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TEKSTI:OLLI TUOMINEN

Eteläisessä naapurissamme Virossa juhlitaan tänä vuonna maan sata-
vuotista taivalta.Vaikka Viron tie maana on ollut vielä Suomen tietäkin
kuoppaisempi, on maa noussut Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen no-
peasti jaloil leen. Yhtenä syynä on varmasti maan voimakas suuntau-
tuminen länteen kohti Eurooppaa, onhan maa nykyisin osa Euroopan
unionia, Schengen-sopimusta sekä sotilasl i itto Naton jäsen.

EU:n ja Schengenin myötä liikkumisesta Helsingin ja Tall innan väli l lä on
tul lut niin helppoa, että toisinaan kuulee puhuttavan jo kaksoiskaupun-
gista. Junatunnelistakin on puhuttu, mutta sen hintalappu ja mahdoll i-
nen toteutusaikataulu pitänevät huolen siitä, että kaupunkien väli tai-
tetaan laival la (ja lentäen) vielä parin seuraavan laivasukupolven ajan.

Neuvostoliiton kaaduttua
matkustus Viroon alkoi jäl leen
lisääntyä ja lopull isesti pankin
räjäytti Viron liittyminen
Schengen-sopimukseen joulu-
kuussa 2007, mikä mahdoll isti
passintarkastuksen poistumi-
sen maiden välisestä l i iken-
teestä. Kun vielä vuonna 2005
Ruotsin-l i ikenteessä oli matkustajia 3,6 mil joonaa enemmän kuin
Viron-l i ikenteessä, niin viime vuonna Viro meni kirkkaasti Ruotsin ohi
300 000 matkustajal la. Kasvun ajureina ovat olleet Virosta Suomeen
suuntautuva työmatkaliikenne ja toisaalta suomalaisten osalta Viron
Suomea edull isempi hintataso. Vaikka elintaso Virossa onkin noussut,
ei l iene todennäköistä että näihin trendeihin olisi heti tulossa muu-
tosta vaikkaViron alkoholiverotusta kiristettäisiinkin.

Tall innaan ovat aina l i ikennöineet niin suomalaiset kuin virolaiset va-
rustamot. Lukuisten vaiheiden ja laivaston rationalisoinnin jälkeen jäl-
jel lä ovat suomalaiset Viking Line ja Eckerö Line sekä reitin selkeä
markkinajohtaja Tall ink. Vuosien mittaan Tall inkista on kasvanut Viron
suurin yksityinen yritys, josta on voimakkaalla laajentumisel la ja riskin-
otolla kasvanut yksi maailman suurimmista lauttavarustamoista ja
myös yksi maailman suurimmista tax free -kauppiaista. Aikaisem-
minkiin yl lättävil lä peli l i ikkeil lään hämmästyttänyt Tall ink on viime vuo-
det sulatel lut yritysostojaan ja trimmannut laivastoaan ja kannat-
tavuuttaan, mutta nyt kun tuloksentekokyky on taas kunnossa, niin uu-
sia l i ikkeitä voidaan ehkä alkaa jo vähitel len odottamaan.

Suomen ja Viron välisen laivaliikenteen kehitystä kuvaavan Höyrylaivalla

Tallinnaan -kirjan esittely löytyy tämän lehden sivulta 9.

Pääkirjoitus

Viron suosiolle
ei näy loppua
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Sisällys
Kannessa: Vaikeuksien kautta voittoon
Baltic Princessin telakointi Puolassa viivästyi merkittävästi,
mutta nyt Sil ja-brändin al la seilaa niin palveluiltaan kuin teknii-
kaltaankin entistä ehompi laiva. — Sivu 4

Kannessa: Hyönteisiä lautasella
Vieraileva toimittajamme kävi testaamassa Viking Linen uuden
hyönteismenun, joka on ehtinyt herättää intohimoja puolesta
ja vastaan. — Sivu 6

Kirja-arvio: Suomi-Viro-liikenteen historia, osa 1
Höyrylaival la Tall innaan on sanan useammassa merkityksessä
raskas tietopaketti Suomen ja Viron välisestä matkustajal i iken-
teestä höyrylaiva-aikaan. — Sivu 9

Kannessa: Huomio siirtymässä typpipäästöihin
Meril i ikenne on pitkil lä matkoil la sekä taloudell isin että ekolo-
gisin tapa kuljettaa rahtia, mutta silti myös laival i ikenteestä ai-
heutuu päästöjä, joita nyt ollaan rajoittamassa rikin ja typen
osalta. — Sivu 1 0

