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TEKSTI: OLLI TUOMINEN

Tämän lehden ilmestyminen on monella taval la erityinen koko Ulko-
matalan toimitukselle. Tämän ja marraskuussa ilmestyneen numeron
väli l lä on tehty kulisseissa lukematon määrä työtunteja ja valvottu yö-
myöhään uudistusten kimpussa. Olemme pohtineet miten turvaamme
lehden ilmestymisen myös jatkossa ja toisaalta miten voisimme tarjota
lukijoil le mielenkiintoista luettavaa myös lehtien ilmestymisen väli l lä.
Osana tätä työtä sekä lehden verkkosivusto sekä logo on uudistettu.
Olemme myös tehneet päätöksen, että jatkossa lehti i lmestyy neljä
kertaa vuodessa.

Tähän asti Ulkomatala on ilmestynyt kahden kuukauden välein ja leh-
den ilmestymisen väli l lä olemme uutisoineet merenkulun tapahtumista
kaikil le lukijoil le avoimella Facebook-sivul la. Toimituksessa koettiin
kuitenkin tarpeell iseksi luoda kanava, jonka kautta kiinnostavista ai-
heista olisi mahdoll ista kirjoit-
taa myös laajemmin ja näin
palvel la lukijoita paremmin
myös lehtien ilmestymisen vä-
l i l lä. Perinteisen lehden taitta-
minen vie kuitenkin paljon
toimituksen resursseja, ja jot-
ta verkkosivujen päivittämi-
seen olisi riittävästi aikaa, syn-
tyi päätös julkaista jatkossa
neljä numeroa vuodessa. Näin toimituksen työaikaa vapautuu siihen
kaikkein tärkeimpään, el i kirjoittamiseen.

Verkkosivujen uudistamisen yhteydessä oli luontevaa uudistaa myös
lehden logo, jonka uudistamisesta oli toimituksessa keskusteltu jo jon-
kin aikaa. Koska lehden aihepiiri ei suoraan selviä lehden nimestä (el lei
tiedä että Ulkomatala on matalikko Helsingin edustal la), logoon ha-
luttiin tuoda elementti, joka kertoisi aiempaa selvemmin lehden aihe-
piiristä. Vanhan logon aaltokuvion tapaan uudessa logossa oleva laiva
vaihtaa väriään tilanteen mukaan.

Nyt tehtyjen muutosten avulla haluamme tarjota teil le, arvoisat lukijat,
entistä ajankohtaisempaa uutispalvelua sekä turvata perinteisen tai-
tetun lehden ilmestymisen myös tulevina vuosina. Otamme mielel lään
vastaan palautetta uudistuneista verkkosivuista sekä ennen kaikkea
aiheista, joista toivoisitte meidän kirjoittavan. Olettehan yhteydessä,
joko sähköpostitse tai Facebookin kautta!

Kerromme uudistuksista tarkemmin sivul la 40 sekä verkkosivuil-
lamme. Oikein hyvää ja menestyksekästä uutta vuotta!

Pääkirjoitus

Uudistumme
lukijoita varten
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Lehti on julkaistu Internetissä ilmaisena
20.1 .201 8. Julkaisijana toimii Ulkomatala-
verkkolehti ja sen toimitus. Lisätietoja:
www.ulkomatala.net

1 0. vuosikerta

TOIMITUS

Päätoimittaja: Oll i Tuominen
Toimituspääll ikkö: Kalle Id
Toimittajat: Lassi Liikanen ja Jussi Littunen
Vierailevat toimittajat: Cruisin Kirsi, Mikko
Laakso, Lassi Mastomäki ja Tuomas Romu
Avustajat: Jukka Koskimies ja Juhani Mehto
Ulkoasu: Kalle Id
Taitto: Ulkomatalan toimitus

Toimituksen sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@ulkomatala.net

KIITOKSET

Marika Nöjd (Tall ink Sil ja Oy), Marit Vetaas
Karlsen (Cruise Norway)

KUVIA TÄHÄN NUMEROON TOIMITTIVAT

Jukka Huotari, Cruisin Kirsi, Juhani Mehto

TEKIJÄNOIKEUDET

Kaiken lehdessä olevan materiaal in
tekijänoikeudet kuuluvat niiden tekijöil le.
Ulkomatala säilyttää kaiken sil le tarjotun
materiaal in ja on oikeutettu muokkaamaan
sekä uudelleenjulkaisemaan materiaal ia
julkaisutavasta riippumatta. Ulkomatalassa
julkaistujen artikkeleiden julkaisuun muualla
tulee pyytää lupa Ulkomatalan toimitukselta.
Tarkemmat ehdot löydät Ulkomatalan
verkkosivujen Info-osiosta.

Artikkeleissa esitetyt näkemykset ovat
kirjoittajien omia eivätkä välttämättä edusta
lehden viral l ista l injaa.

KANNESSA

Norwegian Epic.
Kuva: Norwegian Cruise Line

"Toimituksen työ-
aikaa vapautuu
siihen kaikkein
tärkeimpään, eli
kirjoittamiseen.
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Sisällys
Kannessa: Finnlines pidentää Breeze-luokan aluksia
Talven aikana neljä Finnlinesin Breeze-luokan laivaa käyvät Re-
montowan telakalla pidennettävänä 30 metril lä. — Sivu 4

Saaristoliikenne yhä harvemmissa käsissä
Tukholman-kirjeenvaihtajamme kertoo Tukholman saaristolii-
kenteen kilpailutusten viimeisimmistä vaiheista.— Sivu 7

Ponantille jäänmurtajan ja risteilyaluksen risteytys
Risteilyvarustamo Ponant tilasi aluksen, joka yhdistää risteily-
aluksen palvelut jäänmurtajan ominaisuuksiin. Aluksen suunnit-
teluun osall istuu suomalainen Aker Arctic. — Sivu 8

Kannessa: Keula kohti uudistuksia!
Toimittajamme pääsivat Baltic Princessin kyytiin matkalle Tu-
rusta Gdanskiin, jossa laivaa uudistetaan sekä matkustajatilojen
että konehuoneen puolel la. — Sivu 1 0

Kannessa: Esittelyssä Norwegian Epicin The Haven
Norwegian Cruise Linen laivojen sviittimatkustajien oma alue
on tasoltaan vähän muuta kuin Sil ja-laivojen Commodore-
luokka. — Sivu 1 2

Innovation & Specialisation
Kalle Id ja Bruce Peter kokosivat suomalaisen laivanrakennuk-
sen historian yksiin kansiin. — Sivu 20

Finnjet ensi kertaa suomeksi
Finnjet sai 40-vuotisjuhlansa kunniaksi itsel leen omistetun suo-
menkiel isen tietokirjan. — Sivu 21

Norjan vuonolauttoja
Galleriassa tutustumme muutamiin Norjan länsirannikolla l i i-
kennöiviin autolauttoihin. — Sivu 22

Suomen meriteollisuuden 1 980-luvun taidonnäyte
1 980-luvulla Neuvostoliittoon Suomessa kehitetty SA-1 5-alus-
sarja oli tarkoitettu arktiseen rahtil i ikenteeseen. Tutustumme
alusten tekniikkaan. — Sivu 24

Merimatkojen kulta-aika
Viime numerossa alkanut juttusarja Pohjois-Atlantin matkusta-
jalaival i ikenteestä saa jatkoa. Tällä kertaa tutustumme höyry-
laival i ikenteeseen maailmansotien välisenä aikana. — Sivu 30

Ulkomatala uudistui
Ulkomatalan kymmenes vuosikerta alkaa uudistumisen mer-
keissä, kun lehden verkkosivut ja logo on laitettu kokonaan
uusiksi. — Sivu 40
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"Toimituksen työ-
aikaa vapautuu
siihen kaikkein
tärkeimpään, eli
kirjoittamiseen.

3ulkomatala

Tällä sivul la, ylhäältä:
Finntide. Kuva: Jukka Huotari
Baltic Princess. Kuva: Oll i Tuominen
Svanøy. Kuva: Kalle Id
Ulkomatalan uusi logo. Kuva: Ulkomatala



Rahtilaivat

Finnlines piden-
tää Breeze-
luokan aluksia
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Pidennyksessä käynyt Finntide näyttäytyi Turussa 27.
joulukuuta 201 7. Kuva: Jukka Huotari

Finnlines pidentää neljää Breeze-
luokan roro-alusta 30 metrillä,
mikä kasvattaa alusten lastikapasi-
teettia ja pienentää polttoaineen-
kulutusta lastiyksikköä kohden
jopa 30 prosenttia.
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TEKSTI: LASSI MASTOMÄKI

Suomen suurimpiin varustamoihin kuuluva Finnlines
aloitti vuoden 201 7 syksyllä neljän Breeze-luokkaan
kuuluvan roro-aluksen pidentämisoperaation, jol la
varustamo tavoittelee 30 prosentin vähennystä polt-
toaineenkulutukseen kuljetusyksikköä kohden. Koko-
naisuudessaan Finnlines on käyttämässä 70 mil joonaa
euroa energiatehokkuuden ja päästöjen vähentämi-
seen tähtääviin investointeihin.

Pidennettävät Breeze-sarjan alukset Finnsky, Finnsun,
Finntide ja Finnwave ovat valmistuneet vuosina 201 1 -
201 2 J inl ing Shipyardilta Kiinasta, joten kyseessä on
suhteell isen uusi alussarja. Sen valitseminen pidennet-
täväksi on ymmärrettävää, koska kymmeniä vuosia
meriä kyntäneen aluksen suuri remontti ei välttä-
mättä maksaisi itseään takaisin. Aluksia pidennetään
30 metriä, jol loin niiden pituus kasvaa 1 87 metristä
21 7 metriin. Lastimetrien määrä puolestaan kasvaa 3
1 25:sta 4 21 3:een.

Breeze-luokka on nykyisel lään Finnlinesin suurin alus-
luokka, johon kuuluvat pidennettävien neljän l isäksi
Finnbreeze ja Finnsun, sekä hiukan vanhemmat sisaret
Finnpulp ja Finnmil l . Laivat ovat Finnlinesil le tyypil l isiä
roro-aluksia kuljettaen pääasiassa pyöril lä kulkevaa
rahtia Suomen ja muiden Euroopan valtioiden väli l lä.
Kaikki alukset on rekisteröity Suomen lipun alle ja
niiden kotisatama on Helsinki.

Telakointi Puolassa

Alukset pidennetään Puolan Gdanskissa Remonto-
wan telakalla. Yhden aluksen telakointi kestää aika-
taulun mukaan yhdeksän viikkoa. Aluksista ensim-
mäinen, Finntide, saapui telakalle 25. syyskuuta 201 7
ja lähti sieltä pidennettynä 26. marraskuuta. Tällä
hetkellä telakalla on Finnwave, jonka pidennysosa on
jo saatu hitsattua paikal leen. Kaikkien alusten
pidentämisen on tarkoitus olla valmiina toukokuussa
201 8. Finnlinesin ja telakan välisessä sopimuksessa on
lisäksi optio vielä kahden aluksen pidentämisel le.

Itse pidentäminen on periaatteeltaan yksinkertainen
operaatio. Telakalle saapuessaan laiva ajetaan kuiva-
telakalle, josta vesi pumpataan pois. Sen jälkeen laiva
polttoleikataan kahtia halutusta kohdasta, keulaosa
hinataan pois ja pidennyspala uitetaan telakka-altaa-
seen asennusta varten. Lopuksi laivan alkuperäiset
osat ja pidennyspala hitsataan yhteen. Keulaosan siir-
tämistä ja pidennyspalan paikal leen tuomista varten
käytetään hinaajia. Kuivil laan ollessa osat painaisivat
niin paljon, että niiden liikutteluun ei telakalla ole
nostokapasiteettia. Lisäksi riskit olisivat huomattavas-
ti suuremmat kuin hinattaessa.

Yksinkertaisuudestaan huolimatta operaatiossa on
monia haastavia vaiheita. Pidennyspalan pitää olla
tehty tarkasti mitoil leen ja se on myös asennettava
mittatarkasti, jotta aluksen merenkulkuominaisuudet
eivät mene pilal le. Pidennyspalan sekä laivan osien
suuresta painosta johtuen niiden liikuttaminen
tarkasti on vaival loista. Yksi suurimmista ongelmista
pidennysprosessissa on kuitenkin taloudell inen puoli.
Pidennys vie väistämättä jonkin aikaa ja tämä on pois
aluksen operointiin käyttämästä ajasta, mikä vähentää
varustamolle kertyviä tuottoja itse pidentämis-
prosessista koituvien kustannusten lisäksi.

Koska yksi alus on kerrallaan liikenteestä poissa
yhdeksän viikon ajan, on pidennyksil lä luonnoll isesti
vaikutusta myös aikatauluihin. Telakoinnista johtuen
operoidaankin joitakin Finnlinesin reittejä jonkin
aikaa tavanomaista pienemmällä kapasiteetil la. Tämä
koskee reittejä Uusikaupunki/Turku - Travemünde,
Hanko - Rostock ja Helsinki - Rostock/Aarhus.

Osa emoyhtiön ympäristöstrategiaa

Finnlines kuuluu Napolissa pääkonttoriaan pitävään,
monikansal l iseen Grimaldi Group -varustamokon-
serniin. Siihen kuuluvat Finnlinesin l isäksi Välimerellä
operoiva Grimaldi Lines, konttil i ikennettä Pohjois-
Atlantil la hoitava Atlantic Container Line, Ital ian ja
Kreikan väli l lä l i ikennöivä Minoan Lines sekä Malta
Motorways of the Sea, joka operoi lauttal i ikennettä
Etelä-Euroopan ja Pohjois-Afrikan väli l lä, nimensä
mukaisesti Maltan saaren kautta.

Finnlinesin alusten pidentäminen on osa Grimaldi
Groupin laajempaa tavoitetta parantaa toimintansa
ympäristöystäväll isyyttä ja kannattavuutta. Breeze-
luokan alusten pidentämisen lisäksi Grimaldi Lines
neuvottelee kahden risteilylautan, Cruise Roman ja
Cruise Barcelonan, pidentämisestä. Pidennysoperaa-
tio näiden alusten osalta olisi 60 mil joonan euron
arvoinen.

Kokonaisuudessaan Grimaldi on käyttämässä muuta-
man vuoden aikana noin kaksi mil jardia euroa uudis-
rakennuksiin ja konversioihin, joil la tähdätään ympä-
ristöystäväll isyyden parantamiseen ja päästöjen vä-
hentämiseen. Päästöjen vähennysten lisäksi Grimaldi
Groupin laivoissa pyritään tehostamaan jätteiden
kierrätystä ja painolastivesien puhdistusta, kun taas
sähkönkulutusta on hil l itty siirtymällä led-lamppuihin.
Kokonaisuudessaan Grimaldi Groupin tavoitteet
ovatkin osittain lainsäädäntöä korkeammalla tasolla
ympäristöystäväll isyyden osalta.

ulkomatala



Pidennysurakan tekevä Remontowan telakka on
perustettu 1 952. Telakka erikoistuu nimenomaan
laivojen korjauksiin ja konversioihin. Jonkin verran
telakalla rakennetaan myös uudisrakennuksia, mutta
suurin osa töistä l i ittyy laivojen korjauksiin.

Verrattaessa telakkaa Suomen telakoihin se
muistuttaakin enemmän Turun Korjaustelakkaa kuin
esimerkiksi Meyer Turkua. Remontowa SA:n alueella
on kuusi kuivatelakkaa, joiden pituuden vaihtelevat 87
ja 255 metrin väli l lä.

Lehden ilmestymishetkellä myös Sil ja Linen Baltic
Princess on Remontowassa. Telakoinnista kerromme
lisää lehden sivuil la 1 0-1 1 .

