saman kuun aikana,
ja kölinlasku tapahtui joulukuussa 201 5. Vesil lelasku
tapahtui viime heinäkuussa, ja valmista tuli 3 . huhti-
kuuta tämän vuoden puolel la, jol loin Silver Muse luo-
vutettiin seremonial l isesti omistajal leen. Laivan kum-

mi, Genovan arkkipiispa Angelo Bagnasco kastoi
aluksen luovutusseremoniassa.

Silver Muse on järjestyksessään Silversean laivaston
yhdeksäs laiva ja yl ivoimaisesti niistä kaikkein suurin.
40 700 bruttotonnil laan se peittoaa esimerkiksi toi-
siksi uusimman tulokkaan, Silver Spiritin, jonka vetoi-
suus on 36 000 bruttotonnia.Verrattuna vanhempiin,
vuosituhanteen vaihteen jälkeen valmistuneisiin aluk-
siin, sen koko on liki kaksinkertainen. Laivojen koon
kasvu onkin ollut trendinä myös luksusmarkkinoil la
viime vuosina, vaikka alukset edelleenkin jäävät kauas
taakse massamarkkinoiden jättiläisistä, yl i 200 000
bruttotonnin Oasis-luokan laivoista.

Silver Spiritin jatkokehitetty versio

Uusi alus on lähinnä suurempi jatkokehitelmä niin
ikään Fincantierin rakentamasta Silver Spiritistä. Koon
kasvaessa myös matkustajakapasiteetti on lisääntynyt
maltil l isesti, Silver Spiritin 540 matkustajasta Silver
Musen 596 matkustajaan. Miehistöä aluksella on 41 1 ,
joten jokaista matkustajaa kohden on lähes 0,7
miehistön jäsentä. Vertailun vuoksi monil la ”suuril la”
risteilyaluksil la tämä suhdeluku jää usein reippaasti
0,5:n alapuolel le (toisin sanoen, matkustajia on yli
puolet enemmän suhteessa miehistön määrään).

Koska Silversea on yksi maailman ylel l isimmistä
risteilyvarustamoista, ei pelkästään miehistön määrää
ole l isätty. Aluksen jokaisessa hytissä on parveke ja
merinäköala. Tavall isia sisähyttejä aluksella ei ole
ollenkaan. Hyttiluokkia on yhteensä seitsemän eri
kappaletta, aina 36 neliömetrin Classic Veranda
Suitesta 1 29 neliömetrin Owners Suiteen. Hytit ovat
pääsääntöisesti kahden henkilön hyttejä, joskin joihin-
kin hytteihin on mahdoll ista majoittaa kolme hen-
kilöä.

Silver Musen sisustuksessa on poikettu Silver Spirit-

Risteilijät

Risteilyjä
all- inclusive – Silver
Muse valmistui
Silversea Cruisesin laivaston tuo-
rein lisäys Silver Muse valmistui
huhtikuun alussa ja on nyt aloitta-
nut liikenteen. Uusi alus on Silver-
sean ensimmäinen uudisrakenne
yhdeksään vuoteen, mikä on nyky-
päivän risteilymarkkinoilla varsin
pitkä aika.

29



issa käytetystä. Toimitusjohtaja kehaisee Cruise
Business Review’n haastattelussa, että euroop-
palainen luksus säilyy, mutta lukuisia yksityiskohtia ja
värimaailmaa vaihdetaan. Tämä tulee myös näyttämä-
än suuntaa Silversean laivastouudistuksil le jatkossa:
nyt Silver Musella käyttöön otettu linja tulee hil jal-
leen näkymään muil lakin aluksil la.

Peräti kahdeksan eri ravintolaa pitävät huolen siitä,
että matkustaji l la on valinnanvaraa aterioinnin suh-
teen. Silversean toimitusjohtaja Roberto Martinoli
kehuukin, että Silver Musella on kokoluokassaan
paras ravintolatarjonta. Ravintoloiden tyyli vaihtelee
aasialaisesta ruuasta aina kansainväliseen ja perin-
teisten eurooppalaiskeittiöiden kautta pizzeriaan.
Alan viimeisimpien, myös massamarkkinoil la näkyvien
trendien mukaisesti sekä suuresta pääravintolasta
että showloungesta on luovuttu; sen sijaan viihdettä
kaipaavil le on tarjol la lukuisia pienempiä tiloja. Uusim-
pien trendin noudattamisel la Silver Muse erottuu
myös pahimmista kilpail i joistaan: luksusmarkkinoil le
viime vuonna valmistuneista Seven Seas Explorerista
ja Seabourn Encoresta kun molemmista löytyy sekä
perinteinen pääravintola että show lounge. Silversea
onkin kenties hyötynyt siitä, että se tuo uuden suku-
polven luksuslaivan liikenteeseen viimeisten joukossa.

Silver Musen kohdalla ei törmää siihen, että laival le
houkuttelisivat toinen toistaan suuremmat IMAX-
elokuvateatterit, autoradat tai vesipuistot. Päinvastoin
ajanviettomahdoll isuudet täl lä laival la heijastelevat
enemmänkin historiaa kuin mihin tänä päivänä
olemme risteilyvarustamojen kilpajuoksussa tottu-
neet. Casino, spa, kuntosali sekä allasosasto alukselta
sentään löytyvät. Matkustajaryhmä jota Silversea
Cruises tavoittelee on aika kaukana siitä suuresta
massasta, mistä suuret risteilyvarustamot keskenään
kilpailevat. Silversea houkutteleekin matkustajia aluk-
sil leen täysin muil la keinoil la: matkustajat lähtevät
hakemaan laivoilta enemmän kohteisiin ja itse ristei-
lyyn pohjautuvia elämyksiä.

Ensimmäinen kesäVälimerellä

1 0. huhtikuuta Silver Muse aloitti siis ”neitsytmat-
kansa” Välimerellä. Ensimmäinen matka alkoi luonte-
vasti Monacon Monte Carlosta, jossa Silversean pää-
konttorikin sijaitsee. Kahdeksan päivän aikana alus
seilasi Ranskan, Espanjan ja Ital ian rannikoita pitkin,
lopulta palatakseen takaisin Monte Carloon. Myö-
hemmin kevään ja kesän aikana Silver Muse tekee
risteilyjä Välimerellä. Loppukesästä alus siirtyy Brittein
saarien ja Kanadan kautta Atlantin toisel le puolel le
Yhdysvaltoihin, Karibial le ja Etelä-Amerikkaan ja
viettää siis talvikautensa huomattavasti Eurooppaa
lämpimämmil lä vesil lä.