Kolumni:Vesistöt joukkoliikenteen välineenä
Tukholman joukkoliikenteeseen olennaisena osana kuuluvaa
vesil i ikennettä ollaan kehittämässä. Tukholman-kirjeenvaihta-
jamme kertoo näistä kokemuksista ja vertaa niitä Helsingin
mahdoll isuuksiin ottaa lautat tiiviimmin joukkoliikenteen osak-
si. — Sivu 1 3

Kannessa: Galleria: Silja Europa 25 vuotta
Turku-Tukholma -l injal la pitkään viihtyneen suosikkilaivan sisä-
tilat ovat muuttuneet moneen kertaan, eivät pelkästään aluk-
sen siirtyessä nykyiseen tehtäväänsä Helsinki-Tall inna -reitin
risteilylaivaksi. Vertail imme vuoden 1 993 valokuvia tuoreisiin
kuviin. — Sivu 1 4

Irlannin suurimman tarina
45 vuotta sitten liikennöinnin aloittanut Irish Ferries -varusta-
mo vastaanottaa uuden lippulaivansa tulevana kesänä. Tutus-
tumme varustamon menneeseen taipaleeseen. — Sivu 1 8

Aurinkoa ja uhkakuvia
Pohjois-Atlantin matkustajal i ikennettä käsittelevä juttusarjam-
me jatkuu, ja fokukseen otetaan täl lä kertaa ajanjakso toisesta
maailmansodasta 1 960-luvulle. Muutaman vuosikymmenen ai-
kana Atlantil la ehti tapahtua paljon. — Sivu 28
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Tällä sivul la, ylhäältä:

Baltic Princess. Kuva: Kalle Id
Silja Europa. Kuva: Meyer Werft/ Valkeat laivat
Ulysses. Kuva: Marko Stampehl
Bremen. Kuva: Bundesarchiv/Wikimedia Commons



Yllä: Kuudennen kannen Cafeterian korvasi Fast Lane
-kahvila, jonka sisustus yhdistelee Silja Europan ja Megastarin
Fas Lanejen ilmeitä. Sisustustakin tervetulleempi uudistus on
uusittu palvelualue, jossa buffet-tyyppisistä linjastoista on
siirrytty saarekkeisiin ja tilattaviin annoksiin.
Vasemmalla ja alla vasemmalla: Myös buffet-ravintola on
uudistunut Grande Buffet -konseptin mukaiseksi. Uuden
visuaalisen ilmeen lisäksi tarjoilulinjastot on uudistettu ja
laivan erikoisuutena on miehitetty jälkiruokapöytä, jonka
kokki voi "tuunata" annoksia asiakkaan halujen mukaan.
Alla: Siljaland on siirtynyt uusiin, suurempiin tiloihin
kokousosaston viereen kannelle 4, ja sieltä on näin suora
yhteys sesonkiaikana kokoustiloihin rakennettavaan lasten
maailmaan. Kuvat: Kalle Id
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TEKSTI: KALLE ID

Baltic Princessin telakointi sai runsaasti kyseenalaista
julkisuutta. Alkujaan kuusiviikkoiseksi suunniteltu tela-
kointi venyi kahdeksaan viikkoon, Ulkomatalan saa-
mien tietojen mukaan uusien vaihdelaatikoiden asen-
nuksessa tapahtuneesta mittavirheestä johtuen. Tela-
kalta paluun jälkeen laiva ehti ajaa vain muutaman
vuoron ennen kuin potkuriakselin tiivisteessä havait-
tiin vuoto, jonka korjaaminen vaati uutta telakointia.
Näin laiva palasi normaaliin l i ikenteeseen vasta 1 8.3.,
lähes kuukautta alkujaan suunniteltua myöhemmin.
Telakoinnin aikana vaikeuksia aiheuttaneiden uusien
vaihdelaatikoiden myötä laivaa sen koko Turun-l injal la
viettämän ajan vaivanneiden myöhästelyiden pitäisi
viimein olla historiaa.

Matkustajatilojen uudistuksissa vastaavia ongelmia
sen sijaan ei ol lut. Tämän aukeaman kuvissa on esi-
telty uudistuksista tärkeimmät: buffet-ravintolan uu-
distus Grande Buffetiksi, kahvilan uudistus Fast Lane
-ravintolaksi, suurempi leikkihuone kannella neljä se-
kä Fashion Street -myymälän laajennus. Ravintoloiden
osalta laiva sai jo viime vuonna uudet Tavolata- ja
Happy Lobster -ravintolat.