Pidennyksestä
vastaava
Remontowan
telakka Puolassa

Yllä: Alkutekijöiksi alus katkaistaan siitä kohdin kahtia, johon
pidennyspala tahdotaan lisätä. Kuva: Remontowa S.A.
Alla: Kun alus on katkaistu halutusta kohdasta, uitetaan
pidennyskappale oikealle paikalleen. Tämän jälkeen lisätty
osa kiinnitetään jo olemassa oleviin rungon osiin, ja alus
kasataan lopulta takaisin paikalleen. Kuva: Remontowa S.A.
Alla vasemmalla: Tästä takaapäin otetusta kuvasta näkee
selvästi, miltä lopputulos näyttää. Pidennyspala tekee
aluksesta huomattavasti pitkulaisemman muotoisen kuin
ennen. Finnlinesille pidennysoperaatiot eivät ole
entuudestaan juuri tuttuja: Pohjois-Euroopassa niitä on
aiemmin tehnyt lukuisia esimerkiksi Stena Line, jopa
matkustaja-autolauttoihin. Kuva: Juhani Mehto

6 ulkomatala
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TEKSTI: LASSI LIIKANEN

Tukholman saaristoliikenteestä on puhuttu täl lä pals-
tal la jo muutamaan otteeseen aiemmin. Pakka on
jäl leen kerran muuttumassa, kun alan merkittävä
toimija siirtyy uuden omistajan käsiin. Aiemmin
vastaavaa on tapahtunut, kun esimerkiksi Gotlannin-
l i ikennettä ja rahtil i ikennettä harjoittava Rederi AB
Gotland osti sil loisen TRSM Groupin, jol le kilpailutuk-
sessa myönnettiin kaksi Tukholman saaristoliikenteen
liikennesopimusta.

Nyt keskittyminen yhä suurempiin toimijoihin jatkuu.
Blidösundsbolaget, joka on harjoittanut niin markki-
nalähtöistä l i ikennettä kuin myös liikennettä alihank-
kijana Tukholman julkisvelvoitteisel le saaristoliiken-
teelle, on Sjöfartstidningenin tietojen mukaan vaihta-
nut omistajaa. Alkuvuodesta yhtiö siirtyi Transdev
Sverigen käsiin. Transdev puolestaan omistaa Styrsö-
bolagetin, joka hoitaa saaristoliikennettä Göteborgis-
sa al ihankintana julkisl i ikenteestä vastaavalle Väst-
trafikil le.

Jo ennestään Tukholmassa li ikennettä on hall inneet
suuret toimijat, kuten Rederi AB Gotland sekä
Strömma Turism & Sjöfart, jol la on varustamotoimin-
taa myös muualla Ruotsissa sekä Suomessa. Brittiläi-
nen julkisiin kilpailutuksiin erikoistunut suurkonserni
Serco Group vastaa Djurgårdenin-lauttojen liiken-
teestä yhdessä Strömman kanssa. Nyt myös Blidö-
sundsbolaget päätyy monikansal l isi in käsiin, sil lä
Transdev Sverige on osa Ranskassa kotipaikkaansa
pitävää maailmanlaajuista Transdev-konsernia.

Saaristoliikenne muutenkin on muutosten kourissa
Tukholmassa. Tukholman läänin maakäräjät (Stock-
holms läns landsting, SLL) on päättänyt tänä vuonna
kokeilusta, jossa läänin kausil ipul la (30 päivän kausi-
l ipul la tai sitä pidemmällä) saa kulkea ilman lisä-
maksua myös saaristoreiteil lä. Tähän saakka Wax-
holmsbolagetin laivoil la kulkeakseen on pitänyt
maksaa kall i impaa hintaa. Kokeilu rajoittuu tosin siten,
ettei kausil ippu ole voimassa kesäkautena; ennen kuin
kesäkauden rajaaminen pois kokeilusta vahvistui,
l i ikkui jo huhuja siitä, että jotkin l i ikennöitsijät laittai-

sivat tämän myötä pil l it pussiin. Rajaamisesta huoli-
matta Waxholmsbolagetin l injoil la tulee olemaan
selkeä kilpailuetu yksityisiä varustamoita vastaan
kokeilun aikana. Lisäksi Tukholman satamista vastaava
Stockholms Hamnar on muuttanut hinnoittelujaan
satamamaksujen osalta. Sjöfartstidningenin haastat-
teleman nimettömän varustajan mukaan muutos
hyödyttää käytännössä paljon matkustajia kuljettavia
suuryhtiöitä.

Samaan aikaan saaristoliikenteen kilpailutukseen liit-
tyvä sotku saa jatkoa. Vuoden 201 7 keväällä Skär-
gårdsbolaget, entinen TRSM Group, hakeutui selvitys-
tilaan taloudell isista syistä. Maakäräjät (SLL) myönsi
l i ikennesopimuksen suoraan ilman kilpailutusta vedo-
ten sil loisen operaattorin taloudell isen tilanteen epä-
vakauteen. Tämä johti siihen, että l i ikenne annettiin
uuden operaattorin hoidettavaksi (Rederi AB
Faludden), jonka tosin omistaa Rederi AB Gotland,
kuten jo aiemmankin selvitystilaan ajautuneen yhtiön.
Tässä välissä SLL:n maksama korvaus ”uudelle”
toimijal le kuitenkin nousi 1 3 prosenttia. Nykyinen
liikennesopimus kestää vuoden 201 8 loppuun. Tällöin
l i ikennesopimusta joudutaan ”pikaisesti” vielä kerran
jatkamaan, ennen kuin uusi pitkäaikainen sopimus voi
astua voimaan aikaisintaan syksyllä 201 9 uuden kilpai-
lutuksen jälkeen. Edell inen kilpailutus joitakin vuosia
sitten, jossa sopimukset alun perin myönnettiin TRSM
Groupil le, todettiin laittomaksi ja joudutaan siis
oikeuden päätöksen jälkeen suorittamaan uudestaan.
Kaikesta päätellen sekasorto saaristoliikenteessä siis
saa jatkoa, ja maksumieheksi joutuu SLL ja viime
kädessä Tukholman läänin veronmaksajat.

PS. Otan mieluusti vastaan kommentteja ja ideoita
palstan sisältöön liittyen. Mitä mieltä olet palstal la
käsiteltävistä aiheista, ja onko sinul la ideoita, mitä
aiheita palstal la voitaisiin käsitel lä? Kaikki palaute
otetaan ilol la vastaan sähköpostiosoitteeseen
lassi.l i ikanen@ulkomatala.net tai Ulkomatalan
Facebook-sivun kautta.

Tukholman-kirjeenvaihtaja

Saaristoliikenne yhä
harvemmissa käsissä

ulkomatala



TEKSTI: JUSSI LITTUNEN

Ranskalainen risteilyvarustamo Ponant ilmoitti jou-
lukuun puoliväl issä tilaavansa monella tapaa ainut-
laatuisen risteilyaluksen expedition-markkinoil le nor-
jalaiselta Vardin telakalta. Tilaus on jatkumoa Ponantin
vuonna 201 6 allekirjoittamalle sopimukselle neljän
arktisen risteilyaluksen rakentamisesta samalla tela-
kalla. Viimeisen parin vuoden ajan risteilymarkkinoil la
onkin vall innut jonkinlainen expedition-buumi, kun
Ponantin l isäksi mm. Hurtigruten ja Hapag-Lloyd ovat
tilanneet pienehköjä jäävahvistettuja risteilyaluksia
(kerroimme näistä enemmän numerossa 1 /201 7).

Ponantin mukaan nyt tilattu alus tulee olemaan yh-
distetty jäänmurtaja ja risteilyalus, mistä syystä pro-
jektinimenä on Ponant Icebreaker. Oletettavasti alus
tulee palvelemaan pelkästään risteilyaluksena, mutta
jäänmurtajia alus muistuttaa siinä, että ensimmäisenä
risteilyaluksena maailmassa se rakennetaan polaari-
jääluokkaan PC2 (polaarikoodeista tarkemmin Ulko-
matalan numerossa 1 /201 7), mikä merkitsee huo-
mattavasti parempaa jäänmurtokykyä kuin tämän
hetken parhail la, PC6-luokkaan rakennetuil la arktisil la
risteilyaluksil la

Ponant Icebreakerin konsepti tuo omalla taval laan
mieleen jäänmurtajat, jotka kuljettavat matkustajia ja
toimivat siis käytännössä risteilyaluksena. Suomalai-
nen esimerkki tästä on jäänmurtaja Sampo, joka oli

aktiivikäytössä murtajana vuodet 1 961 -87 ja tekee
nykyään risteilyaluksena Kemistä käsin. Maailman
suurin jäänmurtaja, venäläinen ydinkäyttöinen 50 Let
Popedy toimii myös toisinaan risteilyaluksena kuljet-
taen mukanaan enintään 1 28 matkustajaa. Aluksen
koko vastaa hyvin Ponantin nyt tilaamaa uudisraken-
netta, sil lä sen päämitat ovat noin 1 60 x 30 metriä.

Suomalaista suunnitteluosaamista

Ponant Icebreakerin suunnitteluun on osall istunut
jäävahvistettuihin aluksiin erikoistunut suomalainen
suunnittelutoimisto Aker Arctic, joka hyödyntää a-
luksessa kehittämäänsä Double Acting Ship (DAS)
-konseptia. Tämä tarkoittaa, että aluksen peräosan
runko muotoil laan ja vahvistetaan siten, että kaikkein
pahimmissa jääoloissa matkaa taitetaan perä edellä.
Tämä edellyttää ruoripotkureita tai muuta potkuri-
järjestelyä, joka mahdoll istaa ajamisen täydellä
työntövoimalla sekä eteen- että taaksepäin. Ponant
Icebreakerin suunnittelussa ovat l isäksi ol leet mukana
Vard sekä ranskalainen muotoilutoimisto Stirl ing
Design International, joka on osall istunut aikai-
sempienkin Ponantin uudisrakennusten suunnitteluun.

Double Acting Ship -konseptia pilotoitiin Helsingin
telakan vuonna 1 994 Itävaltaan rakentamassa joki-
jäänmurtaja Röthelsteinissa. Ensimmäiset saman kon-
septin mukaan rakennetut kauppa-alukset olivat Nes-
teen vuosina 2002-2003 valmistuneet Tempera ja
Mastera. DAS:in tarkoituksena on välttää ongelmat,
jotka aiheutuvat yrityksestä yhdistää samaan keulaan
sekä hyvät avomeri- että jäänmurto-ominaisuudet.
Avomerioloissa toimiva v-muotoinen keula, joka tyy-
pil l isesti varustetaan keulabulbil la, ei pysty murtamaan
jäätä yhtä hyvin kuin jäänmurtajien leveämpi, vesi-
rajastaan teräväprofii l inen keula.

Risteilyalukset

Ponantille jään-
murtajan ja risteily-
aluksen risteytys
Ponant tilasi ensimmäisenä maail-
massa jäänmurtajan ominaisuuk-
silla varustetun risteilyaluksen.
Tilaus merkitsee uudenlaista a-
vausta suosiotaan jatkuvasti kas-
vattavilla expedition-markkinoilla.
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Puhtaampia risteilyitä akkujen ansiosta

Ponant Icebreakerin uutuuksiin kuuluu mm.
hybridikoneisto, joka koostuu LNG-käyttöisistä pää-
koneista ja akuista. Aluksen varustukseen kuuluu
myös kaksi helikopteria. Aluksen pituus on noin 1 50
metriä, leveys 28 metriä ja bruttovetoisuus noin 30
000. Matkustajakapasiteetti on 270 ja matkus-
tajahyttejä alukselle tulee 1 35, minkä lisäksi aluksessa
on hytit 1 80 miehistön jäsenelle. Aluksen hinta on 2,7
mil jardia Norjan kruunua eli noin 265 mil joonaa eu-
roa; vertailun vuoksi mainittakoon, että Viking Linen
esisopimus noin kaksi kertaa suuremmasta autolau-
tasta kiinalaiselta Xiamen Shipbuilding Industryltä on
arvoltaan 1 94 mil joonaa euroa.

Ponant Icebreakerin runko rakennetaan Vardin
Tulcean telakalla Romaniassa ja alus varustel laan
Søviknesin telakalla Norjassa. Luovutuksen on määrä
tapahtua vuoden 2021 toisel la neljänneksellä. Tätä en-
nen sama telakkayhtiö luovuttaa Ponantil le siis nel jä
pienempää 1 28-metristä risteilyalusta, joista ensim-
mäisenä valmistuva Le Laperouse on määrä luovuttaa
tänä keväänä. Kolme muuta alusta luovutetaan
syksyllä 201 8 sekä vuoden 201 9 puolel la.

Lähteitä:

Ponant (en.ponant.com)
World Maritime News (worldmaritimenews.com)
Turunen, Ari & Partanen, Petja: Raakaa voimaa (Atena
201 1 )

Tietokonemallinnus Ponantin uudisrakennuksesta, työnimel-
tään Ponant Icebreaker. Aluksen ulkoasun on suunnitellut
ranskalainen Stirling Design International, joka on vastannut
myös Ponantin aikaisempien uudisrakenteiden muotoilusta.
Keulakannella näkyy helikopterikenttä ja sille laskeutunut
helikopteri. Kuva: Vard/Stirl ing Design International



Autolautat

Keula
kohti uudistuksia!

Baltic Princess jäi pois liikenteestä
illalla 9.1 . ja suuntasi seuraavana
aamuna kohti Remontowan telak-
kaa Puolassa, jossa laivalla tehdään
muutostöitä kuuden viikon ajan
niin matkustajatiloissa kuin kone-
huoneen puolellakin. Ulkomatalan
toimittajat pääsivät mukaan mat-
kalleTurusta Gdanskiin.

KOONNUT: KALLE ID
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Buffet Silja Line on yksi laivan eniten muuttuvia osia, sillä
se uudistetaan kokonaan Silja Serenadelta, Silja
Symphonyltä ja Silja Europalta tutun Grande Buffet
-konseptin mukaiseksi.
Ylinnä: Purkutyöt buffetissa olivat jo täydessä käynnissä
ensimmäisen matkapäivän aamuna.
Vasemmalla yllä: Buffet-ravintolan alkuperäiset tuolit ovat
edelleen hyväkuntoisia, joten niitä ei vaihdeta vaan ne
uudelleenverhoillaan telakoinnin aikana.
Alla: Telakalle saavuttaessa vanhat tarjoilulinjastot oli jo
purettu. Keskelle buffetia tulee uusi jälkiruokapöytä, jossa
tarjoilijat "tuunaavat" annoksia asiakkaiden toiveiden
mukaan.
Kuvat: Kalle Id



Ylinnä vasemmalla: Vaativin telakoinnin aikana tehtävä
muutos on epäluotettaviksi osoittautuneiden
vaihdelaatikoiden vaihtaminen uusiin. Laatikot nostetaan
pois autokannen kautta, mikä vaatii merkittäviä purkutöitä.
Baltic Princessin vanhat vaihdelaatikot säästetään varaosiksi
sisaralus Baltic Queeniä varten.
Ylinnä oikealla: Vanha Cafeteria muttuu Fast Lane
-ravintolaksi, täyttäen samalla asiakkaiden toiveet kahvilan
suuremmasta lämpimien ruokien tarjonnasta.
Yllä vasemmalla: Vanha Siljaland seitsemännellä kannella
muuttuu telakoinnin aikana Fashion Street -myymälän
laajennusosaksi. Koko vanha sisustus oli käytännössä purettu
ensimmäisen matkapäivän aikana.
Yllä oikealla: Uusi Siljaland rakennetaan viidennelle kannelle,
kokousosaston vieressä olevan matkatavarasäilytyksen
paikalle. Uuteen leikkihuoneeseen tulee asiakaspalautteen
perusteella muun muassa aikuisille tarkoitettu kahvila ja
istumapaikkoja sekä pieni esiintymislava, jolla tulevat
esiintymään sekä Harri Hylje että lapset itse.
Oikealla: Remontowan telakka on yksi Euroopan kiireisimpiä.
Samana aamuna Baltic Princessin kanssa saapuivat kuvassa
näkyvät Stena Linen Stena Scandinavica ja P&O Ferriesin
Pride of Rotterdam, sekä kuvan ulkopuolelle jäänyt Brittany
Ferriesin Mont St Michel.
Alla oikealla: Viimeiset toimittajat poistuvat laivalta 1 1 .1 .
iltapäivällä. Baltic Princess palaa liikenteeseen Turusta illalla
22.2. Tutustumme telakoinnin lopputulokseen tuolloin
tuoreeltaan Ulkomatalan nettisivuilla.
Kuvat: Kalle Id
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TEKSTI: CRUISIN KIRSI

Karibian risteil i jöiden ja niiden matkustajamäärien
kasvaessa varustamot ovat alkaneet tarjota isoimmil la
ja uusimmil la laivoil laan sviittimatkustaji l le omia rau-
hal l isia alueita ja ravintoloita, jonne paeta massoja.
Sviittimatkustajia hemmotellaan mm. sujuvammalla
l i ikkumisel la (priority) ja omalla butleril la, mutta par-
haimmassa tapauksessa varustamosta riippuen sviit-
timatkan hintaan kuuluu paljon enemmän. Norwegian

Risteilijät

Esittelyssä Norwegian Epicin
The Haven

Norwegian Cruise Line on yksi
massamarkkinoiden risteilyvarus-
tamoista, jotka tarjoavat sviitti-
matkustajille oman, muista mat-
kustajista eristetyn alueen. Mil-
laista Norwegianin The Havenissä
on sitten matkustaa? Vieraileva
toimittajamme raportoi.
1 2 ulkomatala



Risteilijät

Esittelyssä Norwegian Epicin
The Haven

Cruise Line onkin yksi harvoista varustamoista, joka
tarjoaa sviittimatkustaji l leen oman rauhaisan alueen,
josta löytyy niin paljon palveluita, ettei matkustajan
tarvitse välttämättä poistua ollenkaan yleisel le puo-
lel le matkansa aikana. Tällä hetkellä samanlainen ”ship
within a ship” -konsepti täl lä laajuudella löytyy ai-
noastaan MSC Cruises -varustamolta, mutta myös
muun muassa Celebrity Cruises ja Cunard Line ovat
aluksil laan huomioineet sviittimatkustajat omalla ra-
vintolal la ja loungella.