Risteilyistä kiinnostuneil le voidaan todeta, että kevään
ja kesän Euroopan risteilyil le Silver Musella saa mak-
saa täl lä hetkellä al immil laan 6 650 euroa.Talvikauden
risteilyjä pääsee täl lä hetkellä kokemaan kesäkautta
edull isemmin, halvimmil laan 5 1 75 eurolla. Mistään
edull isista matkoista ei siis ole kyse, kun ”main-
stream”-aluksil le pääsee vastaavil le risteilyl le par-
haimmil laan kymmenesosal la tuosta summasta.

Paljon suunnitelmia tulevaisuuden varalle

Silversean toimitusjohtaja Martinoli maalailee suurella
pensseli l lä tulevaisuutta suunnitel lessaan Cruise Busi-
ness Review -lehden haastattelussa. Jo nyt on tiedos-
sa, että täl lä hetkellä ”tavall isena” risteil i jänä toimiva
Silver Cloud muutetaan arktisten alueiden risteil i jäksi
syksyyn mennessä. Arktisil la alueil la ”expedition”-
markkinoil la Silversea on liikkunut vuodesta 2008 ja
aikoo nyt panostaa entistä enemmän tähän segment-
tiin. Siinä missä luksusristeilyjen suosio kasvaa, on
expedition-segmentti kasvamassa vielä sitäkin
rajummin.

Varustamolla on kaksi optiota Fincantieril la, joista toi-
sen toimitusjohtaja toivoo ”voivansa vahvistaa pian”.
Hän spekuloi myös uudisrakennuksella expedition-
markkinoita varten muutaman vuoden kuluttua.
Spekulaatioita rakentajatelakasta voi herättää se, että
Arctech Helsinki Shipyard on aiemmin muissa yh-
teyksissä väläyttänyt keskustelevansa tilauksesta mo-
nacolaisen asiakkaan kanssa. Silversean lisäksi Mona-
cossa pääkonttoriaan pitäviä risteilyvarustamoja ei
juuri ole.

Samalla Silversea on kuitenkin vahvasti edelleen jalka
tukevasti luksusristeilyjen markkinoil la. On mielen-
kiintoista nyt jäädä odottelemaan, tuleeko toimitus-
johtajan toive tilausten vahvistamisesta toteutumaan.
Toisaalta on myös jännittävää seurata, onnistuuko
Silversea kivuttomasti kasvamaan kahdella markkinal-
la, jotka täl lä hetkellä ovat poikkeuksell isen kovassa
nousussa.

Lähteitä

- Cruise Business Review (www.cruisebusiness.com)
- CruiseWatch (www.cruisewatch.com)
- Fincantieri (www.fincantieri.com)
- Silversea Cruises (www.silversea.com)
- The Medi Telegraph (www.themeditelegraph.com)
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Yllä: Yksityiskohdissa ei Silver Musen sisustuksen kohdalla ole

säästelty, ja elegantti sisustus näkyykin yhtenäisenä ympäri

laivaa. Kuvassa Dolce Vita -baari, jossa toimii myös laivan

neuvonta.

Yllä oikealla: Allasosasto on vaikuttavan näköinen ainakin

pimeällä eikä jää puitteissaan juurikaan jälkeen muistakaan

nykyaikaisista risteilylaivojen allasosastoista. Alueelta löytyy

myös mahdollisuuksia ruokailuun.

Oikealla: Silver Muselta, kuten suurimmalta osalta muistakin

risteilyaluksista, löytyy tuttuun tapaan pelaamisesta

kiinnostuneille myös kasino.

Alla: Suuri ja avara Panorama Lounge löytyy laivan 9.

kannen peräosasta. Se tarjoaakin hyvät mahdollisuudet

maisemien katseluun matkan aikana.

Kuvat: Silversea Cruises
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Risteilijät

Risteillen Islannista Grönlantiin

Sea Diamond Grönlannin Tasiilaqissa.

Kuva: Lauri Pennanen
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Risteillen Islannista Grönlantiin
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TEKSTI: LAURI PENNANEN

OLIN viime syksynä mukana ensimmäistä kertaa ”oi-
kealla” risteilyl lä. Kyseessä oli Albatros Travelisin jär-
jestämä tutkimusristeily Islannista Grönlantiin, ja suo-
malaisten lisäksi mukana oli pääasiassa tanskalaisia
risteilyvieraita mutta myös ryhmät Ruotsista ja Nor-
jasta sekä muutama henkilö Kiinasta. Risteilyn l isäksi
matkaan kuului muutama päivä Islannissa.

Laivamme Ocean Diamond

Ocean Diamond on alun alkujaan
vuonna 1 974 Kristiansandissa Nor-

jassa rakennettu roro-rahtilaiva, ja se
sai sil loin nimekseen Begonia. Alus muu-

tettiin risteilylaivaksi 80-luvun puoliväl issä
Bremerhavenissa. Alus on risteil lyt nimil lä Explorer
Starship, Song of Flower, Le Diamand ja vuodesta
201 2 saakka nykyisel lä nimellään. Risteilymme jälkeen
alus suuntasi Argentiinaan tekemään Etelämantereen
risteilyjä, ja tätä kirjoittaessa maaliskuussa se oli läh-
tenyt Buenos Airesista kohti pohjoisia vesiä.

Ocean Diamondin matkustajatilat alkavat kannelta
kolme ja jatkuvat ylimmälle kannelle numero seitse-
män. Kaikil la näil lä kansil la on myös hyttejä. Matkusta-
j ia alukselle mahtuu enimmil lään 230. Kannella kolme
on laivan ruokaravintola, jossa tarjoilti in aamiainen,
lounas ja päiväl l inen. Koska matkallamme alus oli
täynnä, oli ravintola aina ruoka-aikaan tupaten täynnä.
Kannella neljä sijaitsevat laivan info, pieni myymälä se-
kä baari. Kannella viisi on auditorio ja sen takana kir-
jastotila, jonne pääsi myös suoraan alakerran baarista.
Auditoriossa järjestettiin matkamme aikana luentoja
sekä Grönlannista että Islannista ja näytettiin il lal l is-
ten jälkeen aiheeseen liittyviä elokuvia. Kuudennella
kannella oli pieni gril l i ja uima-al las, joista kumpikaan
ei ol lut käytössä sekä kuntosali. Lisäksi samalla kan-
nella on myös komentosilta. Ylimmällä kannella on
hyttien lisäksi edessä baari, josta oli hyvä seurata
matkan kulkua ja katsel la maisemia. Jos siel lä halusi
nauttia juotavia, tul i juomat hakea kannelta neljä.