Suurempien uudistusten lisäksi viidennen kannen hy-
tit on uusittu, osa hyttikäytävistä sekä keskilaivan por-
taikko ovat saaneet uudet matot, pintamateriaaleja
on uudistettu myös Starlight Palace -yökerhossa, Is-
kelmäbaarissa sekä infoaulassa, ja kaikki opasteet on
vaihdettu nykyisen Sil ja-i lmeen mukaisiin. Kymmenen-
nen kannen peräosassa oleva aurinkokansi sai tela-
koinnin yhteydessä uuden päällysteen, ja kesäkaudeksi
sinne saadaan myös uudet ulkokalusteet.

Kiitokset: Sami Koski, Marika Nöjd (Tallink Silja Oy) ja

Sari Sillman (Tallink Silja Oy)
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Autolautat

Vaikeuksien kautta
voittoon
Baltic Princessin laajan telakoinnin
tekninen puoli ei mennyt aivan
suunnitelmien mukaan, mutta vai-
keuksista selviämisen jälkeen Silja-
brändin alla kulkee niin matkusta-
jatiloiltaan kuin tekniikaltaan en-
tistä ehompi laiva.

Yllä: Leikkihuoneen tieltä vapautunut tila kannella 7
hyödynnettiin Fashion Street -myymälän laajennuksena.
Laajennusosaan on sijoitettu Tommy Hilfigerin shop-in-shop
myymälä, joka on kelluvana shop-in-shoppina (tai leikkisästi
shop-in-shippinä) ensimmäinen laatuaan.
Alla: Muiden julkisten tilojen uudistusten lisäksi myös
keskilaivan portaikko ja osa hyttikäytävistä on saanut uuden,
iloisemman ilmeen uusien mattojen myötä. Hyttikäytävien
ilme on kuitenkin valitettavasti hieman tilkkutäkkimäinen,
sillä käytäviltä löytyy mattoja kolmella eri kuvioinnilla ja
jokaista kuviointia vielä kahdessa eri värissä. Kuvat: Kalle Id
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TEKSTI:MARIA ID

Viking Linen hyönteisiä sisältävä Future Food-menu
on herättänyt paljon keskustelua ja nostanut tunteita
pintaan somessa. Reaktioiden voimakkuus ei ole täy-
sin odottamatonta, sil lä vaikka muualla maailmassa
hyönteiset ovat arkinen siivu ruokaympyrää, meidän
ruokakulttuurissamme ötökät ilmenevät korkeintaan
ikävänä yllätyksenä vanhoissa jauhopusseissa. Toisaalta
jos äl lötyksen ja tuholaisleiman sivuuttaa, hyönteisissä
ei pitäisi ol la ihmisravintona mitään vikaa. Niiden kas-
vattaminen on helppoa, halpaa ja ympäristöystäväll is-
tä. Samoin ravintoarvot ovat kohdil laan. Mutta entä
se tärkein eli maku, ja onko se omiaan voittamaan äl-
lötyksen? Tähän kysymykseen ei saa vastausta somes-
sa huutelemalla, joten lähdimme seuralaiseni kanssa
tutkivan journalismin nimissä rohkeasti ja avoimin
mielin kokeilemaan ötököitä.

Tietoni hyönteisten mausta perustuivat etukäteen ai-
noastaan Leijonakuninkaan Timoniin ja Pumbaan sekä
työkaverini kertomukseen Kauko-Idän matkoistaan.
En siis oikein tiennyt, mitä odottaa. Henkilökunta otti
tilauksemme vastaan normaalia innokkaammin.Tarjoi-
l i jamme kertoi, ettei menu ole ollut erityisen suosittu.
Henkilökunta tuntui kuitenkin olevan ötököistä in-
noissaan, vaikka tarjoil i jamme myönsi, ettei ol lut itse
vielä maistanut.

Ensimmäinen silmäys ruokalistaan sai aikaan hetkell i-
sen hämmennyksen. Turskan selkää? Lammasta? Missä
ne hyönteiset oikein ovat? Menu oli tässä suhteessa
mainostettua varovaisempi, sil lä ötökät oli pii loteltu
l isukkeisiin. I lman hyönteisiä menu kuulosti sangen
normaalilta ruotsinlaivan a la carten fine dining -setil-
tä. Ruokien pääraaka-aineet tulivat jopa pienenä yllä-

tyksenä, sil lä omasta kokemuksestani hyönteissyöntiin
suhtautuvat positiivisimmin ihmiset, jotka eivät syö
punaista l ihaa.