1 3

Norwegian Epic sai aikanaan paljon kyseenalaista
julkisuutta funktionaalisen ulkokuorensa vuoksi., joka
toteutettiin arkkitehdin vastustuksesta huolimatta. The
Haven -osasto sijaitsee komentosillan yläpuolella olevassa
"mötikässä". Kuva: Norwegian Cruise Line

ulkomatala
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Neljän hengen perheemme teki Välimeren risteilyn
Norwegian Epicin The Haven -sviittiluokassa loka-
kuussa 201 7, ja vaikka risteilyl le tul i hintaa, emme ka-
tuneet sijoitustamme ollenkaan. Sviittimatkustajien
erikoiskohtelu alkoi jo Barcelonan satamassa, jossa
meidät ohjattiin omaan lähtöselvitykseen ja loungeen
istumaan. Laival le siirryimme sujuvasti jonojen ohi ja
laival la vain sviittimatkustaji l le varatul la hissil lä suo-
raan The Haven -alueelle nauttimaan kaikesta siitä,
mitä The Havenil la oli tarjota. Viikon ajan pakenimme-
kin useasti väenpaljoutta yli 4 000 matkustajan laival la
mm. omalle rauhall isel le uima-al laskannelle ja käytim-
me surutta erikoispalveluja hyväksemme. Kaiken
kruunasi kahden makuuhuoneen sviitti omalla butle-
ril la, joka huolehti ruokatarjonnasta vuorokauden jo-
kaisena tuntina. Mil laista siel lä sviittimatkustajien
platinaisel la hyttikortil la avautuvan oven takana sitten
oli?

Sviittimme,The Haven 2-Bedroom Family
Villa

Sviittiluokkia Norwegian Epicil lä on viisi erilaista.
Kahden hengen sviitit el i The Haven Aft-Facing Pent-
house, The Haven Courtyard Penthouse ja The Haven
Spa Suite, sekä neljän hengen The Haven Deluxe Ow-
ner’s Suite ja kuuden hengen The Haven 2-Bedroom
Family Vil la. Kaikista sviiteistä löytyy myöskin parveke,
joiden koot vaihtelevat 5-1 3 neliön väli l lä. Päädyimme
varaamaan 1 6. kannella sijaitsevan kahden makuuhuo-
neen 2-Bedroom Family Vil lan #1 6006 siitä syystä,
että se sijaitsi samalla kannella kuin The Havenin var-
sinaiset palvelut. Kantta alempana on aluksen buffet-
ravintola ja kantta ylempänä puolestaan The Haven
-luokan hyttejä, joiden yläpuolel la sijaitsee aurinko-
kansi. Koska epäil imme mahdoll ista aurinkotuolien
siirtelystä aiheutuvaa äänihaittaa emme edes harkin-
neet 1 7. kannen sviittejä.

Kahden makuuhuoneen sviitin sisäänkäynnin vieressä
on pienempi makuuhuone, jonka koko vastaa ruotsin-
laivojen B-luokan hyttiä. Sohva on muutettavissa noin
1 20 cm leveäksi sängyksi, joskin käsitykseni mukaan
sen saa vielä leveämmäksi. Katosta on laskettavissa
normaalikokoinen yläsänky päätyseinän suuntaisesti.
Makuuhuoneesta löytyy amerikkalaisten ja yhden
eurooppalaisen pistokkeen lisäksi televisio, meikkaus-
pöytä, hiustenkuivaaja, laatikosto ja pieni ovell inen
kaappi sekä avoin vaatetankokaappi. Makuuhuoneen
yhteydessä oleva kylpyhuone on melko pieni, mutta
kylpyhuoneen suihkukaappi tuo pientä luksusta, kun
pienessä kylpyhuoneessa ei tarvitse kärsiä suihkuver-
hosta.

Tilavassa olohuoneessa on pieni ruokapöytä, kaksi
ruokatuolia, minibaari erilaisine laseineen ja drinkin-

tekovälineineen sekä Nespresson kahvikone erilaisine
kahvikuppeineen ja l isukkeineen. Varustamo tarjoaa
lähtöpäivänä pullon vettä sekä pullol l isen kuohuviiniä,
mutta korkeamman tason kanta-asiakkaita hemmo-
tellaan vähintään yhdellä l isäkuohuviinipul lol la. Olo-
huoneen oleskelualueen puolel la on sohvasänky, noja-
tuoli, pieni pal l i , rahi pöytätasolla, televisio ja dvd/cd-
soitin. Tavall isen puhelimen lisäksi sviitistä löytyy kan-
nettava puhelin, jonka avulla pystyy olemaan yhtey-
dessä vaikka conciergeen tai hytissä majaileviin henki-
löihin mistä päin laivaa tahansa.

Parveke on suojatumpi kuin ns. taval l inen parveke ja
rauhall inen, sil lä parvekkeen kummallakin puolel la on
oman ja naapurisviitin kylpyhuoneet. Parvekkeen
koko on ihan hyvä, eikä edes olohuoneesta lainattu
rahi vie l i ikaa tilaa parvekkeelta.

Sviitin päämakuuhuonetta hall itsee upea ja pehmeä
Bliss Collection by Norwegian -sänky, jossa saa var-
masti miel lyttävät yöunet. Tyynyvalikoimasta on mah-
doll isuus valita mieluisa tyyny, mutta kukaan per-
heemme jäsenistä ei kokenut tarvetta vaihdattaa jo
sängyssä olleita tyynyjä. Korkean sängyn alle saa
ongelmitta kaksi isoa matkalaukkua ja kaksi käsimat-
katavaralaukkua. Makuuhuoneesta löytyy televisio ja
dvd-soitin, ja valaistusta on mahdoll isuus säätää tun-
nelman mukaan. Vaikka sähköpistokkeissa on amerik-
kalaisten lisäksi myös yksi eurooppalainen pistoke,
kannattaa matkaan pakata mukaan jatkojohto. Makuu-
huoneen puolelta löytyy myös meikkipöytä laatikoi-
neen, kaksi valaistua meikkipeil iä sekä hiustenkuivaaja.
Säilytystilaa on erittäin hyvin ympäri makuuhuonetta
ja kylpyhuonetta, emmekä ainakaan me edes pysty-
neet täyttämään kaikkia kaappeja, vaikka vaatteita ja
tavaroita oli mukana aivan liikaa.

Kylpyhuone on erotettu makuuhuoneesta pimennys-
verholla. Kylpyhuone on tilava ja sieltä löytyy kaksi
käsienpesuallasta, henkilövaaka, kylpyamme sekä eril-
l inen suihku ja wc. Peseytymistuotteina on miellyttä-
vän tuoksuiset Bvlgari-tuotteet, joita l isäil lään ahke-
rasti viikon aikana.

Sviittietuihin kuuluu 24/7 butler, joka tuo joka ilta
snacksejä ja huolehtii muutenkin ruoka- ja juomapuo-
lesta. Sekä lapset että aikuiset huomioidaan tarjon-
nassa, ja esimerkiksi minut butler yl lätti eräänä iltana
kunnon kasvislautasel la. Snacksit ja ilmainen pullo
kuohuviiniä sekä vettä tulevat automaattisesti, mutta
butlerin kautta voi tilata lähes kaikkien aluksella ole-
vien ravintoloiden listalta ruokaa sviittiin tai vaikkapa
aurinkokannelle toimitettavaksi. Se kannattaa kuiten-
kin huomioida, että osa erikoisannoksista on maksul-
l isia, ja minibaarin juomat tai drinkkipaketin myötä
baarista ilmaiseksi saatavat juomat eivät kuulu butle-
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Yllä: Pari vuotta sitten toteutetussa uudistuksessa sviitin
oleskelutilan väritys vaihdettiin rauhallisempaan ruskeaan ja
muun muassa kokolattiamatto vaihdettiin vähemmän
herkkään väriin.
Oikealla: Päivän sisällöstä riippumatta Bliss Collection by
Norwegian -sängyssä nukkuu levollisesti.
Oikealla alla: Butler toimittaa päivittäin erilaisia snäcksejä,
joita voi tilata halutessaan lisää.
Alla: Pääkylpyhuoneessa on tilaa, ja kylpyammeesta voi
ihailla näkymiä.
Kuvat: Cruisin Kirsi
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Yllä vasemmalla: The Epic Club Lounge tarjoaa miellyttävän
miljöön seurusteluun tai vaikka cocktailien nauttimiseen, joita
baarimestari loihtii joko listalta tai toiveen mukaisesti.
Yllä: Ruokailun vuoksi The Haven -alueelta ei tarvitse poistua.
The Epic Club tarjoaa sviittimatkustajille aamupalan, lounaan
ja illallisen.
Vasemmalla: The Courtyard Grill on rennompi osa The Epic
Clubia ja tarjoaa erilaista pientä purtavaa vaikkapa
sviittimatkustajien uima-allasalueelle.
Alla: Sviittimatkustajien rauhalliselle uima-allasalueelle
Courtyard Pool & Spalle myös lapset ovat tervetulleita.
Kuvat: Cruisin Kirsi
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rin kautta tilattuina maksuttomien juomien piiriin.
Kannattaakin kipittää kiltisti baariin hakemaan juo-
mansa maksuttomasti tai tyytyä maksuttomiin ruoka-
juomiin butlerin tuomana, jos rahalla on väliä.

Norwegian Epic on valmistunut STX Europen Chan-
tiers de l 'Atlantique telakalla Ranskan Saint-Nazaires-
sa vuonna 201 0. Alusta on uusittu vuonna 201 5, mut-
ta hytit ovat osittain alkuperäisessä kunnossa. Tekstii-
lejä ja mattoja on vaihdettu ja sviitin 1 6006 kunto on
hyvä, joskin ikä näkyy ajoittain ja muutamia paikkauk-
sia sviitistä löytyy. Sviitin sijainti sinänsä on hyvä, sil lä
baariin on matkaa viiden sviitin verran, uima-altaal le
kahden sviitin verran ja muutkin The Havenin palvelut
ovat ihan lähettyvil lä. Hyttikäytävä on muutoin rau-
hal l inen, mutta juuri sviittiä 1 6006 vastapäätä oleva
henkilökunnan ovi saattaa haitata herkkäunisimpia
matkustajia.

The Haven on suomeksi suojapaikka ja täysin
nimensä veroinen

The Havenin alueelle pääsee vain sviittimatkustajien
hyttikortil la, ja kyseinen alue sijaitsee aluksen etuo-
sassa, komentosil lan yläpuolel la niin sanotussa ruman
näköisessä l isukkeessa. Kaksikerroksinen aurinkokan-
si Posh Beach Club mukaan lukien sviittimatkustaji l le
löytyy tiloja aluksen etuosasta yhteensä neljältä kan-
nelta (1 6-1 9).

Varsinaiset palvelut löytyvät kannelta 1 6, jossa on
sviittien l isäksi lounge baari, ruokaravintola, gril l i , toi-
nen baari, conciergen palvelut, aurinkokansi, uima-
al las, kaksi poreallasta ja sauna. Erityisesti uima-al las-
kansi on yksi parhaimmista The Havenin eduista, sil lä
ison laivan julkisel la puolel la oleva allaskansi on tiet-
tyinä aikoina melkoisen täysi. Sil loin on mahtavaa ve-
täytyä omaan rauhaan ja pötkötellä tasokkaammalla
(lue: pehmeämmällä) aurinkopedil lä sekä nauttia hen-
kilökohtaisesta palvelusta. Henkilökunta kantaa vir-
voittavia pyyhkeitä, hedelmiä ja ruokaakin aurinkope-
tien viereen automaattisesti sekä myös erikseen ti-
lattaessa. Uima-al las on auki kymmeneen saakka
il lal la, jonka jälkeen matkustajien käyttöön jää vielä
porealtaat.

Uima-al lasalueen, Courtyard Pool & Span, vieressä si-
jaitsee baari ja Courtyard Gril l , jossa tarjoil laan tiet-
tyinä aikoina simppeliä ruokaa sil loinkin, kun alueen
varsinainen ravintola The Epic Club on kiinni. Court-
yard Gril l issä on mahdoll isuus nauttia vaikkapa aamu-
palaa ja lounasta myös The Epic Clubin ollessa auki,
si l lä ravintolasta on uloskäynti Courtyard Gril l i in.

The Epic Club Lounge on iltaisin suosittu hengailu-
paikka, jonka isoista ikkunoista avautuu näkymät ylei-

sel le aurinkokannelle. The Epic Club Loungessa voi
nauttia vaikka aperitiivin ennen siirtymistä sviittimat-
kustajien omaan ravintolaan, The Epic Clubiin. Siel lä
tarjoil laan aamiainen, lounas ja il lal l inen, mutta valitet-
tavasti ruokalista ei vaihdu matkan aikana ollenkaan.
Parasta antia onkin oikeastaan aamupala, jol loin kyl-
mät aamupalatuotteet noudetaan seisovasta pöydästä
ja l istalta voi erikseen tilata mm. uppomunia, omelet-
teja sekä vohveleita.

Kannelta 1 7 löytyy hyttejä ja pieni punttisal i sekä
muutama span hoitohuone. Kansil la 1 8 ja 1 9 sijaitsee
rauhaisa aurinkokansi Posh Beach Club, josta löytyy
erilaisia auringonottotuoleja ja baari. Sviittimatkus-
taji l le kyseinen alue on ilmainen, joskin muil la mat-
kustaji l la on mahdoll isuus ostaa sisäänpääsy Posh
Beach Clubil le erikseen määrättyyn hintaan.

The Haven sviittimatkustajien edut ja palvelu
omalla risteilyllämme

Barcelonan terminaalin turvatarkastuksen jälkeen
elämä oli meil le kaikin puolin helppoa. Priority-l i ik-
kumiset niin halutessa, ajoittain jopa hissil lä. Aluksen
teatteriesityksiin oli mahdoll ista mennä conciergen
saattelemana prioritynä tai itsenäisesti omaan tahtiin.
Istuinpaikasta ei tarvinnut huolehtia, sil lä tietyt paikat
oli aina varattu The Havenissa matkustavil le.

Cannesissa palasimme retkeltä ja luul imme joutuvam-
me jonottamaan melkoisen isosti päästäksemme
tender-veneeseen, mutta luulo osoittautui vääräksi.
Concierge odotti meitä sviittimatkustajia laiturin al-
kupäässä ja johdatti jonojen ohi ensimmäisenä ten-
der-veneeseen. Samainen jonon ohi palvelu jatkui aina
paluuseen ja Barcelonan terminaalin ulko-ovelle saak-
ka, jossa concierge neuvoi vielä taksitolpankin meil le.

Palvelu oli erityistä myös ns. julkisel la puolel la. Nor-
maalil le Guest Relations -tiskil lekään ei tarvinnut
jonotella, kun henkilökunnan jäsen sattui tiedustele-
maan meiltä jonon hännil lä asiointitarvettamme. Kun
tiedusteli jal le kävi selväksi statuksemme, otti hän heti
meidät jonosta pois ja vei erikseen tiskil le kutsutul le
virkail i jal le. Melkoisen jonon ohi tuolloin kurvasim-
me.