Kohti Grönlantia

Ensimmäinen matkapäivä alkoi kokoontumisel la Hel-
sinki-Vantaal la aamuvarhain, ja aikaeron turvin olim-
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Yllä: Ocean Diamondin auditorio. Matkamme aikana täällä

järjestettiin pelastusharjoitus sekä pidettiin luentoja

Grönlannista ja näytettiin aiheeseen liittyviä elokuvia.

Kuva: Quark Exped itions

Vasemmalla: Kolmannen kannen hytti. Ocean Diamondin

pienimmätkin hytit ovat 1 7 neliömetrin kokoisia, ja kaikissa

hyteissä on ikkuna, sviiteissä myös parveke.

Kuva: Lauri Pennanen

Alla vasemmalla: Koko matkan ajan oli komentosillalle

vapaa pääsy. Kuvassa kapteenimme Hans Söderholm.

Kuva: Lauri Pennanen

Alla: Lähdön tunnelmaa Reykjavikissa, josta pääsimme

matkaan hinaajan avustuksella. Taustalla konserttitalo Harpa.

Kuva: Lauri Pennanen
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me jo hyvissä ajoin Reykjavikissa. Islannissa vietimme
alkuun päivän tutustuen Reykjanesin niemimaahan.
Täällä näimme Euraasian ja Pohjois-Amerikan man-
nerlaattojen välisen repeämän, rikil le haisevia Gun-
nuhverin kuumia lähteitä, Islannin vanhimman maja-
kan ja kävimme kalastajakylässä lounaalla. Maisemat
olivat karuja mutta viehättäviä: pal jon laavakiveä ja
vähän kasvil l isuutta.

Matkaan Reykjavikista pääsimme iltakuudelta pakol-
l isen pelastusharjoituksen jälkeen hinaajan ja luotsin
avustuksella. Tuulta il lal le oli luvattu pohjoisesta 1 5
metriä sekunnissa, ja parhaimmil laan tuuli ol i yöllä 25
metriä sekunnissa. Keinumisen vuoksi i l lal l isen ja klo
21 järjestetyn infotilaisuuden jälkeen laivan baari ja
käytävät olivat melkoisen tyhji l lään.

Seuraavana päivänä tuuli ol i jo rauhoittunut ja matka-
simme aurinkoisessa säässä Tanskansalmen yli kohti
Grönlantia yrittäen samalla bongata valaita.Vähintään
vesisuihkuja uskon jokaisen nähneen. Aluksella oli
kansainvälinen miehistö kapteenina vaasalainen Hans

Söderholm. Komentosil lal le pääsi vierailemaan mihin
aikaan tahansa ja siel lä oli aina kahvia tarjol la. Päivän
aikana kuulimme luennon Grönlannin jäästä ja ilmas-
tonmuutoksesta sekä myöhemmin alueen historiasta.
Ruokailujen lisäksi nautimme il lal la myös kapteenin
maljan.

Grönlantia tutkimassa

Matkan kolmas aamu alkoi puoli seitsemän aikaan
aamiaisel la laivan ollessa ankkuroituna Kulusukin ky-
län edustal le, ja maihin siirtyminen aloitettiin puoli
yhdeksän aikaan. Kaikissa maihinnousuissa Grönlan-
nissa käytettiin laivan omia Zodiac-kumiveneitä, ja
kapteeni osal l istui tapahtumaan yhtenä innokkaana
veneenkuljettajana. Kulusuk sijaitsee samannimisel lä
saarella, ja asukkaita kylässä on reilu 250. Yhteydet
saarelle ovat hyvät johtuen lentokentästä, ja sinne
lennetään lähes päivittäin Islannista. Lentokenttä on
tuonut sinne myös tanskalaisia asukkaita, ja matkam-
me tanskalaisel la matkanjohtajal la olikin siel lä oma
talo loma-asuntona. Teitä ja autoliikennettä Kulusu-
kissa ei käytännössä ollut, ja nähtävyytenä olivat lä-
hinnä maisemat ja kylä itsessään. Paikal l inen hotell i
si jaitsee lentoasemalla, josta on kylään 40 minuutin
kävelymatka.

Puolen päivän jälkeen lähdimme pohjoiseen kohti
Kuummiutin kylää, ja matkalla saimme nauttia Am-
massalik-vuonon maisemista ja jäävuorista. Onnek-
semme myös tihkusateisena alkanut päivä muuttui
vähitel len aurinkoisemmaksi. Kuummiutin kylässä
asukkaita on noin 330. Asukasmäärä on huvennut 25
prosenttia 90-luvun tasolta. Kylään pääsee vesitse ja

Yllä: Tanskansalmen ylitystä kohti länttä toisen päivän illan

rauhallisissa tunnelmissa.

Alla: Sateinen aamu Kulusukin edustalla. Zodiac

-kumiveneitä ollaan laskemassa veteen maihin kuljetusta

varten.

Kuvat: Lauri Pennanen



helikopteril la, ja tiet tässä kylässä olivat lähinnä polku-
ja.

Molemmissa kylissä nuorimmat grönlanninkoirat l i ik-
kuivat vapaasti ja tul ivat hanakasti hieromaan tutta-
vuutta. Sil ittäminen ei kuitenkaan ollut suositeltavaa,
koska useimmat näistä olivat rokottamattomia. El in-
keinona näil lä alueil la on lähinnä jääkarhujen ja hyl-
keiden pyynti, minkä lisäksi siel lä on myös kalanjalos-
tustehdas. Myynnissä oli paikal l isten tekemiä, luusta
veistettyjä tupilak-veistoksia sekä käsitöitä. Laival le
saavuimme takaisin kuuden jälkeen.

Yön aikana olimme siirtyneet Itä-Grönlannin alueen
pääkaupungin Tasii laqin edustal le jäävuoren viereen.
Täälläkin maihinnousu tapahtui Zodiakeil la, koska
vierailumme aikana oli huoltoalus saapumassa sata-
maan. Jäätilanteen vuoksi viimeinen huoltolaiva näihin
satamiin tulee lokakuussa ja ensimmäiset myöhään
keväällä, joten joulukuusenkin joutuu tilamaan ajoissa
Tanskasta.