Menun alkuruoka on listan mukaan kevyesti leväsuo-
lattua turskan selkää, kaalia, hapatettua fenkolia, fri-
teerattuja heinäsirkkoja, voita, hapankermaa ja pipar-
juurta. Saimme kaikista annoksista hieman muokatut
versiot. Alkuruuastamme puuttui piparjuuri ja mieles-
täni myös fenkoli, mutta tilal la oli friteerattua musta-
kaalia sekä kevyttä, tuoretta vihreää.

Siinä niitä nyt pötkötti, kokonaisia heinäsirkkoja ripo-
teltuna sinäl lään hyvin esteettisesti kauniin annoksen
päälle. Myönnetään: ensimmäinen ajatus oli pieni in-
hotus, kun katselin heinäsirkkojen siipiä, päitä ja jalko-
ja. Mutta mitäs sitä kiertelemään kauemmin, hakuna
matata, sirkka suuhun ja rohkeasti pureskelemaan.
Siihen se inhotus kaikkosikin. Heinäsirkka hajosi suu-
hun rapsahtaen kuin jostakin hyvin hienosta ja sirosta
aineesta tehty sipsi. Suutuntuma oli rapea ja hieman
jauhoinen. Maku oli hyvin mieto ja miel lyttävä. Minus-
ta heinäsirkat maistuivat pääasiassa miedosti vil jal le,
ehkä vehnälle tai ohralle. Seuralaiseni maistoi sirkassa
miedosti tuoreen ruohon. Pidimme niistä kumpikin.

Muukin annos toimi loistavasti. Kaali ol i miedosti kyp-
sennetty ja juuri sopivan mehevä. Hapankermakastike
sopi kaalin kanssa yhteen mainiosti ja kaikki kasvi-
selementit keskustelivat suussa heinäsirkkojen kanssa
sulassa harmoniassa. Turskakin oli hyvää, mutta jäi an-
noksessa jotenkin irtonaiseksi. Pelkät heinäsirkat, kas-
tike ja kasvikset olisivat toimineet oikein hyvin ilman
kalakaveriakin. Arvostimme kuitenkin kaalin, heinä-
sirkkojen ja turskan lautasel le muodostamaa somaa
ravintoketjua.

Pääruuaksi tarjoilti in lampaan fileetä ja menusta poi-
keten punaviinikastiketta, lohkoperunoita, parmesaa-
niraastetta, sieniragua ja maustepaahdettua jauhoma-
toa. Jauhomadot olivat jo huomattavasti helpompi
popsittava ja menivät alas ilman inhon häivää. Madot

Autolautat

Hyönteisiä
lautasella
Vieraileva toimittajamme kävi
testaamassa runsaasti intohimoja
herättäneen Viking Linen Future
Food -hyönteismenun.
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Yllä: Tästä se lähtee. Alkuruoka näyttää kauniilta ja värit
ovat sopusoinnussa kuin Tikkurilan väriteemakartassa. Hei-
näsirkat sekä hätkähdyttävät että sopivat annoksen estetiik-
kaan.
Oikealla: Tarjoilija, parmesanissani on jauhomatoja! Niiden
avulla annoksestanne on tullut rikollisen herkullinen!
Alla: Kiitokset kokille! Todistusaineistoa viimeistä murua myö-
ten nautiskellusta pääruoka-annoksesta.
Kuvat: Maria Id
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eivät maistuneet juuri miltään yksinään. Suutuntuma
oli rapeakuorinen ja sisältä jauhoinen. Rapeat madot
toimivat pehmeän lisukkeen seassa oikein hyvin. Lam-
mas suli suussa ja l isukkeen maut istuivat l ihan kyl-
keen loistavasti. Annos oli hyvässä tasapainossa ja ma-
tojen eksoottisuuden unohti lähes välittömästi, niin
herkull inen oli kokonaisuus.Tämä annos oli kirkkaasti
yksi parhaimpia pääruokia, mitä olen koskaan syönyt.