Palvelu oli kaikkial la hyvää, mutta erityisesti minua
ilahdutti ne muutamat asiat, joista tiesin olevani hie-
man muuta kuin kasvoton, tuntematon matkustaja.
Tilasin eräässä laivan julkisen puolen baarissa Rebel-
l ious Fish-drinkin, johon tulee marjoja, mutta ihmeen
täynnä lempidrinkkini oli marjoista tuolla kertaa. Selv-
isipä syykin minulle, sil lä baarissa sattui olemaan työ-
vuorossa sel lainen henkilö, jol le olin maininnut The
Epic Clubissa olevani marjojen ystävä.
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Eräänä iltana il lal l istimme mieheni kanssa aluksen
ranskalaisessa Le Bistro -ravintolassa. Kasvissyöjänä
tilasin minulle tutun annoksen, johon tulee mm. siivu
vuohenjuustoa, mutta annoksen saatuani ihmettelin
sen suurta kokoa. Selvisipä sil lekin pian syy, sil lä ravin-
tolassa ollut, muihin pöytiin tarjoil lut The Havenin
tarjoil i ja sattui näkemään minun olevan syömässä ja
muutti keittiöön tehtyä annostilausta. Tarjoil i ja muisti
minun maininneen olevani juustojen ystävä, joten
keittiöstä tuli annos tuplajuustolla. Nuo edellä mainit-
semani pienet asiat tekivät risteilyl lämme palvelusta
hieman henkilökohtaisempaa.

Paljonko risteily sviitissä maksoi?

Viikon mittainen Välimeren risteily Norwegian Epicil lä
kahden makuuhuoneen The Haven -sviitissä maksoi
perheeltämme ilman lentoja yhteensä 6 380 euroa,
josta sain pienen blogiyhteistyöalennuksen. Varaus-
aikaan Norwegian Cruise Linen risteilyt eivät vielä
olleet al l inclusive-risteilyitä alkoholijuomien ja hen-
kilökunnan palvelurahojen suhteen, joten kaupan-

pääll isenä risteilyyn tuli meil le aikuisil le juomapaketti
(UBP, sisältäen alkoholijuomat), erikoisravintolapaketti
(UDP, sisältäen kolme ateriointia maksull isissa ravin-
toloissa), henkilökunnan palvelurahat, yhteensä 31 0
minuuttia nettiä sekä käyttörahaa laival le 500 USD.

Siinä vaiheessa, kun kokonainen perhe tekee par-
haimmil laan samaisen risteilyn sisähytissä jopa alle 2
000 eurolla ilman edellä mainittuja etuja tai huomat-
tavasti vähemmil lä eduil la, rupeaa tosiaan miettimään
kannattaako risteilystään maksaa jopa yli 4 000 euroa
enemmän. Norwegian Cruise Line on bulkkivarusta-
mo, joten viimeiseen viety tasokkuus kaikesta kuiten-
kin puuttuu. Kannattaakin pohtia, onko järkeä maksaa
pääsystä rauhall isel le alueelle useil la tuhansil la vai ei,
si l lä sisähytissäkin matkustava voi ostaa itsel leen si-
säänpääsyn Posh Beach Clubil le tai Thermal Spa Sui-
teen, aterioida maksull isissa erikoisruokaravintoloissa
ja suunnitel la oleskelun laival la siten, ettei suuriin
matkustajamassoihin välttämättä törmää. Me saimme
risteilyl lämme juuri sen nautinnon ja matkustamisen
helppouden, mitä lähdimme isolla rahalla hakemaan-
kin.

Norwegian Cruise Linen etu verrattuna luksusva-
rustamoiden pieniin aluksiin onkin viihde ja muut
aktiviteetit, joita NCL:l lä on tarjota. Menevämpi ih-
minen löytää tekemistä lähes vuorokauden ympäri ja
lapsiperheet on huomioitu laival la hyvin. The Haven
on miellyttävä ja suositeltava matkailutapa, kunhan
hinta osuu kohdalleen. Rehell isyyden nimissä täytyy
myöntää, että noin 6 000 euroa on mielestämme
kipuraja viikon mittaisel le NCL:n risteilyl le, mikäli
siihen ei kuulu käyttörahaa laival le tai varustamon
tarjoama käyttöraha on pieni.

Viikon risteily olisi lähtenyt varmaankin samaan hin-
taan luksusvarustamon puolel la, mutta perheenä mat-
kustettaessa meidän valinta oli luonnoll isesti NCL. En
kiel lä kuitenkaan sitä, ettenkö olisi ruvennut katse-
lemaan luksusvarustamoita pariskuntamatkailuun ja
Royal Caribbeania sekä Celebrity Cruisesia perhe-
matkailuun. Monasti kumminkin hinta ohjaa valinto-
jamme, sil lä toisel la varustamolla pelkkä parvekehytti
saattaa maksaa saman kuin sviitti NCL:l lä huippu-
etujen kera. Eipä siinä sil loin tarvitse miettiä valin-
taansa kovinkaan kauaa.

Kirjoittajan matkoista niin merellä kuin maissa voi lukea

Passionate Traveller -matkablogista osoitteesta

http://www.rantapallo.fi/kthetraveller/

Vilvoittava jäähiledrinkki Mango Meltdown on saatavissa
myös alkoholittomana. Kuva: Cruisin Kirsi
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Yllä: Retket kohteissa ovat maksullisia sviittimatkustajillekin ja
varattavissa sekä ennen matkaa että laivalta. Itse
retkeilimme muun muassa Monacossa.
Oikealla: Kuohuviini sisältyi juomapakettiin (UDP). Nykyisin
NCL:n risteilyillä Premium All Inclusive-palvelu on korvannut
erilliset juomapaketit ja kaikki aikuismatkustajat,
hyttiluokasta riippumatta, voivat nauttia tiettyjä
alkoholijuomia ilman lisämaksua.
Alla: Epicin yleinen uima-allaskansi Aqua Park
vesiliukumäkineen ja altaineen sopii kaiken ikäisille. Päivisin
allasalueella on monenlaista ohjelmaa auringonoton
lomassa, erityisesti meripäivinä. Pimeän tultua iltakävely
valaistulla kannella on myös elämys.
Kuvat: Cruisin Kirsi
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Kirja-arvostelu

Suomalaisen laivan-
rakennuksen historia

TEKSTI : OLLI TUOMINEN

Id, Kalle & Peter, Bruce: Innovation and Specialisation. The

Story of Shipbuilding in Finland. Nautilus Forlag: Kööpen-

hamina 201 7. 328 sivua.

Kalle Idin ja brittiläisen merihistorioitsija Bruce Pe-
terin tuore teos kokoaa sopivasti satavuotisjuhlavuo-
den kunniaksi yksiin kansiin Suomen telakkateoll isuu-

den kehityskulun sotienjälkeisestä ajasta tähän päi-
vään. Kirja alkaa lyhyellä katsauksella sotia edeltävään
aikaan, mutta pääpaino on sotienjälkeisessä ajassa,
jol loin telakkateoll isuus Suomessa alkoi toden teolla
kehittymään. Kirja etenee pääosin kronologisesti,
mutta kappaleita on ryhmitelty myös laivatyypeittäin
siten, että saman vuosikymmenen autolautat ja ristei-
l i jät on käsitelty omissa kappaleissaan. Ratkaisu on
toimiva ja helpottaa myös lukijan urakkaa kun saman
alustyypin kehitys on koottu samaan kappaleeseen.

Yksi kirjan suurimmista ansioista on, että se ei keski-
ty yksinomaan telakkateoll isuuden tapahtumiin vaan
peilaa sen kehitystä niin yleiseen talouskehitykseen
kuin muihin historian vaiheisiin. Näin monet tehdyt
ratkaisut tulevat ymmärrettävämmiksi ja asettuvat
laajempaan kontekstiin. Telakkateoll isuuden nousua
olisi vaikea ymmärtää, jos esimerkiksi Neuvostoliiton
kanssa tehtyä YYA-sopimusta ja sotakorvauksia ei kä-
siteltäisi.

Kirjan ansioksi on laskettava myös lukuisat laajat hen-
kilöhaastattelut niin suomalaisten kuin ulkomaisten-
kin henkilöiden kanssa, jotka ovat olleet avainasemas-
sa suomalaisen telakkateoll isuuden historiassa. Haas-
tattelut tuovat tekstiin runsaasti väriä ja kiinnostavia
tarinoita esimerkiksi neuvotteluista uudisrakennusti-
lausten takana. Haastattelut valottavat telakoiden
käytännön haasteita esimerkiksi 1 950- ja 1 960-luvuil-
la, jol loin telakoiden modernisoituminen lähti toden
teolla käyntiin, ja ovat ehdottomasti kirjan mielen-
kiintoisinta antia.

Sekä Idin että Peterin aiempien teosten tapaan myös
tämä teos on kattavasti kuvitettu, ja näkee helposti,
että kuvituksen etsimiseen on uhrattu paljon aikaa.
Osa kuvista on taitosta johtuen harmil l isen pieniä,
jol loin kuvateksteissä mainittuja yksityiskohtia on vai-
kea havaita.

Kirja ei val itettavasti ole myynnissä Suomessa muualla
kuin Rauman Merimuseossa ja satunnaisesti Akatee-
misessa Kirjakaupassa. Sen voi tilata suoraan kotiin
Adlibriksestä tai suoraan kustantajalta osoitteesta
www.polyteknisk.dk/home/nautilus.

Kalle Idin ja Bruce Peterin teos
täyttää merkittävän aukon kokoa-
malla Suomen telakkateollisuuden
historian yksiin kansiin. Englannin-
kielinen teos myös liittää telakka-
teollisuuden tapahtumat osaksi
laajempaa historiallista kehystä.
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Pokki, Juha: GTS Finnjet – Itämeren superkulkija.

Viipalemediat: Vaasa 201 7. 240 sivua.

TEKSTI: KALLE ID

Finnjetin valmistumisesta tuli viime vuonna kulu-
neeksi 40 vuotta ja juhlan kunniaksi laiva sai viimein
itsel leen omistetun suomenkiel isen kirjan. Samalla tul i
korjattua vuosikymmenien epäkohta, sil lä saksaksi
Finnjetistä julkaistiin kirja jo vuonna 1 997.

Juha Pokki tunnetaan muun muassa Koneurakointi,
Raskas Kalusto ja Miten Se Toimii -lehtien päätoimit-
tajana. Myös Finnjet-kirjan fokus on laivan tekniikassa,
jota kuvail laan yksityiskohtaisesti – ei vain laivan kuu-
luisia kaasuturbiineita, vaan myös muun muassa säh-
köverkkoa ja jätevesien puhdistuslaitosta. Tekniikasta
kiinnostuneelle teos onkin varsinainen aarreaitta. Sa-
moin laivan tilaamista käsittelevät luvut ansaitsevat
kiitoksen; harvemmin on käsitelty sitä, että Suomen
ylpeys oli päätyä rakennettavaksi ranskalaisel la tela-
kalla.

Laivan sisustusta käsittelevät luvut eivät ole saaneet
yhtä paljon huomiota osakseen. Vain laivan alkuperäi-
nen sisustus käsitel lään kirjassa ja sekin hieman yliol-
kaisesti; esimerkiksi eri tilojen suunnittel i joita ei mai-
nita. Laivan sisustukseen myöhemmin tehdyt laajat
muutostyöt vuosilta 1 986-89, 1 997 ja 2004 kuitataan
maininnal la, että Sil jan laivastoon siirtymisen yhtey-
dessä myös laivan sisustus muutettiin uuden operaat-
torin tyylin mukaiseksi.

Vaikka kirja on runsaasti kuvitettu sekä sisä- että ul-
kokuvil la, ei mukaan ole mahtunut ainuttakaan kuvaa
laivan sisätiloista Sil ja-ajalta, mikä on valintana vähin-
tään kummall inen. Samoin vakavana puutteena on pi-
dettävä sitä, että kirjassa ei ole ainuttakaan kuvaa lai-
van romutuksesta Alangissa. Kirjoittajan peruste va-
l innal le on, että Finnjet pitäisi muistaa kaunottarena
eikä arvonsa menettäneenä romuna. Minusta perus-
telu ei kestä kriittistä tarkastelua: jos ja kun tavoit-

teena on ollut kirjoittaa kokonaisteos Finnjetistä pi-
täisi myös laivan surull isen lopun olla mukana sekä
sanoin että kuvin.

Ehdottomasti kirjan kiinnostavinta antia ovat arkis-
toista kaivetut toteutumattomat suunnitelmat ja
Finnlinesin sisäiseen käyttöön tarkoitetut raportit:
Saudijet-suunnitelma Finnjetin muuttamisesta Punai-
senmeren-l i ikenteeseen, Gedser-Travemünde Rutenin
toimitusjohtajan pureva raportti Finnjet-matkalta
vuonna 1 982 ja 1 990-luvun alun laajat uudistussuun-
nitelmat. Jälkimmäinen tosin käsitel lään vain kuva-
muodossa, ja laivan piirustusten esiintyessä kirjan si-
vuil la varsin pieninä olisin arvostanut myös teksti-
osiota, jossa olisi tarkemmin avattu mitä muutoksia
suunniteltiin mihinkin tiloihin. Samoin olisi ol lut mie-
lenkiintoista lukea tarkemmin Finnjetin suunnittelu-
vaiheessa tehdyistä vaihtoehtoisista alussuunnitelmis-
ta, joihin nyt viitataan vain hyvin lyhyesti. Vaikka nämä
eivät aivan suoraan Finnjetiin l i itykään, olisi kirja ollut
luonnoll inen paikka ne käsitel lä. Erityisesti tämän
harvinaisemman materiaal in vuoksi olisin kaivannut
kirjaan lähdeluetteloa; nyt lukijan on mahdotonta tie-
tää, mistä etsiä jos haluaa lisätietoa kirjassa kerro-
tuista asioista.

Puutteistaan huolimatta Itämeren superkulkija on an-
siokas tietopaketti yhdestä maailman kuuluisimmista
matkustaja-aluksista ja puolustaa paikkaansa jokaisen
merenkulusta kiinnostuneen kirjahyllyssä.