Tasii laq onkin jo aiempia kyliä isompi paikka – asuk-
kaita noin 2 000. Kaupungissa on hyvät opiskelumah-
doll isuudet ja toimiva terveydenhuolto. Muutamat
kaduista olivat päällystettyjä ja kaupungissa oli jopa
takseja, mutta l i ikkuminen muualle tapahtuu joko
helikopteril la tai vesitse. Täälläkin oli pal jon koiria ja
pääsimme näkemään, kun paikal l inen isäntä tarjoil i
omil leen raakaa hyljettä. Kylässä vierailun jälkeen tein
reilun tunnin patikkaretken läheisel le järvelle ja vuo-
relle. I ltapäiväl lä palasimme takaisin laival le.Viimeinen
Zodiac saapui laivan jo lähdettyä, koska vieressä ollut
jäävuori oli alkanut l i ikkua meitä kohti.

Matkasimme rannikkoa pitkin lounaaseen ihail len jää-

vuoria ja valaita. Tästä kapteeni käänsi keulan takaisin
kohti Islantia. Jos menomatkalla laivaa keinutti sivusta
pohjoisesta tuleva aallokko, nyt meitä keinuttivat pe-
rästä tulevat mainingit. Kapteeni vitsikkäästi kuulutti,
että kaikki veneil i jäthän tietävät maininkien olevan
pahimpia matalassa vedessä. Tässä vaiheessa vettä
kölin al la oli 1 50 metriä, mutta mainingit seurasivat
meitä koko seuraavan harmaan päivän, kun jäl leen
ylitimme Tanskansalmen. Parhaimmil laan meri oli 2,5
kilometrin syvyinen.

Paluu Islantiin

Viimeisen meripäivän ohjelma alkoi aamiaisen jälkeen
luennolla elämästä Grönlannissa tänään sekä maan
tulevaisuuden näkymistä. I l lal la ennen il lal l ista saimme
nauttia grönlantilaisista tapaksista: valasta, vil lakuo-
retta, haita ja niin edelleen sekä kyytipojaksi islanti-
laista akvaviittia. Muuten oli hyvää aikaa lueskella kir-
joja.

Matkan kuudennen päivän aamuna saavuimme Reyk-
javikiin, jossa olikin koko päivä aikaa tutustua kaupun-
kiin itsenäisesti. Seuraavana päivänä teimme yhdessä
ns. Kultaisen kierroksen. Kävimme Unescon suoje-
lemassa Þinvellerin kansal l ispuistossa, jossa on pe-
rustettu maailman vanhin parlamentti vuonna 930.
Lisäksi näimme Gullfossin vesiputouksen ja kävimme
katsomassa Geysiriä, joka tosin ei ole nykyään kovin
aktiivinen. Viereinen Strokkur-niminen geysir kylläkin
purskautteli vettä säännöll isesti. Kahdeksas päivä oli
jäl leen omatoiminen, mutta toki oli mahdoll ista ostaa
lisämaksull inen valassafari tai jeeppiretki. Yhdeksän-
nen päivän aamulla meil lä olikin jo aikainen paluu-
lento Helsinkiin.

Plussat ja miinukset

Matkalla saimme nauttia paljon kauniista ja eksoot-
tisista maisemista kuin myös keinuvasta laivasta sekä
saimme paljon tietoutta kohteistamme. Oppaana oli
Kaj Rönnberg, joka on työskennellyt Grönlannissa
hammaslääkärinä.Toisena oppaana oli Islannissa asuva
mutta Suomesta lähtöisin oleva Pirkko Dadason. Li-
säksi kapteeni muisti meitä suomalaisia mukavil la
kuulutuksil laan. Huonona muistona matkasta jäi
grönlantilaisten kylien epäsiisteys. Pihassa juotu
oluttölkki rutataan siihen paikkaan maahan, vaikka
siitä saisi kauppaan palauttaessa pantin. Tai rikki men-
nyt jääkaappi nostetaan pihal le, ja siihen se jää. Mutta
matka oli hintansa arvoinen ja ikimuistoinen niin
maisemien kuin makujenkin vuoksi. Mutta jos toisen
kerran Grönlantiin lähtisin risteilemään, val itsisin
vaihtoehdon, jossa laiva lähtee grönlantilaisesta sata-
masta. Näin jäisi pitkä Tanskansalmen ylitys pois ja
olisi enemmän aikaa tutustua kohteeseen.



Yllä: Näkymä Tasiilaqin satamasta. Tänne tanskalaiset

huoltolaivat pääsevät tuomaan tarvikkeita loppukevään ja

lokakuun välisenä aikana. Satamassa oli vierailulla myös

meille tuntemattomaksi jäänyt huvijahti.

Yllä oikealla: Suomalaista verta Tasiilaqissa.

Oikealla: Paluumatkalla, ennen kuin keula käännettiin kohti

Islantia saimme ihailla jäävuoria ja näimme valaita.

Alla: Kulusuk. Edessä oleva punainen isompi rakennus on

kylän kauppa vieressään posti. Grönlannissa julkisten

rakennusten värit perinteisesti kertovat käyttötarkoituksen:

kaupat, postit yms. punaisia, sairaalat, terveyskeskukset kel-

taisia, poliisiasema musta, puhelinlaitos vihreä sekä

kalanjalostamot sinisiä.

Kuvat: Lauri Pennanen
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TEKSTI: KALLE ID, JUSSI LITTUNEN, JUHANI MEHTO JA

OLLI TUOMINEN

Välimeren ensimmäinen LNG-koneilla varus-
tettu lautta liikenteeseen. Baleària-varustamon
Abel Matures -lautta aloitti l i ikenteen uudistusten jäl-
keen maaliskuun alussa. Samalla siitä tul i ensimmäinen
osin maakaasukäyttöinen laiva Välimerellä, sil lä Abel
Matures on nyt varustettu LNG-käyttöisel lä apuko-
neella. Gas Natural Fenosa -yhtiön toteuttamat uu-
distustyöt olivat osa EU-rahoitteista projektia, jonka
tarkoitus on tukea ympäristöystäväll isempiä energia-
muotoja. Espanjan entisen ulkoministerin mukaan ni-
metyn lautan kapasiteetti on 900 matkustajaa ja 247
henkilöautoa, ja sen pituus on 1 90 metriä. Baleària on
lisäksi tilannut kolme uutta LNG-käyttöistä lauttaa,
kaksi Ital iastaVisentiniltä ja yhden Espanjasta. JL

Gennadiy Nevelskoy luovutettiin Hietalahden
telakalta.Arctech ilmoitti 3 .3. luovuttaneensa jäätä-
murtavan huoltoaluksen Gennadiy Nevelskoyn SCF
Groupil le. Alus lähti 5.3. Helsingistä Tall innan kautta
Sakhalinil le. Arctech rakentaa SCF Groupil le vielä kol-
me vastaavankaltaista huoltoalusta, joiden kaikkien
pitäisi valmistua vielä tämän vuoden aikana. OT