Jälkiruokaa odotimme jo innolla. Tarjol la oli manteli-
mazaiini ja vanil jabavaroise, kyljessään kinuskikasti-
ketta, tuoreita mansikoita, yrttisorbettia sekä paahde-
tusta vil jasta, kurpitsansiemenistä, kotisirkoista ja
kuoriaistoukista valmistettua granolaa. Jälkiruokakin
ponkaisi kirkkaasti yhdeksi parhaimmista muistamis-
tani. Granola oli herkull ista. Kotisirkat maistuvat has-
selpähkinältä ja toimivat myslin seassa mainiosti. Gra-
nolan rapeus sopi hyvin yhteen jäätelön ja leivoksen
pehmeyden kanssa. Yrttisorbetti ol i onneksi melko
mieto, eikä hyökännyt päälle. Annos oli erittäin mais-
tuva, eivätkä öttiäiset häirinneet tässä vaiheessa enää
lainkaan.

Kokonaisuutena menu oli todella onnistunut. Hyön-
teiset eivät ole tämän setin pääosassa, mutta näytte-
levät sivuosansa kunnial la. Menu on kirkkaasti Suo-

mesta li ikennöivien lauttojen parhaimmistoa ja 48 eu-
ron hinta on mielestäni erittäin kohtuull inen.

Viking Line ja Suomi ovat kerrankin aikaansa edellä,
sil lä Suomi sal l i hyönteisten käytön elintarvikkeena
ensimmäisenä pohjoismaana ja EU:ssakin olemme
ensimmäisten joukossa. Maailma muuttuu ja ilman sen
kummempia Mad Max-skenaarioitakin uskoisin, että
ötököiden syömisen suhteen olemme vasta alussa.
Omat ennakkoluuloni hälvenivät tämän kokemuksen
pohjalta kerrasta. Suosittelen hyönteismenua varauk-
setta ja lämmöllä. Tulevaisuus on tääl lä ja se maistuu
makoisalta.

Future Foods -menu on tarjol la Viking Linen Suomen
lipun alla purjehtivien laivojen a la carte -ravintoloissa
(Amorellal la, Gabriel lal la ja Mariel lal la Food Garden,
Rosellal la La Rose ja Viking Gracellä Oscar) 31 .5. asti.

Kiitokset: Jaakko Ahti (Viking Line)

Alla: Jälkiruoka, josta saisi myös aamiaisen. Ötökkägranola
oli sen verran hyvää, että söisin sitä mielelläni aamiaisjugurtin
kylkiäisinä.
Kuva: Maria Id
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Raudsepp, Peter (toim.): Höyrylaivalla Tallinnaan – mat-

kustajahöyrylaivaliikenne Suomenlahden yli vuodesta

1 837 alkaen. Raud Publishing: Helsinki 201 8. 240 sivua.

TEKSTI: KALLE ID

Suomen ja Ruotsin välisestä l i ikenteestä on kirjoitet-
tu kirja jos toinenkin, mutta Viron-l i ikenne on jäänyt
historiikkien osalta lapsipuolen asemaan – huolimatta
siitä, että maailmansotien välisenä aikana linja oli Suo-
men ulkomaanlinjoista suosituin (nykypäivästä puhu-
mattakaan). Peter Raudsepp korjaa osaltaan puutetta
poikkeuksell isen ansiokkaalla teoksella, jossa käsitel-
lään koko Suomen ja Viron välisen höyrylaival i iken-
teen historia, aina vuodesta 1 837 viimeiseen höyrylai-
val la tehtyyn Viron-risteilyyn vuonna 1 980. Tämän jäl-
keen Viroon on päässyt vain moottorilaivoil la.

Puhtaasti teoksen sisältämän tiedon määrässä on vai-
keaa keksiä toista yhtä ansiokasta kirjaa: Höyrylaival la
Tall innaan käsittelee liikenteen historian parhaimm-
il laan yksittäisen lähdön tarkkuudella ja onnistuu vielä
siinä sivussa käsittelemään mukana olleiden varusta-
moiden ja yksittäisten alusten historiat. Jo puhtaan
tutkimustyön määrän lisäksi erityiseksi ansioksi on
syytä nostaa se, että kirja viimeinkin tuo ilmi myös
muiden kuin suomalaisten varustamoiden osuuden
Viron-l i ikenteen historiassa. Brittiläisten, saksalaisten,
puolalaisten ja tietenkin virolaisten varustamoiden
liikententeestä kun on kirjoitettu aiemmin vielä vä-
hemmän kuin suomalaisten.