Kirja-arvostelu

Finnjet ensi kertaa
suomeksi
Finnjet-tietopaketti keskittyy tek-
niikkaan ja laivan Finnlines-aikaan.
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Norja tunnetaan erityisesti Berge-
nin ja Kirkenesin välillä kulkevista
Hurtigruten-lautoista, mutta rik-
konaisesta rantaviivasta johtuen
maan rannikolla sukkuloi suuri
määrä pienempiä ja vähemmän
tunnettuja aluksia. Tässä gallerias-
sa esittelemme muutamia Norjan
länsirannikon autolautoista.
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Autolautat

Norjan vuonolauttoja

KOONNUT: KALLE ID
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Autolautat

Norjan vuonolauttoja
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Yllä: Vuonna 1 974 valmistunut Veøy kuvauksellisessa
Geirangervuonossa. Kesäisin Veøy kulkee "turistireitillä"
Hellesyltin ja Geirangerin välillä, kun taas talvet alus toimii
Fjord1 -varustamon varalauttana.
Viereinen sivu keskellä: Halsa-Kanestraum -linja on osa
Bergenin ja Trondheimin yhdistävää päätietä (E39), ja siksi
lyhyellä linjalla kulkee kolme alusta. Kuvassa vuonna
1 988 valmistunut Rolmsdal ja taustalla suurempi,
vuosimallia 1 992 oleva Svanøy.
Viereinen sivu alla vasemmalla: Lyhyilläkin linjoilla monilta
lautoilta löytyy kahvila. Romsdalilla, kuten monilla muilla
vanhemman sukupolven lautoilla, kahvila oli autokannen
alla. Uudemmilla aluksilla kahvilatilat ovat usein
autokannen sivulla ja tästä johtuen pienempiä.
Viereinen sivu alla oikealla: Myös Norjasta löytyy Rauma-
niminen paikkakunta. Tosin Rauman nimikkolautta ei
liikennöi Raumalle vaan sekin kulkee Halsan ja
Kanestraumin välillä.
Oikealla: Vuonna 1 978 valmistunut Aukra-lautta liikennöi
Tafjordenin ylittävällä Linge-Eidsdal - linjalla osana
Geirangeriin johtavaa tietä numero 63. Vaikka ei ihan
kuuluisassa Geirangervuonossa oltukaan, olivat näkymät
varsin komeat.
Oikealla alla: Matkan sympaattisin lautta oli
Lustrabaatanen omistama Ornesin ja Solvornin välillä
liikennöivä, vuonna 1 969 valmistunut pikkulautta Urnes
(kyllä, lautan ja paikkakunnan nimi kirjoitetaan eri
alkukirjaimella), joka vei pisteet kotiin vaikka Fjord1 :n
lauttoja vastaavat kahvila- ja muut palvelut puuttuivatkin.
Kuvat: Kalle Id
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Rahtilaivat
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Suomen meriteollisuuden
1 980-luvun taidonnäyte
Suomen meriteollisuus kehitti
1 980-luvun alussa Neuvostoliitolle
arktisen rahtialustyypin, joka tur-
vasi ympärivuotisen liikenteen
Koillisväylällä vuosikymmenien
ajan.Wärtsilän ja Valmetin yhteis-
työnä syntyi tyyppinimeltään sub-
arktinen 1 5 000 tonnin monitoimi-
rahtialus, SA-1 5, joka kykeni liiken-
nöimään suurimman osan vuotta
itsenäisesti ilman jäänmurtaja-
avustusta.Vuosina 1 982-1 987 Wär-
tsilän Turun telakka ja Valmetin
Vuosaaren telakka Helsingissä ra-
kensivat yhteensä yhdeksäntoista
alusta, jotka tekniikkansa ja suori-
tuskykynsä puolesta olivat lähem-
pänä jäänmurtajia kuin rahtilai-
voja.
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Rahtilaivat

Suomen meriteollisuuden
1 980-luvun taidonnäyte
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Viimeisenä valmistunut SA-1 5 Super -sarjan alus Kapitan
Danilkin Sabetan edustalla huhtikuussa 201 5.
Kuva: Tuomas Romu

ulkomatala

Artikkelin edell isessä osassa perehdyimme
alussarjan historiaan. Tällä kerralla keskitytään
alusten tekniikkaan ja kehitykseen. Sarjan en-
simmäinen osa ilmestyi U lkomatalan
numerossa 6/201 7.

SA-1 5 -sarja 35 vuotta, osa 2/2



TEKSTI:TUOMAS ROMU

Vaikka varsinainen SA-1 5-alustyyppi suunniteltiinkin
Suomessa, voidaan sen historian katsoa alkaneen
Neuvostoliitossa 1 970-luvulla tehdyistä kuljetussel-
vityksistä, joissa tarkasteltiin mahdoll isuutta aloittaa
ympärivuotinen liikenne Koil l isväyläl lä. Meriteknil l inen
suunnittelu- ja tutkimusinstituutti CNIIMF päätyi tar-
kasteluissaan kantavuudeltaan 1 2 000 ja 1 5 000 ton-
nin väli l lä olevaan jäissäkulkukykyiseen monitoimi-
alukseen, joka tulisi rakentaa Neuvostoliiton Merire-
kisterin korkeimpaan ULA-jääluokkaan. Alustyypin tu-
l isi pystyä kuljettamaan monipuolisesti erilaisia lasti-
tyyppejä myös satamiin, joissa ei ol lut minkäänlaisia
lastinkäsittelylaitteita. Monella taval la erityislaatuisen
alustyypin kehitystyö jatkui 1 970-luvun lopussa yh-
teistyössä suomalaistelakoiden kanssa ja kulminoitui
1 980-luvulla useammassa erässä tehtyyn, yhteisarvol-
taan Suomen telakkateoll isuuden siihen asti suurim-
paan laivakauppaan.

Rahtia kuljettava jäänmurtaja vai jäätä murta-
va rahtilaiva?

SA-1 5-sarjan laivat erotti taval l isista kauppalaivoista
jäissäkulkuun suunniteltu runkomuoto: avovesilaivoil le
tyypil l isen keulabulbin sijaan arktisissa erikoisaluksissa
oli jäänmurtajista tuttu kalteva keularanka pienentä-
mässä jäänmurrosta syntyvää lisävastusta ja kall istetut
kyljet helpottamassa ympäröivän jääkentän puristusta.
Perälaivan suunnittelussa pyrittiin paitsi hyvään pe-
ruutuskykyyn jäissä, myös minimoimaan suuritehoi-
sen potkurin synnyttämät paineiskut ja siitä seuraava
värähtely jäissä kuljettaessa. Peräsin oli tuon ajan jää-
laivoissa poikkeuksell isesti tuettu vain yläpäästään
ilman ”kalarautaa”. Lopull inen runkomuoto viimeis-
teltiin Wärtsilän vuonna 1 969 avatussa jäämall ikoe-
laitoksessa, jossa alustyypin suorituskyky todennettiin
laajoin koesarjoin. Ympäri vuoden liikennöivän rahti-
laivan runkomuotoa ei kuitenkaan voinut suunnitel la
täysin jäänmurron ehdoil la: rajoittamattomaan maail-
manlaajuiseen liikenteeseen suunniteltujen alusten
tuli sietää myös Pohjois-Atlantin talvimyrskyjä. SA-1 5-
sarjan runkomuoto osoittautui myöhemmin varsin
onnistuneeksi kompromissiksi.

Jäänmurtokyvyssä SA-1 5-sarja ei toki vetänyt vertoja
Neuvostoliiton suurimmil le jäänmurtaji l le, mutta kyky
murtaa metrin paksuista lumen peittämää kiintojäätä
pysähtymättä oli tuolloin kuitenkin jotain mihin muut
Koil l isväyläl lä l i ikennöivät kauppalaivat eivät pysty-
neet. Alukset pystyivät seuraamaan Arktika-luokan
ydinkäyttöisiä jäänmurtajia itsenäisesti vielä kahden
metrin paksuisessa jäässäkin ja toisin kuin muut kaup-
palaivat, hinattaessa ne eivät juurikaan hidastaneet
jäänmurtajan vauhtia. Avovedessä täydellä teholla lä-

hes 1 9 solmun nopeuteen yltäneet alukset käyttivät
kuitenkin polttoainetta säästääkseen vain yhtä pääko-
netta, jol loin nopeus jäi noin 1 5 solmuun. Alusten toi-
mintasäde täysil lä polttoainetankeil la oli noin 1 6 000
merimail ia.

SA-1 5-sarjan alusten runko vahvistettiin korkeimpaan
ULA-jääluokkaan käyttäen Rautaruukin kehittämää
Raex E32 Polar -erikoisterästä, joka säilytti lujuutensa
jopa -50°C lämpötilassa. Laidoituslevyjen paksuus oli
enimmil lään 36 mil l imetriä. Rungon vedenalaiset osat
maalattiin erityisesti jäänmurtajiin kehitetyl lä Inerta
1 60 -epoksimaalil la, joka pienensi rungon ja jään vä-
l istä kitkaa ja kesti perinteisiä maaleja paremmin jään
hankausta.

Erikoislaivan erikoisratkaisut

1 980-luvulle tultaessa jäänmurtajien kuljetuskoneis-
toksi oli vakiintunut dieselsähköinen voimalaitos ja
sähkömoottoreiden pyörittämät kiinteälapaiset pot-
kurit. Säätösiipipotkureita oli kokeiltu vain muuta-
missa jäissä kulkevissa aluksissa, eivätkä kokemukset
muun muassa Yhdysvaltain rannikkovartioston 1 970-
luvulla rakennetuista kaasuturbiinikäyttöisistä polaa-
rimurtajista olleet erityisen mairittelevia. Kauppalai-
voissa tavall isempaa mekaanista voimansiirtoa puolsi
kuitenkin sen sähköistä kuljetuskoneistoa huomatta-
vasti parempi hyötysuhde ja sen seurauksena pie-
nempi polttoaineenkulutus. Itsenäisesti i lman jään-
murtaja-avustusta arktisil la alueil la operoivan yksipot-
kurisen aluksen propulsiojärjestelmän luotettavuu-
delle asetettiin kuitenkin erityisiä vaatimuksia, ja lop-
putuloksena oli monella tapaa varsin ainutlaatuinen
ratkaisu.

Alusten pääkoneiksi val ittiin kaksi 1 4-syl interistä
Wärtsilä-Sulzer 1 4ZV40/48 -tyyppistä keskinopeaa
nelitahtidieselmoottoria. Potkurin lapakulman säätö-
mekanismin vaurioitumisen varalta moottorit olivat
suuntaa vaihtavia eli ne pystyttiin käynnistämään sekä
myötä- että vastapäivään. Pääkoneiden yhteensä 21
000 hevosvoiman teho johdettiin potkuriakseli l le
Valmetin valmistamalla erikoisvahvistetul la alennus-
vaihteella, jonka hammaspyörät mitoitettiin kestä-
mään yli viisinkertainen kuormitus nimell isarvoon
verrattuna. Vaihteiston yhteyteen oli rakennettu paitsi
tavanomaiset mekaaniset levykytkimet, myös erityi-
sen ankariin jääoloihin tarkoitetut, laivoissa suhteel-
l isen harvinaiset hydrodynaamiset kytkimet suojele-
maan pääkoneita potkurin ja jään vuorovaikutuksen
aiheuttamilta kuormitusvaihteluilta. Mikäli potkuriak-
selin pyörimisnopeus hidastuisi potkurilapojen osu-
essa jääpaloihin, hydrodynaaminen kytkin alkaisi luis-
taa ja automaattivaihteiston momentinmuuntimen
tapaan kasvattaa potkurin vääntömomenttia estäen
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Yllä: Far Eastern Shipping Companyn liikenteessä ollut
Anatoliy Kolesnichenko Rotterdamissa elokuussa 2009. SA-1 5
Super -sarjan aluksiin oli tehty alkuperäisiin piirrustuksiin
nähden joitain muutoksia, kuten taittuva peräportti. Kuva:
Marcel and Ruud Coster (CC-BY-SA 3.0.)
Yl lä oikealla: Vuonna 201 3 romutettu Vasiliy Burkhanov
Sydneyn eteläpuolella sijaitsevassa Port Kemblassa
elokuussa 2007. Kuva: Peter Karberg (CC-BY-SA 3.0.)
Oikealla: Vienanmeren pohjukassa sijaitsevan kaupungin
mukaan nimetty SA-1 5 Super -sarjan alus Kandalaksha
romutettiin 2009. Kuva: Fred Vloo (CC-BY-SA 3.0)
Alla: Viivapiirros esittelee SA-1 5 -sarjan lastinkäsittelyä ja
muita ominaisuuksia. Huomaa ilmatyynyalus laivan kyljellä
Kuva: Aker Arctic
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samalla dieselmoottoreiden sammumisen. Tarvitta-
essa kytkimet pystyivät välittämään lähes täyden pot-
kurimomentin myös täysin pysähtyneelle potkuril le.

SA-1 5-sarjan laivojen kuljetuskoneiston vaikuttavin
komponentti ol i kuitenkin KaMeWan valmistama 68
tonnia painava nelilapainen säätösiipipotkuri, jota
pyöritti yl i metrin paksuinen potkuriakseli. Kokonaan
ruostumattomasta teräksestä valmistetun potkurin
halkaisija oli 5,6 metriä ja sen arktisiin oloihin mitoi-
tettu lapakulmien säätömekanismi oli mahdutettu
halkaisijaltaan peräti 2,35-metriseen napaan, aikansa
suurimpaan. Potkurin erityislaatuisuuden ymmärtää
kun muistaa, että 1 980-luvulla jäälaivoista ainoastaan
ydinkäyttöisissä jäänmurtajissa oli yksittäisel lä akse-
l i l la suurempi akseliteho.

Keulapotkurin sijaan SA-1 5-sarjan laivoihin asennet-
tiin Wärtsilän patentoima ilmapulputusjärjestelmä,
jossa aluksen palteessa sijaitsevista aukoista puhalle-
tut ilmakuplat pienensivät rungon ja jään välistä kit-
kaa. Hitail la nopeuksil la pulputusjärjestelmää voitiin
myös käyttää ohjailuun johtamalla paineilma vain
aluksen toisel le laidal le. Järjestelmän tarvitsema pai-
neilma tuotettiin kahdella dieselmoottorin pyörittä-
mällä radiaal ikompressoril la ja johdettiin keulaan pää-
kannen laidoil la kulkevia suurikokoisia putkia pitkin.

Joustavaa lastinkäsittelyä maailman laidalla

SA-1 5-sarjan alukset suunniteltiin todell isiksi moni-

toimirahtilaivoiksi: alusten viidessä ruumassa voitiin
kuljettaa niin kappaletavaraa, irtolastia kuin merikont-
tejakin ja läpiajettaval la välikannella näiden lisäksi
myös ajoneuvoja. Kontteja voitiin lastata myös sää-
kannelle kansiluukkujen päälle. Mahdoll isiksi lasteiksi
lueteltiin jo suunnitteluvaiheessa muun muassa kivi-
hii l i , malmi ja vil ja irtolastina, erityisrakenteiset 1 0 ja-
lan malmirikastekontit, 20- ja 40-jalkaiset merikontit,
puu- ja sahatavara nipuissa, jopa 25 metrin mittaiset
putket, erilaiset ylikokoiset ja -painoiset projektilastit
sekä peräti 56 tonnin painoiset ajoneuvoyhdistelmät
ja muut pyöril lä l i ikkuvat koneet. Viimeksi mainitun
vaatimuksen on huhuttu tul leen Neuvostoliiton ase-
voimilta ja viitanneen telaketjukalustoon. Keularuu-
massa voitiin kuljettaa turvall isesti myös räjähteitä ja
herkästi syttyviä aineita. Lisäksi aluksista pystyttiin
antamaan polttoainetta muihin laivoihin, esimerkiksi
alueella operoiviin jäänmurtajiin.

Alusten lastinkäsittelyvarustus suunniteltiin pohjoisen
karuja satamia silmällä pitäen: SA-1 5-sarjan laivat pys-
tyivät lastaamaan ja purkamaan kaikentyyppisiä lasteja
itsenäisesti. Aluksissa oli irtolastia ja kontteja varten
kolme 20 tonnin hydraulista lastinosturia ja yksi 2x40
tonnin kaksoisnosturi sekä viisi lastiluukkua pääkan-
nella ja välikannella. Pyöril lä kulkeva lasti voitiin l isäksi
ajaa vesitiivii l lä ovil la jaetul le läpiajettaval le välikannel-
le perän kulmaramppia pitkin jopa suoraan jäältä.

Todennäköisesti erikoisin alusten mukana toimitettu
lastinkäsittelylaite oli kuitenkin ilmatyynylautta, jol la
oli tarkoitus kuljettaa tavaraa maihin myös Siperian
pohjoisrannikon harvalukuisten satamien väli l lä. Neu-
vostoliitossa suunnitel lut ja Wärtsilän l isenssil lä val-
mistamat PVP-40-tyyppiset lautat pystyivät kuljetta-
maan 38 tonnin kuorman ja l i ikkumaan paitsi hinat-
tuna, myös itsenäisesti reilun kahden solmun nopeu-

1 980-luvulla kehitettiin useita versioita SA-1 5-sarjan jatkoksi,
kuten ylinnä oleva SA-1 5 E. Viimeinen, työnimellä TA-1 5K
kulkenut irtolastialus, esiteltiin asiakkaalle vain muutamaa
viikkoa ennen Wärtsilä Marinen konkurssia. Kuva: Aker Arctic
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della. Merimatkan ajaksi laite nostettiin kaksoisnos-
turil la keulan kansiluukkujen päälle. Vaikka vastaavia
ilmatyynylauttoja oli aikaisemmin käytetty Siperiassa
kelirikkoaikana, osoittautuivat ne yhdeksi SA-1 5-pro-
jektin harvoista epäonnistumisista: 1 4 ensimmäisen
laivan mukana toimitettujen ilmatyynylauttojen käy-
töstä luovuttiin nopeasti.