Voyager meksikolaiselle varustamolle. All Lei-
sure Groupin konkurssipesä myi maaliskuun alussa
varustamon ainoan jäl jel lä olevan aluksen, aiemmin
Voyages of Discovery -brändin laivastossa l i i-
kennöineen Voyagerin meksikolaisel le Grupo Vidanta
-hotell iketjul le. Laiva sai huhtikuussa uuden nimen
Vidanta Alegria. Kerroimme All Leisuren konkurssista
tarkemmin Ulkomatalan numerossa 2/201 7. KI

Caledonian Sky tuhosi koralliriuttaa Indonesi-
assa. Salén-varustamon omistama mutta Noble
Caledonian rahtaama expedition-risteil i jä Caledonian
Sky ajoi karil le Krin saaren lähistöllä Indonesian ko-
ral l iriutoistaan kuuluisassa Raja Ampatissa. Karil leajon
ja sitä seuranneiden laivan irroitusyritysten seu-

rauksena yli 1 3 000 neliömetriä korall iriuttaa tuhou-
tui täysin ja 5 600 neliömetriä kärsi vakavia vaurioita.
Indonesian valtio tulee vaatimaan merkittäviä korva-
uksia aiheutuneista vahingoista. KI

Laivatunnelin rakentaminen Norjassa varmis-
tui . Maaliskuun alussa varmistui, että Norja rakentaa
maailman ensimmäisen laivatunnelin. 1 ,7 kilometrin
mittainen tunneli on 38 metriä korkea ja 26,5 leveä,
joten Hurtigrutenin alukset mahtuvat kulkemaan sen
läpi. Tunneli rakennetaan Stadin niemimaan poikki, ja
sen on määrä tarjota turvall isempi reitti vaaral l isena
pidetyn Stadinmeren sijaan. Merialueella on viran-
omaisten mukaan menettänyt henkensä 33 ihmistä
toisen maailmansodan jälkeen. Tunnelin kustannus-
arvio on 2,7 mil jardia kruunua. Rakennustyöt alkavat
aikaisintaan 201 9 ja valmiina tunneli ol isi 2020-luvun
jälkipuoliskolla. OT

Molslinjenin lautan rakentaminen alkoi Rau-
malla.Tanskalaisen Molsl injenin kesäkuussa 201 6 ti-
laaman matkustaja-autolautan tuotannonaloitus oli 7.
maaliskuuta Rauma Marine Constructions Oy:n
(RMC) telakalla. Aluksen suunnittelu edistyi vauhdil la
ja aluksen tuotantoon päästiin aikataulusta edellä. A-
lus on RMC:n ensimmäinen uudisrakennus ja sen pi-
täisi valmistua alkukesäl lä 201 8. Aluksesta tulee 1 58
metriä pitkä ja se voi kuljettaa 600 matkustajaa. Ti-
lauksen arvo on noin 68 mil joonaa euroa. Tilaaja-
varustamon nimi muutettiin maaliskuun alussa Mols-
Linienistä Molsl injeniksi. JM

Langh Tech yhteistyöhön MANin kanssa vesi-
en puhdistuksessa. Piikkiöläisen Langhin perheen
omistama Langh Tech on solminut yhteistyösopi-
muksen saksalaisen MANin kanssa vedenpuhdistus-
laitteiden toimittamisesta MANin pakokaasukierrä-
tys-laitteisiin. Pakokaasujen takaisinkierrätyksellä pyri-
tään typenoksidipäästöjen pienentämiseen. OT

Polferries tilasi uudisrakenteita… Puolan valtion
omistama Polferries julkisti 9.3. kahden uuden auto-
lautan tilauksen. Uudet alukset rakennetaan koko-
naan Puolassa, Remontowan ja MARS Fiz -telakoiden
yhteistyönä. 228 metriä pitkät alukset tulevat tarjoa-
maan 900 matkustajal le 268 hyttipaikkaa sekä rahdil-
le 4 200 kaistametriä. Alukset varustetaan LNG-dual
fuel -koneil la ja niiden maksiminopeus tulee olemaan

Merenkulun tärkeimpiä tapahtu-
mia niin kotivesiltä kuin maailman
meriltä maalis-huhtikuulta 201 7.

Maaliskuu
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1 9 solmua. Ne tullaan asettamaan Swinoujscien ja Y-
stadin välisel le l injal le ja ensimmäisen arvellaan val-
mistuvan jo 201 9. KI

...ja osti käytetyn lautan . Uudisrakenteiden
tilaamisen lisäksi Polferries osti maaliskuussa uuden
matkustaja-autolautan bulgarialaiselta Port Bulgaria
West -varustamolta. Vuonna 2002 nimellä Muril lo
Acciona Trasmediterranealle valmistunut alus, nykyi-
seltä nimeltään Drujba, tul laan asettamaan Swi-
noujscien ja Ystadin välisel le l injal le kesäkuussa. Huh-
tikuun alussa uuden laivan kerrottiin saavan nimen
Cracovia. 1 80 metrinen Cracovia kuljettaa 550 mat-
kustajaa, joista 400:l le on hyttipaikka, sekä 2 200 kais-
tametriä rahtia. KI

Blue Linella ei liikennettä tänä vuonna. Kroa-
tian ja Ital ian väli l lä l i ikennöivä Blue Line ilmoitti 1 0.3.,
että varustamolla ei tule olemaan lainkaan liikennettä
tänä vuonna. Tammikuussa varustamo myi ainoan
aluksensa Regina della Pacen (ex-Turella, Fantaasia
etc) Ventouris Ferriesil le. Myynnin yhteydessä Blue
Line ilmoitti etsivänsä korvaavaa alusta tulevaksi
kesäkaudeksi, mutta laivaa ei siis ole löytynyt ja
varustamon liikenne päättyy ainakin väliaikaisesti. KI

Celebrity Cruises esitteli Edge-luokan - uutuu-
tena Magic Carpet. Celebrity Cruises on julkis-
tanut runsaasti tietoja ensi vuonna liikenteen aloit-
tavasta Celebrity Edgestä, jota rakennetaan parhail-
laan STX Francen telakalla. Huomiota herättävin in-
novaatio on laivan kyljel lä oleva Magic Carpet -nimi-
nen monitoimitaso, jota voidaan nostaa ja laskea
laivan kyljel lä kansien 2 (tender-veneiden laituri) ja 1 6
(il lal l isravintola) väl i l lä. OT

Spliethoff tilaa polaarikoodin mukaan raken-
nettuja kuivalastialuksia. Hollantilainen Spliethoff-
varustamo on tilannut kuusi monikäyttöistä irtolas-
tialusta Kiinasta Zhejiang Ouhua Shipbuilding Co.
Ltd.:n telakalta.Uudet R-luokan alukset rakennetaan
polaarikoodin mukaan ja voivat siten operoida mah-
doll isimman itsenäisesti muun muassa arktisil la vesil lä.
Alukset varustetaan myös rikkipesureil la ja moot-
toreiden polttoainetehokkuus optimoidaan mahdoll i-
simman pienen ympäristövaikutuksen saamiseksi.
Aluksista tulee 1 65 metriä pitkiä ja kantavuudeltaan
noin 1 8 000 dw-tonnia ja niihin tulee kolme ras-
kasnostonosturia. Uusien alusten luovutukset alkavat
tammikuussa 201 9 kahden kuukauden välein. Nimiksi
tulee Raamgracht, Realengracht, Reguliersgracht, Rijp-
gracht, Ringgracht ja Rozengracht. JM

Norsepowerin flettner-roottori Maerskin
tankkerille. Suomalainen flettner-roottoria kehittä-
vä Norsepower on solminut merkittävän sopimuksen
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Yllä: Havainnekuva Celebrity Cruisesin Edge-luokan aluksilla

lanseerattavasta "Magic Carpetista", jota voidaan liikutella 2.

ja 1 6. kannen välillä.

Kuva: Celebrity Cruises

Alla: Havainnekuva Norjaan rakennettavan laivatunnelin

toisesta sisäänkäynnistä.

Kuva: Kustverket

Alinna: Polferriesin uudishankinta Drujba, tuleva Cracovia,

liikennöi vuodesta 201 4 Mustallamerellä Bulgarian ja Venäjän

sekä Georgian välillä; kuvassa laiva Novorossijskissä

keväällä 201 6.

Kuva: Oleg Sushkov



tankkerijätti Maersk Tankersin kanssa. Maerskin P-
luokan tuotetankkeriin asennetaan kaksi 30-metristä
roottoria, joiden avulla Norsepower arvioi päästävän
7-1 0 prosentin polttoaineensäästöön. Projektissa
ovat mukana myös Shell ja Energy Technology
Institute, joka myös rahoittaa osan hankkeesta
Norsepowerin ja Maerskin kanssa. OT

Rederi Ab Nathalie hankki aluksen Baltic Li-
nen liikenteeseen. Porvoolainen Rederi Ab
Nathalie on ostanut Kyproksen lipun alla kulkeneen,
sivulastaimella varustetun 3 086 dw-tonnin irtolas-
tialus Patriotin. Alus sai Tall innassa telakalla Suomen
lipun ja nimeksi Baltic Amelie. Alus asetetaan Baltic
Linen liikenteeseen toisen Suomen lipun alla kulkevan
aluksen, Prima Shippingin Baltic Madonnan pariksi ja
se korvaa liikenteessä aiemmin olleen Mini Starin. JM

NCL julkaisi havainnekuvat Fincantierilta tila-
tuista Project Leonardo -aluksista. NCL on jul-
kaissut ensimmäiset luonnokset uusista Project
Leonardo -luokan uudisrakenteista, joita valmistuu
Fincantierin telakoilta vuosien 2022 ja 2025 väli l lä
yhteensä neljä. Rakenteeltaan alukset muistuttavat
niin ikään Fincantierin rakentamaa MSC Seaside
-luokkaa, mutta mm. uusien laivojen keula poikkeaa
merkittävästi perinteisestä. KI

SunStone Ships tilaa neljä expedition-
uudisrakennetta? Laivojen rahtaamiseen muil le
varustamoil le erikoistunut SunStone Ships ja China
Merchants Industry Holdings ovat solmineet runko-
sopimuksen neljän expedition-aluksen rakentamises-
ta. Lisäksi sopimukseen kuuluu optio kuudesta l isä-
aluksesta. Norjalainen Ulstein vastaa alusten suunnit-
telusta, ja suomalainen I .S. Mäkinen puolestaan kantaa
vastuun sisätilojen rakentamisesta. Kerroimme expe-
dition-segmentin uudisrakennus-boomista numerossa
1 /201 7. KI & OT

Peace Boat valotti suunnitelmiaan uudesta
Ecoship-risteilijästä. Japanissa pääkonttoriaan pitä-
vä Ecoship on kertonut l isätietoja suunnittelemastaan
kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesta risteily-
aluksestaan. Varustamo neuvottelee eurooppalaisten
telakoiden kanssa aluksesta, joka tarjoaisi mahdoll-
isuuksia ja näkyvyyttä tutkimukselle ja kestävän
kehityksen periaatteiden levittämisel le. Aluksen mitat
olisivat 224 x 31 metriä, bruttovetoisuus noin 60 000
ja hii l idioksidipäästöt 40 prosenttia tavanomaisia
aluksia pienemmät; tähän tavoitteeseen pyrittäisiin
mm. aurinkopaneeleil la, tuulta hyödyntämällä hukka-
lämpöenergiaa keräämällä. JL

Rederi Ab Eckeröltä vahva tulos. Ahvenan-
maalainen varustamo Rederi Ab Eckerö teki histo-
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Yllä: Regina della Pace saapumassa Splitiin kesällä 201 0.

Blue Line myi aluksen tammikuussa Ventouris Ferriesille ja se

tunnetaan nykyisin nimellä Rigel II I . Myynnin myötä Blue Line

jäi ilman laivaa eikä liikennöi lainkaan tänä vuonna.

Kuva: Marko Stampehl

Alla: Havainnekuva kahdesta Norsepowerin flettner-

roottorista Maeskin P-luokan tankkerin kannella.

Kuva: N orsepower

Alinna: Baltic Ameliella on myös aiempaa Suomeen liittyvää

taustaa, sillä se on kulkenut Finnlinesin rahtauksessa 90-luvun

lopulla nimellä Patriot.