Numeroina SA-1 5-sarjan alusten lastikapasiteetti ei
toki vetänyt vertoja suuril le valtamerialuksil le, mutta
niiden etuna olikin kyky kuljettaa hyvin erityyppistä
rahtia ja, mikä tärkeintä, viedä se paikkoihin jonne
muil la aluksil la ei ol lut asiaa. Nimell iskantavuudeltaan
1 4 700 tonnin alusten ruumiin mahtui 1 3 000 kuutio-
metriä irtolastia ja kaistametreinä mitattuna välikan-
nelle 570 metriä pyöril lä kulkevaa rahtia. 20 jalan me-
rikontteja pystyttiin kuljettamaan yhteensä 576 ja pi-
dempiä 40 jalan kontteja lähes puolet tästä. Avovesi-
kaudella alusten kantavuus voitiin kasvattaa 20 000
tonniin käyttämällä suurempaa syväystä.

Tulevaisuus, joka ei koskaan tullutkaan

1 980-luvun jälkipuoliskolla Suomen meriteoll isuus
koki suuria mull istuksia: Neuvostoliiton laivatilausten
vähennyttyä Wärtsilä ja Valmet päättivät yhdistyä
Wärtsilä Meriteoll isuudeksi. Kun SA-1 5-sarjan viimei-
nen alus Kapitan Danilkin luovutettiin vuonna 1 987,
oli laivan rakentanut Vuosaaren telakka päätetty sul-
kea. Vain muutamaa vuotta myöhemmin telakkayhtiö
teki Pohjoismaiden siihenastisen historian suurimman
konkurssin, ja lopulta myös Suomen meriteoll isuu-
dessa merkittävää osaa näytellyt idänkauppa päättyi
Neuvostoliiton hajoamiseen. Tämän seurauksena pää-
tyi arkistoon pölyttymään yhdessä kolmannen Tay-
myr-luokan ydinkäyttöisen jäänmurtajan ja 1 ,5 metrin
syväydellä uivan jokimurtajan piirustusten kanssa
myös joukko erilaisia SA-1 5-sarjan jatkokehitelmiä.

Jo vuonna 1 985 Valmet oli alkanut kehittää SA-1 5-sar-
jan seuraavaa versiota työnimellä ”SA-1 5 Super Mk
II”. Tavoitteena oli erityisesti aluksen hinnan alenta-
minen muuttamalla monitoimirahtialus pelkäksi irto-
lastilaivaksi poistamalla peräramppi ja välikannen lai-
pioportit. Poistolistal le päätyivät myös ilmapulputus-
järjestelmä ja keulan tähystystila. Lisäksi mainittiin,
että laivasta löytyisi varmasti ”hienosäätökohteita,
joiden parissa piirustuskonttori voisi kuluttaa aikaa”.

SA-1 5-sarjan kehitystyö jatkui telakoiden yhdistyttyä
Wärtsilä Marinen alaisuudessa. Kehitysprojektissa tar-
kasteltiin erilaisia kuljetuskoneistovaihtoehtoja, muun
muassa dieselsähköistä voimansiirtoa ja potkurisuula-
ketta. Jäämall ikokeiden perusteella Wärtsilän kehittä-
mällä uudenlaisel la jäänmurtajakeulamuodolla alus
olisi pystynyt murtamaan itsenäisesti peräti 1 ,8 met-

rin paksuista kiintojäätä konetehoa kasvattamatta ja
operoimaan näin käytännössä itsenäisesti i lman jään-
murtaja-avustusta. Huomion arvoista on, että täl laisen
keulamuodon muuttamista harkittiin myös Kolaan,
yhteen Wärtsilä Marinen joitain vuosia aikaisemmin
rakentamista SA-1 5-sarjan aluksista. Myös lastiruumi-
en järjestelyä pyrittiin kehittämään käyttökelpoisem-
paan suuntaan operatiivisten kokemusten perusteella:
enemmän konttikapasiteettia ja vähemmän ”kuolleita
kulmia” lastiruumissa.

Viimeinen SA-1 5-sarjan kehitysversio, TA-1 5K, esitel-
tiin asiakkaalle lokakuussa 1 989 vain viikkoja ennen
Wärtsilä Meriteoll isuuden konkurssia. 1 980-luvun
arktisten monitoimirahtilaivojen peril l isenä voidaan
kuitenkin pitää vuonna 2006 valmistunutta Norilskiy
Nickeliä, joka rakennettiin korvaamaan SA-1 5-sarjan
laivat erityisesti nimeään kantavan yhtiön malmikul-
jetuksissa.

Lähteitä
- Aker Arcticin arkisto
- Navigator-lehti 9/1 980, 1 /1 981 , 5/1 981 , 1 0/1 981 ,
1 /1 983, 3/1 983, 5/1 984 ja 9/1 984
- SA-1 5: a 1 4 ship series of icebreaking multipurpose
cargo ships from Finland for Soviet Arctic Service.
The Motor Ship,Volume 64, Issue 753, April 1 983.
- Häkkinen, P. (1 993): Laivan koneistot. TKK
laivalaboratorio, M-1 79.
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SA-1 5 -sarjan potkuri kuvattuna Vuosaaren telakalla.
Kokonaan ruostumattomasta teräksestä valmistetun potkurin
napa oli huomattavan iso suhteessa potkurin halkaisijaan.
Kuva: Aker Arctic
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Linjalaivat

Merimatkojen kulta-aika

TEKSTI: MIKKO LAAKSO

Pohjoisel la Atlantil la l i ikennöineet varustamot olivat
1 920-luvulla joutuneet sopeutumaan uuteen tilantee-
seen, kun Yhdysvaltojen maahantulolain muuttuminen
oli tehnyt siirtolaisten kuljettamisen miltei mahdot-
tomaksi. Cunard oli edelleen johtava varustamo, mut-
ta sen ennen sotaa rakennetut mahtilaivat Maureta-
nia, Aquitania ja sotakorvauksena saatu Berengaria al-
koivat olla vanhoja. Kilpaileva White Star paini saman
ongelman kanssa.

Nämä kaksi brittivarustamoa olivat muutenkin ahtaal-
la, si l lä kilpail i jat Ranskasta ja Ital iasta olivat val lanneet
ison osan markkinoista. Haastajia oli i lmaantunut
myös Hollannista, Norjasta ja Ruotsista, ja sodan nöy-
ryyttämät saksalaisetkin olivat palanneet pohjoisel le
Atlantil le. Laivat olivat tuolloin kansal l isia ylpeyden-
aiheita, ja jokainen kisaan osall istunut maa halusi
omistaa meritien nopeimman, suurimman ja
tyylikkäimmän laivan.

Uutta tekniikkaa Saksasta

Saksalaiset olivat ensimmäiset, jotka ottivat keulabu-
lbin käyttöön 1 920-luvulla. Bulbi paitsi l isäsi nopeutta,
myös vähensi polttoaineen kulutusta. Ensimmäinen

Viime vuosisadan alussa Amerik-
kaan pääsi vain laivoilla, ja liiken-
nöinti Atlantin yli oli suurta liike-
toimintaa. Parhaimmat laivat oli-
vat tasokkaampia kuin niiden
kotimaiden hienoimmat hotellit.
Ensimmäisen maailmansodan jäl-
keen kesti kymmenisen vuotta
ennen kuin nopeuskilpailu Atlan-
tilla oli jälleen täydessä vauhdissa.
Edessä oli todellinen kulta-aika,
kun liikenteeseen tuotiin toinen
toistaan mahtavampia laivoja.
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Linjalaivat

Merimatkojen kulta-aika
Pohjoisen Atlantin matkustaja-
liikenne, osa 2.
Sarjan toisessa osassa keskitymme Pohjoisen
Atlantin matkustajaliikenteen vaiheisiin maa-
ilmansotien välil lä. Sarjan seuraava osa ilmes-
tyy Ulkomatalan numerossa 2/201 8.

Cunardin RMS Queen Mary lähdössä New Yorkista.
Kuva: Cunard Line
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jonkinlaisel la keulabulbil la varustettu laiva oli Nord-
deutscher Lloydin Bremen, jonka runko myös oli
aiemmista laivoista poiketen hitsattu eikä niitattu.
Bremenin ja sen sisaraluksen Europan pelkistetyn
hienostuneet sisätilat olivat jotain uutta ja raikasta –
jotain muuta kuin kopioita vanhoista kartanoista tai
hotelleista. Yläkansien muodot olivat kauniin pyöreät,
ja savupiiput olivat virtaviivaisen matalat. Ne tosin
olivat niin matalat, että noki laskeutui laivan kansil le.
Ongelma ratkesi, kun piippuja korotettiin muutamalla
metril lä.

Monet pohjoisel la Atlantil la l i ikennöineet laivat kuljet-
tivat postia, ja laiva tietysti ol i sitä parempi postilaiva,
mitä nopeampi se oli. Bremen ja Europa nopeuttivat
postin kulkua entisestään varsin erikoisel la ratkaisul la.
Kummankin laivan yläkannella, savupiippujen välissä,
ol i parkissa pieni vesilentokone, joka rannikon lähes-
tyessä lähetettiin katapultin avulla matkaan. Näin tär-
keä kirjeposti saatiin toimitettua satamaan, vaikka lai-
va itse oli vielä merellä. Bremen oli muutenkin huo-
mattavan nopea, peräti 1 ,5 solmua nopeampi kuin
Cunardin Mauretania. Asemansa reitin nopeimpana
laivana menettänyt Mauretania l i ittyikin pian niiden
vanhenevien laivojen joukkoon, joiden baareista pääsi
nauttimaan dollaril la päivässä.

Yllätyksiä etelästä

I tal ialaiset laivat olivat tavanomainen näky pohjoisel la
Atlantil la jo ennen sotaa, sil lä siirtolaisista merkittävä
osa oli ol lut ital ialaisia. Ital iassa oli useita pieniä varus-
tamoja, joiden laivat kulkivat Välimereltä sekä Pohjois-
että Etelä-Amerikan satamiin. Laivat käyttivät eteläi-
sempää reittiä kuin Englannin kanaalista lähteneet

laivat, ja New York oli suosituin kohdesatama myös
täl lä aurinkoisemmalla reitil lä.

Ital ialaisvarustamo Navigazione Generale Ital iana oli
1 920-luvun lopulla tilannut uuden laivan, jonka teh-
tävä käytännössä oli voittaa pohjoisen Atlantin no-
peuskilpailu ja tuoda sininen nauha Ital iaan. Kun laiva
vuonna 1 931 laskettiin vesil le, se sai nimen Guglielmo
Marconi langattoman lennättimen keksijän kunniaksi.
Täl lä nimellä se ei kuitenkaan ennättänyt l i ikentee-
seen, sil lä valtio pakotti laivan omistaneen ja erään
toisen varustamon fuusioitumaan.

Uuden varustamon nimeksi tul i Ital ia Flotta Riunite,
kansanomaisesti Ital ian Line. Guglielmo Marconi sai
uuden, komean nimen Rex. Sisustus oli ital ialaista
palazzoa parhaimmil laan, ja kansil la oli matkustajien
iloksi uima-altaat. Alkuvaikeuksien jälkeen höyrytur-
biinien vauhdittama Rex voitti sinisen nauhan leikiten.
Nopeimman ylityksensä se teki elokuussa 1 933, jol-
loin matka meren toisel le puolel le taittui lähes 29
solmun keskinopeudella.

Toinen kiinnostava ital ialaislaiva oli Rexin hiukan pie-
nempi sisaralus Conte di Savoia, jonka tarkoitus oli
ol la mahdoll isimman ylel l inen ja mukava matkustaa.
Osittain tästä syystä sen etummaisessa ruumassa oli
kolme suurta, sadan tonnin painoista gyroskooppia,
joiden pyörivän massan toivottiin hidastavan laivan
keinumista. Idästä länteen matkattaessa niistä olikin
apua, mutta toiseen suuntaan kuljettaessa niitä ei voi-
tu käyttää. Lännestä itään matkaa tehtiin usein myö-
täisessä aal lokossa, ja sil loin laiva kall istel i hitaasti
puolelta toisel le. Tällöin gyroskoopit saattoivat en-
nemmin alkaa säilyttää kall istumia kuin vähentää niitä.

Salaperäinen 534

Cunard ei halunnut luopua johtavasta asemastaan ja
päätti alkaa uudistaa laivojaan. Ensimmäisen uuden lai-
vajättiläisen rakentaminen aloitettiin Skotlannissa
syyskuussa 1 930, ja siitä piti tuleman suurin koskaan
rakennettu valtamerilaiva. Salaperäinen projekti tun-
nettiin jonkin aikaa vain telakan työnumerolla 534,
mutta ei ol lut salaisuus, että aluksen tehtävä oli tuoda
sininen nauha takaisin Englantiin. Laival le oli suunnit-
teil la myös samaa kokoluokkaa oleva sisaralus.

Kilpailu matkustajista oli jo 1 920-luvulla kovaa, eikä
tilanne helpottunut vuoden 1 929 suuren pörssiro-
mahduksen sekoittaessa maailman. Kaluston siirtä-
misestä risteilyl i ikenteeseen ei ollut apua, sil lä ihmiset
eivät halunneet tai pystyneet matkustamaan. Cunard
olikin rungon 534 kanssa pian pahemmassa kuin pu-
lassa, sil lä vuoden 1 931 lopussa pankit keskeyttivät
hankkeen rahoituksen. Työt Clyde-joen rannalla lop-

Norddeutschen Lloydin Bremenillä matka Bremenistä New
Yorkiin kesti hieman yli kuusi päivää. Kuvassa alus lähdössä
neitsytmatkalleen Bremenhavenista heinäkuussa 1 929. Kuva:
Bundesarchiv / Georg Pahl / CC-BY-SA 3.0
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puivat, tuhannet laivanrakentajat menettivät työnsä, ja
keskeneräinen runko 534 jäi telakalle ruostumaan.

Modernit ranskalaiset

Kanaalin eteläpuolel lakaan ei mennyt hyvin. Ranskassa
valtio oli jo ennen sotaa luvannut tukea neljän postia
kuljettavan matkustaja-aluksen rakentamista. Ensim-
mäinen tukea saaneista laivoista oli Paris, mutta sodan
takia sen rakentaminen kesti peräti kahdeksan vuotta.
Vaikka tässä jugendtyyliin sisustetussa laivassa oli ko-
neina höyryturbiinit, se oli 21 solmun nopeudellaan
auttamattomasti ulkona nopeuskilpailusta. Laiva oli
myös kohtalaisen huono-onninen. Vuonna 1 929 se
ajoi kaksi kertaa karil le ja l isäksi tul ipalon seurauk-
sena osittain upposi. Kun se korjausten jälkeen palasi
l i ikenteeseen, se lähetettiin risteilemään Välimerelle ja
Skandinaviaan. Risteilyt kuitenkin tuottivat tappiota,
sil lä lama oli vienyt matkustajat. Kymmenen vuotta
myöhemmin laival la syttyi jäl leen tulipalo. Sammutus-
vesi kaatoi laivan, eikä sitä enää korjattu takaisin l i i-
kenteeseen.

Toinen valtion tukea saaneista laivoista oli sodan jäl-
keen rakennettu Île de France. Se oli suurempi kuin
Paris, mutta matkustajapaikkoja siinä oli vähemmän.
Maailma oli muuttunut, ja l i ikenne piti saada kannat-
tamaan ilman siirtolaisia. Laivan sisustus oli modernin
pelkistetty ja edusti täysin uutta ajattelua. Ensimmäi-
sen luokan aula oli nel jä ja ruokasali kolme kantta
korkea. Matkustajien käytössä oli ampumarata ja kun-
tosali, ja lapsia viihdytti karusell i . Kerrossängyt olivat
historiaa, sil lä kaikissa hyteissä oli kunnoll iset sängyt.
Toisen maailmansodan jälkeen alus sai uuden värityk-
sen ja sen kolmas, pelkkänä koristeena ollut savupiip-
pu poistettiin. Île de France jatkoi l i ikennöintiä poh-
joisel la Atlantil la aina 1 950-luvun lopulle ja sai lempi-
nimen ”Pohjoisen Atlantin bernhardilainen”, koska se
useammin kuin kerran sai kiiruhtaa pelastamaan jon-
kin hätään joutuneen laivan matkustajia ja miehistöä.

Ollakseen pohjoisen Atlantin valtias Ranska tarvitsi
välttämättä uuden laivan. Valtio päätti tukea uuden
valtamerilaivan rakentamista lamasta välittämättä.
Aluksen piti ehdottomasti ol la nopea, niin kutsuttu
viiden päivän laiva. Sen piti pystyä ylittämään Atlantti
viidessä vuorokaudessa, mikä vaati 30 solmun keski-
nopeutta. Ranskalaiset selvästi halusivat sinisen nau-
han itsel leen. Cunardin kannalta uutinen oli mahdol-
l isimman huono, sil lä runko 534 oli saamassa pahan
kilpail i jan.