Kuva: J uhani Mehto



riansa parhaan tuloksen viime vuonna, kun se kirjasi
voittoa lähes 21 mil joonaa euroa.Yhtiön mukaan hyvä
tulos oli pitkänäköisen kehitystyön, maltil l isten polt-
toainehintojen ja voitoll isten laivakauppojen ansiota.
Vuonna 201 6 varustamon aluksil la kulki 3,1 mil joonaa
matkustajaa, mikä oli suunnil leen saman verran kuin
vuonna 201 5. Erinomainen tulos on hyvä uutinen
paitsi yhtiöl le myös varustamon 1 0 700 osakkeen-
omistajal le, jotka saavat tuloksen myötä osinkoa kaksi
euroa osakkeelta. JL

Tirrenian aluksille supersankariväritys. I tal ia-
laisvarustamo Tirrenia maalauttaa ainakin seitsemän
alustaan DC:n supersankarihahmojen mukaan. Ensim-
mäisenä vuorossa oli Sharden, joka sai kuvan mu-
kaisen Batman-teemaisen värityksen. Ulkopintojen
lisäksi Tirrenia kertoo teeman jatkuvan aluksen sisä-
tiloissa esimerkiksi käytävil lä ja loungeissa. Samaan
konserniin kuuluva Moby on ollut jo pitkään tunnettu
mm. Looney Tunes-hahmojen mukaan maalatuista
aluksista, ja myös hil jattain l i ikenteeseen palannut,
Mobyn omistukseen siirtynyt Princess Anastasia on
saanut uuden värityksen (ks. sivut 1 4-1 7). OT

Sewol nostettiin. Etelä-Korean viranomaiset ovat
saaneet nostettua kolme vuotta sitten tuhoisin seu-
rauksin uponneen Sewol-lautan. Yli kolmesataa kuo-
lonuhria vaatineen onnettomuuden syyksi todettiin
jo aiemmin päättyneessä onnettomuustutkinnassa
väärin tehdyt muutostyöt, l i ial l inen lasti ja puutteet
miehistön osaamisessa. OT

Linda Line myi Merilinin Etelä-Koreaan. Linda
Line onn myynyt toisen katamaraaninsa Meril inin
kaikessa hilaisuudessa Etelä-Koreaan. Alus poistettiin
Viron alusrekisteristä 21 .2., jonka jälkeen se lähti
kansilastina kohti Etelä-Koreaa. Varustamo aloitti
l i ikenteen vain Karolinil la mutta on sanonut tuovansa
toisen aluksen reitil le myöhemmin. OT

Princess Anastasia palasi liikenteeseen. Lue
lisää sivuilta 1 4-1 7.

Algerie Ferriesille uudisrakenne Kiinasta. Jo
pidempään uuden aluksen rakentamista suunnitel lut
Algerie Ferries on solminut uudisrakennussopi-
muksen kiinalaisen Guangzhou Shipyard Internation-
al in kanssa. Aluksen kapasiteetti on noin 1 800 mat-
kustajaa ja 600 autoa.Tilauksen arvo on noin 1 75 mil-
joonaa dollaria, ja aluksen on määrä valmistua kesä-
sesonkiin 201 9. OT

Finnlines pidentää neljä Breeze-luokan laivaa.
Finnlines kasvattaa kapasiteettiaan pidentämällä neljä
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Ylinnä: Havainnekuva NCL:n Fincantierilta tilaamasta

Leonardo-luokan aluksesta.

Kuva: NCL

Yllä: Havainnekuva Tirrenian Shardenista uudessa Batman-

teemaisessa värityksessään.

Kuva: Tirrenia

Alla: Finnlines pidentää neljä kuudesta Breeze-luokan

aluksestaan. Kuvassa luokan toiseksi viimeinen laiva Finntide

lähdössä Turusta kesällä 201 6.

Kuva: Oll i Tuominen

Huhtikuu



uusinta Breeze-luokan alusta. Vuosina 201 1 -201 2
valmistuneet alukset pidennetään Puolassa
Remontowan telakalla syksystä alkaen. Tavoitteena
on, että yhden aluksen pidennys olisi valmis al le
kahdessa kuukaudessa, jol loin koko pidennetty
nelikko olisi l i ikenteessä toukokuussa 201 8.
Pidennysten myötä alusten kapasiteetti kasvaa lähes
30 prosenttia. Finnlinesil lä on optio myös kahden
muun aluksen pidentämiseen. Sopimuksen arvo on
yhdessä ropax-alus Finneagleen tehtävien
muutostöiden kanssa noin 70 mil joonaa euroa. OT

Viking FSTR aloitti liikenteen. Lue lisää sivuilta
4-7.

Corsica Ferriesin omistaja vaihtuu? Corsica
Ferriesin toimiva johto ilmoitti 1 1 .4. ostavansa
varustamon osake-enemmistön yhtiön perustaneen
Lotan perheen omistamalta Lota Maritime SA:lta.
Huhtikuun lopussa Frederic Lota kuitenkin ilmoitti,
että kyse on vain yhtiön johdon tekemästä
tarjouksesta, eikä yhtiön myyminen ole välttämättä
Lota perheen intresseissä. OT & KI

Viking Cruises ja Fincantieri esisopimukseen
neljästä uudisrakenteesta. Viking Cruises jatkaa
voimakasta laajentumistaan tilaamalla kaksi
uudisrakennusta Fincantierilta. Lisäksi tilaus sisältää
option kahdesta aluksesta. Jo aiemmin Viking Cruises
on tilannut Fincantierilta kuusi alusta, joista kolme on
jo liikenteessä ja neljäs luovutetaan loppuvuodesta.
Nyt tilatut alukset ovat samaa sarjaa aiemmin
tilattujen kanssa, ja ne luovutetaan vuosina 2021 -
2022. Kerroimme sarjan ensimmäisestä aluksesta,
Viking Starista, numerossa 3/201 5. OT

TT-Line liikennöi kesällä Puolasta Born-
holmille. Ruotsin Trelleborgista Saksaan ja Puolaan
liikennöivä TT-Line avaa kesäkaudeksi uuden linjan,
kun normaalisti Trelleborgin ja Świnoujścien väli l lä l i i-
kennöivä Nils Dacke tekee lauantaisin edestakaisen
matkan Świnoujścieista Bornholmin Rønneen. Eri-
tyisesti saksalaisil le lomamatkail i joil le suunnatun lin-
jan ensimmäinen lähtö on 24.6. ja viimeinen 2.9. KI

Volcan de Tamasite törmäsi aallonmurtajaan
Las Palmasissa. Las Palmasissa tapahtui 22.4.
hieman erikoisempi onnettomuus, kun Naviera
Armasin matkustajalautta Volcan de Tamasite törmäsi
konevian seurauksena vauhdil la päin Las Palmasin
sataman aallonmurtajaa. Alus sai törmäyksessä mer-
kittäviä vaurioita keulaansa, mutta se ei ol lut vaarassa
upota. Törmäyksen seurauksena viisi ihmistä vietiin
sairaalahoitoon, mutta kenenkään vammat eivät
olleet vakavia. OT
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Ylinnä: Entisten Itämeren-lauttojen hankkimisessa

kunnostautuneen Corsica Ferriesin operatiivinen johto

tavoittelee yhtiön omistusta. Kuvassa Mega Smeralda,

alkujaan Johnson Linen omistama Silja- lautta Svea vuodelta

1 985. Kuva: Louis Moutard -Martin

Yllä: Viking Cruises solmi esisopimuksen kahden aluksesta ja

kahdesta optiosta, jotka kaikki tulevat olemaan identtisiä

kuvassa olevan Viking Starin kanssa. Kuva: Kalle Id

Alla: Nils Dacke avaa kesäkuussa TT-Linen uuden linjan

Puolasta Bornholmin saarelle. Alus sai rikkipesurit syksyllä

201 4. Kuva: Kim Viktor
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Hellenic Seaways ei saanut vielä uutta
omistajaa. Piraeus-pankki kertoi 24.4., että se ei ole
hyväksynyt kumpaakaan omistamistaan Hellenic
Seawaysin osakkeista saamistaan tarjouksesta. Pankin
omistamia osakkeita tavoittel ivat Grimaldi-yhtymään
kuuluva Minoan Lines sekä Seajets. Myös ANEK-
varustamon huhuttiin olevan kiinnostunut, mutta se
ei jättänyt tarjousta. Tarjousten hylkääminen johtanee
toiseen tarjouskierrokseen. KI

Finneagle kävi telakalla. Finnlinkin l i ikenteessä
kulkeva Finneagle on ollut maaliskuun lopulta lähtien
Remontowan telakalla Puolassa. Telakoinnissa alus saa
hybridi-mall isen rikkipesurin ja sen matkustajatiloja
laajennetaan. Muutostöiden myötä aluksen kapa-
siteetti nousee liki puolel la 800 matkustajaan. Palaam-
me aiheeseen seuraavassa numerossa telakoinnin
valmistuttua. OT

Finnjetin valmistumisesta 40 vuotta. Finnjet
luovutettiin tilaajal leen Enso-Gutzeit Oy:l le 28.4.
vuonna 1 977. Alus oli valmistuessaan maailman suu-
rin, pisin ja nopein matkustaja-autolautta. Merimies-
Unionin lakon vuoksi aluksen neitsytmatka oli vasta
1 3.5.1 977. OT

Föristä sähkölautta. Turussa Aurajoen yli kulkeva
1 1 3-vuotias Föri-lautta muutettiin sähkökäyttöiseksi,
kun turkulaisyhtiö Mobimarin toteuttamassa remon-
tissa sen diesel-koneet vaihdettiin sähkömoot-
toreihin. Toinen moottoreista olisi pitänyt joka ta-
pauksessa uusia lähivuosina, joten uudistustyöt pää-
tettiin toteuttaa ekologisesti kestävällä sähköisel lä
ratkaisul la. Virtansa sähkömoottorit saavat akuista,
jotka ladataan yöaikaan laivan ollessa laiturissa. Turun
kaupunki on solminut Mobimarin kanssa kymmen-
vuotisen sopimuksen Förin l i ikennöinnistä ja yl lä-
pidosta, mutta lautta säilyy edelleen kaupungin omis-
tuksessa. Päivittäiseen liikenteeseen Suomen vanhin
käytössä oleva lautta palasi vappuaaton aattona. JL

Viking ADCC rakennetaan viimein valmiiksi.
Espanjalaiset Trasmediterranea-varustamo ja Astil-
leros Vulcano -telakka allekirjoittivat viimein 30.4. lo-
pull isen sopimuksen alkujaan Viking Linen nimellä
Viking ADCC tilaaman autolautan rakentamisesta val-
miiksi. Alus tulee liikenteeseen ensi vuonna. Aluksen
mitat ja kapasiteetti tulevat poikkeamaan jonkin ver-
ran Viking ADCC:lle ilmoitetuista: pituus tulee ole-
maan 1 39 metriä (alkujaan 1 33 metriä), matkus-
tajakapasiteetti 1 500 ja autokapasiteetti 450 (alku-
jaan 320). Laivan rakennusprosessi tulee olemaan yksi
lauttal i ikenteen historian pisimpiä, sil lä sen köli las-
kettiin jo vuonna 2008. KI

Yllä: Minoan Lines ja Seajets kilpailivat Hellenic Seawaysin

omistuksesta, mutta kummankaan tarjousta ei hyväksytty.

Kuvassa Hellenic Seawaysin Artemis ohittaa Minoanin

Knossos Palacea Piraeuksen satamassa marraskuussa 201 3.

Kuva: Kalle Id

Alla: Neljäkymmentä vuotta sitten valmistunut Finnjet oli

aikansa suurin ja nopein autolautta.

Kuva: Finnlines/Suomen laivahistorial l isen yhd istyksen

kokoelmat



Mein Schiff 6 valmistui

Neljäs Turun telakan TUI Cruisesil le rakentama ris-
teil i jä on samalla viimeinen alkuperäisen Mein Schiff
-tyypin edustaja. Luomme katsauksen uuteen aluk-
seen ja siihen, miten se eroaa vanhemmista sisa-
ristaan.

Finferries sähköaikaan

“Suomen ympäristöystäväll isin lautta-alus”, Puolassa
rakennettu Elektra, aloittaa l i ikenteen kesäkuun
alussa Paraisten ja Nauvon väli l lä.

Välimerellä Crystal Symphonyn matkassa

Luksusristeilyihin erikoistunut Crystal Cruises on
ollut otsikoissa suurisuuntaisten laajentumissuunni-
telmiensa ansiosta, mutta mil laista on matkustaa va-
rustamon aluksella? Toimittajamme kertoo kokemuk-
sistaan.

Superstarin ja Princess Marian uudet elämät

Superstar ja Princess Maria aloittavat kesäl lä l i iken-
teen uusil le omistaji l leen Corsica Ferriesil le ja Mo-
by Linesil le nimil lä Pascal Lota ja Moby Dada.

Tulossa:

Turussa rakennettu luksusristeilijä Crystal Symphony Kreikan

Argostolissa keväällä 201 6. Kuva: Kalle Id

Ulkomatala 4/201 7 ilmestyy

keskiviikkona 5. heinäkuuta