Katseet vanginnut kaunotar

Ranskalaisvarustamon uuden laivan rakennustyöt
aloitettiin tammikuussa 1 931 St. Nazairessa telakalla,

Yllä: Pyöreät muodot tulivat pohjoisen Atlantin linjalaivoihin
1 920-luvulla. Ennen sotaa laivan koon ja nopeuden symboli
oli savupiippujen määrä, ja totta kai savupiippuja tarvittiinkin
paljon silloin, kun konehuoneissa poltettiin hiiltä. Öljyn
korvatessa hiilen savupiippuja tarvittiin vähemmän. Conte di
Savoiassa piippuja oli vain tarpeellinen määrä, ilman yhtään
koristepiippua. Höyryä kehittävät boilerit olivat laivan
etuosassa, ja siksi savupiiputkin sijaitsivat lähempänä keulaa
kuin perää. Kuva: Public domain
Alla: Italialaisen Rexin ensimmäisen luokan portaikko.
Tyylimuutos on nähtävissä, vaikka sisustus edelleen tukeutuu
jo ennen sotaa nähtyihin elementteihin, kuten raskaisiin
rautakoristeisiin ja tummaan puuhun. Korostetun kaarevat
muodot ovat kuitenkin uutta: jugend teki tuloaan. Kuva:
Public domain
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joka on edelleen olemassa. Laiva tunnettiin työnume-
rolla T6, kunnes se suuren mediahuomion saattele-
mana sai vesil le laskettaessa nimen Normandie. Laiva
oli jättiläinen: lähes 300 metriä pitkä ja 36 metriä le-
veä. Jopa Le Havren satamaan johtavaa väylää piti le-
ventää, jotta se aikanaan pääsisi kotisatamaansa. Va-
rustamo halusi luoda legendan – niin tyylikkään laivan,
ettei toista sen vertaista koskaan rakennettaisi. Sen
sisustukseen kelpasivat vain hienoimmat materiaal it ja
nimekkäimpien taiteil i joiden työt. Rahaa poltettiin
kustannuksista piittaamatta, koska kaiken piti yksin-
kertaisesti ol la parasta. Rakentaminen vei neljä vuotta,
ja lopputulos oli henkeäsalpaava.

Kun Normandie toukokuussa 1 935 lähti neitsytmat-
kalleen, 50 000 ihmistä kokoontui seuraamaan sen
lähtöä. Kaikki jännittivät, voittaisiko se sinisen nauhan.

Keskinopeuden mittaaminen alkoi, kun laiva ohitti
Bishop Rockin majakan. Neljä päivää, kolme tuntia ja
kaksi minuuttia myöhemmin se saavutti nopeuskilpai-
lun läntisen päätepisteen, Ambrosen majakkalaivan. Se
oli kulkenut matkan yli 30 solmun keskinopeudella,
nopeammin kuin mikään muu laiva. Joitakin tunteja se
oli höyrynnyt eteenpäin peräti 31 ,5 solmun nopeu-
della.

Peril le New Yorkiin saavuttaessa laivan perämastossa
hulmusi yhdeksän metriä pitkä sininen viiri. Se oli
merkki uudesta nopeusennätyksestä, ja näkymätön
sininen nauha muuttui näin pieneksi hetkeksi näky-
väksi symboliksi. Ennen laivasta poistumista jokainen
matkustaja sai mukaansa mital in muistoksi nopeusen-
nätyksestä ja moitteettomasti sujuneesta neitsytmat-
kasta. Mital i ei monen matkustajan mielestä tainnut
kuitenkaan olla riittävä matkamuisto, sil lä matkan
päätyttyä laivasta puuttui 500 tuhkakuppia ja satoja
hopeisia ruokailuvälineitä.

Aluksen nopeuden mahdoll isti uudenlainen, virtavii-
vainen runko, jonka oli suunnitel lut Venäjältä paennut
meriarkkitehti Vladimir Jurkovitš. Siinä missä aiempien
laivojen keulat olivat suoria kuin veitsen terät, Nor-
mandien keula oli kaareva ja leveni vesirajan alapuo-
lel la keulabulbin kaltaiseksi muodoksi. Laivan yläkan-
net ja kolme valtavaa savupiippua olivat niin ikään
kaarevan virtaviivaiset. Piipuista takimmainen tosin ei
ol lut oikea savupiippu vaan koriste, johon oli sijoitet-
tu koirien kennelit ja ilmastointikoneita. Vaikka alus
oli muotoilultaan varsin onnistunut, täydell inen ei se-
kään ollut. Osa laivan perässä sijainneista turistiluo-
kan hyteistä nimittäin tärisi niin pahasti, ettei niitä en-
nen ongelman ratkaisemista voitu käyttää.
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Normandien edeltäjä, vuonna 1 927 valmistunut Île de France
postikorttikuvassa.
Kuva: Éditions E.L.D. à Paris & C.M. Le Havre

Höyry on pelkkää vettä, mutta silti riittävän voima-
kasta l i ikuttamaan niitä jättiläisiä, joita pohjoisel le At-
lantil le rakennettiin. Suuri osa näistä l injalaivoista oli
höyrylaivoja, ja siksi niiden nimien edessä käytetään
usein kirjaimia ”SS” lyhenteenä sanoista Steam Ship,
höyrylaiva. Jos laivassa oli höyryturbiinit, nimen edes-
sä saattoi ol la sanoista Turbine Steam Ship, turbiini-
höyrylaiva, johdettu merkintä ”TSS”

Tiesitkö?
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Normandien tehtävä oli jättää kaikki muut laivat
taakseen ja edustaa parasta, mitä Ranska saattoi tar-
jota. Lähes kaikki, mikä kiilsi, ol i kul lal la pääl lystettyä.
Sviiteissä oli panoraamaikkunat, ja ensimmäisen luo-
kan ruokasali ol i yhdeksän metriä korkea sekä pi-
dempi kuin Versail les'n palatsin kuuluisa peil isal i . Näin
suuren, yhtenäisen tilan toteuttaminen keskelle laivaa
ei ol lut helppoa, ja se onnistui vain reitittämällä ko-
nehuoneesta nousevat savuhormit ruokasalin ulkolai-
doil le. Kävelykannen kohdalla hormit taittuivat takai-
sin aluksen keskil injal le ja nousivat vierekkäin kohti
savupiippuja. Ruokasali näytti hyvältä valokuvissa,
mutta oli todell isuudessa kapea ja ahdas. Koska tila
sijaitsi keskellä laivaa, se oli myös täysin ikkunaton.

Kilpaileva kuningatar

Englannissa Normandien vesil lelasku oli järkytys ja
nöyryytys. Valtio taipui ja myönsi puuttuvan rahoituk-
sen, johon kuitenkin l i ittyi ehto: Cunardin ja White
Starin oli fuusioiduttava, koska kahden rahavaikeuk-
sissa olevan varustamon rahoittaminen ei tuntunut
järkevältä. Fuusio astui voimaan toukokuussa 1 934, ja
pian rungon 534 rakentaminen saattoi jatkua.

Runko 534 oli valmis laskettavaksi vesil le syyskuussa
1 934. Tapaus oli merkittävä, koska kyseessä oli paitsi
suurin Englannissa siihen mennessä rakennettu laiva,
myös lamasta toipumisen kansal l inen symboli. Laivan
nimeä oli varjeltu kuin valtiosalaisuutta, ja kun se nyt
vihdoin paljastettiin, se ei ol lut perinteinen ia-loppui-
nen nimi. Ehdolla l ienee ollut ia-loppuinen Victoria tai
kenties Queen Victoria, mutta nimeksi tul i Queen
Mary. Tarinat nimen alkuperästä vaihtelevat, mutta
joka tapauksessa laivan laski vesil le Englannin sil loinen
kuningatar, etunimeltään Mary.

Laivan viimeistelyyn ja varustamiseen meni vesil lelas-
kun jälkeen vielä puolitoista vuotta. Sen sisustukseen
käytettiin kymmeniä eksoottisia puulajeja, jotta tilat
miel lyttäisivät vaativimpiakin matkustajia. Hall itsevat
puulajit olivat mahonki, vaahtera ja ruusupuu, kaikki
kauniisti työstettynä. Aikakaudelle tyypil l istä epäsuo-
raa valaistusta käytettiin julkisissa tiloissa runsaasti.

Maaliskuussa 1 936 Queen Mary oli valmis lähtemään
telakalta. Matka oli katketa heti alkuunsa, kun laivaa
hinattiin Clyde-jokea pitkin avomerelle. Keula juuttui
kiinni mutapenkkaan, ja hetkeä myöhemmin perä
juuttui mutaan vastarannalla. Hinaajat onneksi saivat
jättiläisen irti riittävän nopeasti. Jos se olisi ol lut kiinni
juuttuneena puolikin tuntia, runko olisi todennäköi-
sesti vaurioitunut korjauskelvottomaksi ja alus olisi
jouduttu romuttamaan haveripaikal la.

Yllä: Kuivatelakat olivat harvinaisia ja niitä käytettiin lähinnä
laivojen huoltamiseen. Rakentaminen tapahtui kaltevilla
rampeilla, joilta laivat laskettiin näyttävästi vesille. On
varmasti vaatinut melkoista taitoa pitää kallistukset ja
erilaiset kulmat oikeina kaltevalla alustalla. Tuohon aikaan
laivojen kannet olivat lisäksi kaarevia, mikä lienee
vaikeuttanut työtä entisestään. Kuvassa Normandie raken-
teilla St. Nazairen telakalla.
Kuva: Ocean Liners Magazine (CC BY 2.0)
Alla: Normandie oli kaunein ja kallein pohjoiselle Atlantille
rakennettu laiva. Se olikin todellinen kaunotar, mutta
ylellisyyden ja loistokkuuden tavoittelu meni kenties jo
liiallisuuksiin. Monien matkustajien mielestä tämä
laivakaunotar oli ennemminkin tyrmäävä kuin
puoleensavetävä.
Kuva: Werft - Reederei - Hafen
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Neitsytmatka Southamptonista New Yorkiin alkoi
toukokuun lopussa vuonna 1 936. Varustamo väitti,
ettei sinistä nauhaa yritetä voittaa, mutta sitä tuskin
kukaan uskoi. Kuningatar oli rakennettu nopeaksi, ja
koeajol la Skotlantilaisen Arranin saaren edustal la se
oli jo tul lut todistettua: keskinopeus oli ol lut 30 sol-
mua ja hetkell inen huippunopeus lähes 34 solmua.
Aluksen runko ei ollut yhtä virtaviivainen kuin rans-
kalaisen kilpail i jattaren, mutta riittävä koneteho kom-
pensoi muotoilun puutteet.

Ensiyl ityksen puolimatkassa näytti hyvältä: Queen
Mary oli yhtä nopea kuin Normandie. Onni kuitenkin
kääntyi, kun vastaan tuli pohjoisel le Atlantil le tyypil l i-
nen sankka sumu. Sumun läpi olisi toki voinut ajaa
täyttä vauhtia, mutta päällystö ei halunnut ottaa riskiä
– olihan Titanicin epäonnisesta neitsytmatkasta kulu-
nut vasta 24 vuotta. Nopeutta laskettiin, ja sininen
nauha jäi voittamatta. Ei laiva silti hidas ollut, sil lä su-
musta huolimatta se käytti matkaan vain vajaat kolme
tuntia enemmän aikaa kuin Normandie. Ranskalaiset
saivat pitää sinisen nauhan, mutta vain muutaman
kuukauden.

Jos kuningattaren lähtö oli ol lut mediatapahtuma, to-
dell inen sirkus odotti peril lä. Samanlaista vastaanot-
toa ei New Yorkin satamassa ollut ennen nähty, kun
melkein mikä tahansa, mikä kellui, ol i uutta laivaa vas-
tassa. Kolme kuukautta myöhemmin Queen Mary on-
nistui yl ittämään Atlantin al le neljässä päivässä, kolme
tuntia nopeammin kuin Normandie. Julkisuudessa
kiinnostus nopeusennätykseen edelleen kiel lettiin,
mutta sen vaikutusta myynnin edistämiseen ei kukaan
voinut kiistää.

Kaksintaistelu

Käytännössä merimatkojen kulta-aika pohjoisel la At-
lantil la kulminoitui kahden johtavan aluksen väliseen
mittelöön. Normandie oli mil jonäärien, elokuvatähti-
en ja muiden kuuluisuuksien laiva. Sen 360-paikkai-
sessa elokuvateatterissa saattoi helposti nähdä samat
kasvot valkokankaalla ja viereisel lä penkil lä istumassa.
Sen rakentaminen oli maksanut kaksi kertaa Queen
Maryä enemmän, mutta kaikesta glamourista huoli-
matta se seilasi enimmäkseen puolityhjänä eikä kos-
kaan tuottanut voittoa. Se oli niin hieno, että matkus-
tajat alkoivat karttaa sitä. Moni Normandiel la kerran
matkannut valitsi seuraavil la matkoil laan mieluummin
Queen Maryn, joka ei suinkaan ollut karu tai ruma –
vain hiukan vähemmän loistokas.

Suosion laskusta huolimatta ranskalaisvarustamo ha-
lusi pitää Normandien voittajana. Queen Mary oli
kaapannut sinisen nauhan, mutta se oli saatava takai-
sin hinnal la mil lä hyvänsä. Talvel la 1 937 Normandie

vietiin telakalle ja siihen vaihdettiin uudet, tehok-
kaammat potkurit. Tämän jälkeen se ylitti Atlantin 54
minuuttia Queen Maryä nopeammin ja vaikutti het-
ken voittamattomalta. Puolitoista vuotta myöhemmin
Queen Mary näytti vuorostaan kaapin paikan ja kulki
meren yli puoli solmua Normandieta nopeammin.
Nopeudella oli si lti aina hintansa, ja sen nosto yli 30
solmun näkyi väistämättä polttoainelaskussa. Siksi
kummankin laivan normaali matkanopeus oli hiukan
alle 30 solmua.

Miehistöä oli Queen Maryllä 1 1 00 ja Normandiel la
yl i 1 300 henkeä. Palkat olivat huonot, mutta koska
miehistön varsinaiset tulot kertyivät juomarahoista,
saattoi hyvä stuertti tienata enemmän kuin osa laivan
päällystöstä. Matkustaji l le näiden kilpailevien jättiläis-
ten kaksintaistelu merkitsi viiden päivän hemmotte-
lua ja mukavaa merimatkaa.

Pokaali jota ei haluttu

Englantilainen parlamentaarikko ja laivanvarustaja
Harold Hales halusi muuttaa sinisen nauhan näkyväk-
si palkinnoksi. Hän teetätti siksi vuonna 1 935 yli met-
rin korkuisen kiertopalkinnon, joka luovutettaisiin
nopeusennätyksen haltijal le. Ennätyksen sil loinen hal-
tija oli ital ialaislaiva Rex, mutta pokaalin valmistuttua
ennätys oli jo siirtynyt Normandiel le. Hales järjesti
niin, että ital ialaiset saivat pitää pokaalia kuukauden
ennen kuin se siirrettiin eteenpäin. Normandien olisi
pitänyt luovuttaa kiertopalkinto Queen Marylle, mut-
ta Cunard kieltäytyi ottamasta palkintoa vastaan. Va-
rustamo vetosi pyrkimykseen olla kilpailematta no-
peudesta. Tästä loukkaantuneena Hales muutti palkin-
non sääntöjä ja määräsi, etteivät englantilaiset laivat
voineet osal l istua kilpailuun ollenkaan.

Halesin pokaalin säännöt poikkesivat muutenkin si-
nisen nauhan vakiintuneista säännöistä. Sen saattoi
voittaa mikä tahansa Atlantil la kulkenut alus, kun taas
sininen nauha kuului ainoastaan matkustajalaivoil le,
englantilaiset laivat mukaan lukien. Niinpä sininen
nauha ja Halesin pokaali ovat käytännössä kaksi eri
palkintoa. Halesin pokaalin viimeisin haltija on Austra-
l iassa rakennettu katamaraani, joka on 1 990-luvun lo-
pulla tyhjänä ylittänyt Atlantin 41 solmun keskino-
peudella.

Menneen ajan lumous

Queen Mary oli valmistuessaan suuri ja moderni lai-
va, joka Normandien tavoin ylitti sen, mitä reitil lä oli
aiemmin nähty. Nykyaikaisten risteilyalusten rinnal la
nämäkin kaunottaret olisivat silti vaatimattomia. Ylel-
l isyys ja mukavuus olivat todell isuutta vain ensimmäi-
sessä luokassa, jossa matkustaji l le oli tarjol la elävää
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Yllä: Postikorttikuva Normandiesta. Laivan tärkeimmät tiedot
on Île de Frace -postikortin tapaan painettu kortin
etupuolelle. Kuva: Postikortti
Oikealla: Saapuminen New Yorkiin oli näyttävä tapahtuma,
kun tulossa oli uusi, ensimmäisen kerran Atlantin ylittänyt
jättiläinen. Normandien neitsytmatkan päätteeksi laivan
perämastoon oli nostettu pitkä, sininen viiri merkiksi uudesta
nopeusennätyksestä . Kuva: Fairchild Aerial Surveys, Inc /
United States Library of Congress's Prints and Photographs
division
Oikealla alla: Queen Mary pysyi Cunardin liikenteessä aina
vuoteen 1 967 asti eli liki Queen Elizabeth 2:n valmistumiseen
asti. Kuvassa alus New Yorkissa vuoden 1 961 tienoilla. Kuva:
Postikortti
Alla: Queen Mary rakenteilla Clyde-joen rannalla
alkuvuodesta 1 936. Kuva: Bruce Peterin kokoelmat
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musiikkia, muutama pieni kauppa, baari, uima-al las si-
sätiloissa, tenniskenttä ja l isämaksusta mahdoll isuus
tavanomaista parempaan ruokailuun. Normandiel la
oli l isäksi elokuvateatteri ja pieni ulkoallas aluksen
peräkannella.

Koska Queen Mary oli tarkoitettu reitil le, jossa sää
oli vii leä ympäri vuoden, sen ainoat ilmastoidut tilat
olivat ensimmäisen luokan salonki ja sen yläpuolel la
sijainneet koirien kennelit. Hyttien ilmanvaihto perus-
tui tuloilmaventtii leihin ja tuulettimiin. Makean veden
säästämiseksi kylpyammeet sai täytettyä myös suolai-
sel la vedellä, ja sitä matkustajien toivottiinkin pesey-
tymiseen käyttävän. Toisaalta ensimmäinen luokka
tarjosi palvelua, jota ei nykyisiltä laivoilta enää löydy:
jokaisel la hyttikäytävällä päivysti kellon ympäri sekä
mies- että naispalveli ja. Hyteissä oli painikkeet, joil la
matkustajat pystyivät valintansa mukaan kutsumaan
jommankumman palveli joista paikal le.

Toisessa matkustusluokassa tarjol la oli jonkin verran
ohjelmaa, kuten mahdoll isuus tanssia orkesterin sä-
estyksellä joka ilta. Aikansa erikoisuutena Queen Ma-
ryn uumenissa oli uima-al las myös toisen luokan mat-
kustaji l le. Samoin kuin ensimmäisessä luokassa, toi-
sessakin luokassa oli oleskelutiloja erilaisiin tarkoi-
tuksiin, kuten lukemiseen, kirjeiden kirjoittamiseen ja
savukkeiden polttamiseen. Kolmas luokka oli asial l i-
nen mutta karu, ja siel lä yhteistilat olivat pienet ja ah-
taat. Hyteissä oli vain pesualtaat, sil lä wc:t ja suihkut
sijaitsivat käytävil lä. Kauppoja ei ol lut, mutta matka-
muistoiksi myytäviä esineitä oli esil lä pienessä vitrii-
nissä. Kun matkustaja halusi ostaa jotain, val itut tuot-
teet noudettiin varastosta ja toimitettiin hänelle
hyttiin.

Ei matkaa ilman ruokaa

Vaikka vuosisadan alussa siirtolaisil le tarjotussa ruo-
assa ei ol lut hurraamista, monet Atlantin l injalaivat
olivat kuuluisia erinomaisesta ruoasta. Ateriat rytmit-
tivät päivän ja olivat usein ainut varsinainen ajanviete.
Hyvä, ylenpalttinen ruoka onkin miltei alusta asti ol lut
olennainen osa merimatkaa pohjoisel la Atlantil la.

Ensimmäisessä luokassa ruokalistat olivat kuin par-
haista hotelleista ja tarjosivat enemmän vaihtoehtoja
kuin mitä kukaan jaksoi syödä. Toisessa ja kolman-
nessa luokassa vaihtoehtoja oli vähemmän, mutta
niissäkin ruokalista vaihtui päivittäin. Ruoka kuului
matkalipun hintaan, ja normaalin ruoan lisäksi tarjol la
saattoi ol la maksull isia ravintolapalveluja.
Viime vuosisadan alkupuolen laivaruoka oli hyvin eri-
laista kuin nykyään. Koska kunnoll isia kylmäsäilytys-
tiloja ei aina ollut, keittiöt suosivat hyvin säilyviä tai
etikkaan säilöttyjä raaka-aineita. Pakastimet olivat
harvinaisia, mutta jos laival la oli pakastin, jälkiruoka-
l istal la saattoi ol la jopa jäätelöä. Vaikka se ei nykyään
kuulosta erikoiselta, ol i Titanicin ensimmäisessä luo-
kassa viimeisenä iltana tarjottu appelsiinijäätelö sata
vuotta sitten ylel l inen, kal l is herkku.

Tuoreesta leivästä ja leivonnaisista saatiin nauttia joka
päivä, ja viinikellarit pysyivät vii leinä pohjoisen Atlan-
tin kylmällä merivedellä. Ranskalaislaivojen keittiöt
tunnettiin siitä, että ne pystyivät täyttämään vaativim-
pienkin matkustajien toiveet. Ruoantähteiden heittä-
minen mereen oli normaalia. Voi vain kuvitel la, kuinka
paljon ja mil laista ruokaa laidan yli on heitetty, kun
jopa lokkien sanottiin seuranneen erityisesti ranska-
laisia laivoja. Paris oli laiva, jol la väitettiin olleen kaik-
kein eniten siivekkäitä ihail i joita.

Koneissa niiden salaisuus

Valtamerilaiva ei ole mitään ilman koneita; ne ovat
sen sydän. Koneet takasivat nopeuden, ja nopeutta
tarvittiin sinisen nauhan voittamiseen ja voiton säi-
lyttämiseen. Pohjoisel la Atlantil la laivojen koneet oli-
vat alkuaikoina mäntähöyrykoneita ja myöhemmin
uudempaa tekniikkaa edustaneita höyryturbiineja.
Myös konetyyppien yhdistelmää käytettiin, koska sy-
l intereistä poistuvan höyryn johtaminen höyryturbii-
nin käyttövoimaksi vähensi polttoaineen kulutusta.
Varsinkin White Star suosi konetyyppien yhdistelmää,
vaikka se merkitsi tappiota nopeuskilpailussa.

Höyryturbiineil la kulkeneet laivat kuluttivat enem-
män polttoainetta mutta olivat nopeita. Suurimmissa
ja nopeimmissa laivoissa, kuten Normandiessä ja
Queen Maryssä, oli nel jä potkuria. Turbiinien ja pot-

RMS Queen Mary on vuodesta 1 967 lähtien toiminut museo-
aluksena Kalifornian Long Beachilla. Aluksen saavuttua Long
Beachille toinen sen konehuoneista sekä kattilat poistettiin,
jotta alukselle saatiin tilaa Jacques Cousteau'n Living Sea
-museolle. Kuva: David Jones (CC-BY 2.0)
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kuriakselien välissä oli yleensä vaihdelaatikko, mutta
poikkeuksiakin oli: joissain laivoissa, kuten vuosisadan
alun Mauretaniassa, turbiinit oli kytketty suoraan
potkuriakseleihin.

Myös Normandie sai voimansa höyryturbiineista. Lai-
vassa oli uutta aikakautta edustanut suuri dieselsäh-
köinen konehuone, jossa höyryturbiinit pyörittivät
sähköä tuottavia generaattoreita. Valtavat sähkömoot-
torit vuorostaan pyörittivät potkuriakseleita samaan
tapaan kuin monissa nykyisissä risteilyaluksissa.

Niittattua käsityötä

Laivojen rakentaminen oli viime vuosisadan alkupuo-
lel la raskasta käsityötä. Onnettomuuksia tapahtui jat-
kuvasti, eikä työturvall isuus kiinnostanut telakoita
juuri ol lenkaan. Silti telakat onnistuivat houkuttele-
maan palkkalistoil leen äärimmäisen taitavia työnteki-
jöitä, joiden käsissä niin teräs kuin eksoottiset puula-
j itkin taipuivat mitä eriskummall isimpiin muotoihin.

Laivoja ei vielä tuolloin rakennettu hitsaamalla. Val-
miiksi oikeaan muotoon taivutetut teräslevyt sen si-
jaan niitattiin rauta- tai teräsniiteil lä yhteen. Suoria
l injoja voitiin niitata koneil la, mutta hankalimmat mut-
kat ja ahtaimmat kohdat jouduttiin niittaamaan käsi-
työnä. Niitit kuumennettiin hii l itulel la, asetettiin pai-
koil leen ja vasaroitiin l itteiksi niitattavien levyjen mo-
lemmilta puolilta. Queen Maryyn käytettiin reilut 1 0
mil joonaa niittiä.

Vaikka laivat rakennetaan huolel l isesti ja materiaaleis-
ta tinkimättä, ne eivät ole ikuisia. Pohjoisen Atlantin
l injalaivat eivät olleet poikkeus. Niistä monet päätyi-
vät meren pohjaan tai romutettavaksi yl lättävänkin
nopeasti – joskus vain muutamassa vuodessa. Usein
ennenaikaisen lopun aiheutti sota, ja sotaan katkesi
myös pohjoisen Atlantin matkustajal i ikenteen kulta-
aika. Kun toinen maailmansota loppukesästä 1 939
syttyi, Normandien, Queen Maryn ja monen muun
laivan tulevaisuus muuttui hetkessä.
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Toimitukselta

Ulkomatala uudistui

TEKSTI: JUSSI LITTUNEN

Ulkomatalan uusitut sivut aukesivat lehtemme ystä-
vil le lauantaina 1 3. tammikuuta. Ulkoasun lisäksi sivu-
jen sisältö uudistui merkittävästi: jatkossa Ulkoma-
talan verkkosivut tulevat tarjoamaan ajankohtaista
luettavaa myös lehtien julkaisun välisenä aikana. Vas-
taavasti taitettu verkkolehti i lmestyy jatkossa neljä
kertaa vuodessa tammikuun, huhtikuun, heinäkuun ja
lokakuun 20. päivänä.

Ensimmäisinä uutisjuttuina julkaisimme verkkosivuil-

lamme reportaasin Baltic Princessin matkalta
Gdanskiin telakoitavaksi, ja tuoreeltaan ilmestyi myös
Lokikirja, johon olimme koonneet tärkeimmät me-
renkulun uutistapahtumat marras-joulukuulta 201 7.
Aiemmin lehden lopussa ollut Lokikirja ilmestyy tam-
mikuusta 201 8 lähtien kuukausittain verkossa ja ko-
koaa merenkulkualan tärkeimmät uutistapahtumat
tuttuun tapaan kuvitettuina yhteen paikkaan.

Kuten aiemminkin, löytyvät Ulkomatalan vanhat nu-
merot myös jatkossa nettisivujemme arkistosta.
Lisäksi toteutamme sivuil le vastaavanlaisen historiik-
kiarkiston kuin vanhoil lakin sivuil lamme. Ulkomata-
lassa on aivan ensimmäisestä vuosikerrasta alkaen jul-
kaistu lukuisia historiikkeja niin varustamoista, yksit-
täisistä aluksista kuin laajemmistakin aiheista, ja mo-
net näistä käsittelevät aihepiirejä, joista ei ole suo-
meksi muualla kirjoitettu. Tarkoitus on, että myöhem-
min talvel la sivujemme historiikkiarkistosta pystyy
etsimään ja selaamaan näitä historiikkeja aluksen,
varustamon tai aihepiirin perusteella.

Kenties näkyvin uudistus koskee Ulkomatalan logoa.
Lehden graafisesta ilmeestä vastaava Kalle Id suun-
nittel i lehdellemme uuden logon, jonka tarkoitus on
olla vanhaa logoa omaperäisempi ja kertoa ensi-
silmäyksellä, että Ulkomatala on nimenomaan me-
renkulkuaiheinen verkkolehti. Logon päivityksen yh-
teydessä teimme lehden taiton yksityiskohtiin pieniä
muutoksia, jotka toimivat yhteen uuden logon kanssa
ja keventävät työkuormaa lehden taittovaiheessa.

Uudistusten ansiosta Ulkomatalan toimitus pystyy
reagoimaan nopeammin erilaisiin ajankohtaisiin uutis-
tapahtumiin verkkosivuil laan, kun taas lehden sivuil la
pystytään syventymään monipuolisesti eri aihepii-
reihin tarkemmin. Harrastajapohjal la toimivien vaki-
tuisten toimittajien resursseja saadaan jatkossa keski-
tettyä kirjoittamiseen, kun taittamiseen kuluva työ-
määrä kevenee kahden kokonaisen lehden ja Loki-
kirjojen verran vuosittain. Näin pyrimme paremmin
takaamaan sen, että Ulkomatala tarjoaa jatkossakin
laadukasta ja monipuolista materiaal ia niin verkossa,
Facebookissa kuin lehden sivuil lakin.

Ulkomatalan toimitus ottaa aina mielel lään vastaan
palautetta, ja erityisen mielel lämme kuulisimme nyt
lukijoiden mielipiteitä uudistuksista. Toimituksen
yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme.

Vuosi 201 8 alkaa Ulkomatalassa
uudistumisen merkeissä, sillä o-
lemme uusineet logomme ja verk-
kosivumme. Myös lehden sisältö
muuttuu hieman, kun perinteinen
Lokikirja siirtyy tältä paikalta net-
tisivuillemme.

40 ulkomatala

Yllä: Ulkomatalan uusi logo turkoosilla värivaihtoehdolla. Lo-
gosta löytyy seitsemän eri värivaihtoehtoa sekä lisäksi musta
ja valkoinen versio. Kuva: Ulkomatala
Alla: Kuvakaappaus Ulkomatalan uusilta verkkosivuilta. Tuttu
sininen väri on säilynyt tehosteena, mutta muutoin sivujen
rakenne ja sisältö on uudistunut täysin. Myös kuvia on aiem-
paa huomattavasti enemmän. Kuva: Ulkomatala





ESL Shippingin Viikki ja Haaga valmistuvat

Maailman ensimmäinen LNG-käyttöinen kuivalasti-
alus Viikki valmistuu vuoden ensimmäisel lä puolis-
kolla yhdessä sisaraluksensa Haagan kanssa. Ulko-
matala luo luonnoll isesti tarkemman katsauksen
aluksiin niiden luovutuksen jälkeen.

Galleria: Celebrity Reflection

Toimittajamme vierail i Celebrity Cruisesin vuonna
201 2 valmistuneella Celebrity Reflectionil la, ja luvassa
on kuvakatsaus aluksen yleisiin tiloihin.

Atlantin-liikenteen historia, osa 3

Pohjois-Atlantin matkustajal i ikenteen historiaa esit-
televä juttusarja jatkuu käsittelemällä ajanjakson toi-
sen maailmansodan alusta vuoteen 1 969. Tuolloin
valmistui kenties yksi kaikkien aikojen ikonisimmista
matkustaja-aluksista, Cunardin Queen Elizabeth 2.

Silja Europa 25 vuotta

Kestosuosikki Sil ja Europa täyttää tänä vuonna 25
vuotta. Luomme katsauksen siihen, kuinka laiva on
muuttunut vuosien saatossa.

Tulossa:

ESL Shippingin Viikki varusteltavana Jinling Shipyardin
varustelulaiturissa marraskuussa 201 7 heti kraanojen
asennuksen jälkeen. Kuva: ESL Shipping

Ulkomatala 2/201 8 ilmestyy
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