Täysin vail la moitteita kirja ei kuitenkaan selviä.Teksti
on jaettu vuosien mukaan, mikä on päätöksenä ym-
märrettävä, mutta tekee yksittäisten alusten tai varus-
tamoiden osuuksista l i ikenteessä vaikeasti seuratta-
vaa. Tätä asiaa ei myöskään auta, että kirjassa ei ole
lainkaan hakemistoa. Lisäksi päivämäärien sekä henki-

lön-, laivan- ja varustamonnimien ilotulitus tekee kir-
jasta raskaslukuisen, yksityiskohtien hukuttaessa al-
leen liikenteen kehityksen suuren kuvan. Olisinkin
kaivannut kirjaan ajoittaisia päälukuja, joissa olisi avat-
tu kehityksen suuri kuva ja vasta sen jälkeen paneu-
duttu yksityiskohtiin; näin lukijan olisi helpompi aset-
taa yksityiskohdat koko liikenteen viitekehykseen.

Kummastusta herättävä seikka on se, että kirjal le on
merkitty vain toimittaja mutta ei muita kirjoittajia. Jos
muita kirjoittajia oli, pitäisi nämä tietenkin nimetä, ja
jos taas niitä ei ol lut, on Raudseppin mainitseminen
vain toimittajana turhaa kynttilän vakan alla pitämistä.

Kirjan luettuani mieleeni kohosi yksi suuri kysymys:
mil loin, ja kenen kirjoittamana, saamme lukea vastaav-
an teoksen Suomen ja Viron välisestä matkustajal i i-
kenteestä moottorilaivojen aikana?

Kirja-arvostelu

Suomi-Viro -liikenteen
historia, osa 1
Höyrylaivalla Tallinnaan on sanan
useammassa merkityksessä raskas
tietopaketti Suomen ja Viron väli-
sestä matkustajaliikenteestä höy-
rylaiva-aikaan.



TEKSTI: LASSI MASTOMÄKI

I lmastonmuutos tuo mukanaan muutoksia monil le
aloil le eikä merenkulku ole poikkeus, vaikka rahdin
kuljettaminen laivoil la on yksi ympäristöystäväl-
l isimmistä kuljetustavoista erityisesti pitkil lä matkoil la.
Tänä vuonna valmistuvien suurten 20 000 TEU:n
alusten edustama massojen ekonomia on myös
massojen ekologiaa. Päästöt konttia kohden jäävät
nii l lä huomattavasti pienemmiksi kuin rekalla kulje-
tettaessa. Tästä huolimatta laivojen kokonaispäästöt
ovat huomattavan suuret, ja etenkin satamakau-
pungeissa ilmanlaatu voi olla paikoitel len hyvinkin
huono. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO onkin
pyrkinyt rajoittamaan ongelmaa erilaisin ympäristö-
määräyksin. Tämä artikkeli käsittelee erityisesti pääs-
tömääräyksiä.

Laivojen päästörajoituksista on sovittu Marpolin
Annex VI -l isäpöytäkirjassa vuonna 2005. Erityisesti
rikin osalta tämä sisältää huomattavia rajoituksia ja
määräyksiä, joista osa on jo voimassa. Rikkipäästöjä
kutsutaan yleisesti lyhenteellä SOx, joka tarkoittaa
rikin oksideja. Vastaavasti typpipäästöjä kutsutaan
lyhenteellä NOx. Näihin päästöihin on kiinnitetty
ensimmäisenä huomiota, koska ne ovat suoraan hai-
tal l isia ihmisil le. Sekä rikin että typen oksidit ärsyt-
tävät hengityselimiä ja aiheuttavat keuhkosairauksia.
Kumpikin voi l isäksi johtaa happosateisiin ilmakehään
päästessään.

Rikin rajoitukset tiukkenemassa maailmanlaa-juisesti

Yleisimmin meril lä käytetty polttoaine raskas poltto-
öljy, englanniksi heavy fuel oil (HFO), on voinut
pahimmil laan sisältää rikkiä jopa viisi prosenttia. Tästä
johtuen merenkulun rikkipäästöt ovat vuosia olleet
hyvin suuret, ja edellä mainitut terveyshaitat ovat
johtaneet jo täl lä hetkellä voimassa oleviin rajoituk-
siin. Tällä hetkellä maailmanlaajuinen raja rikki-
päästöil le on 3,5 prosenttia ja se on ollut voimassa
vuoden 201 2 alusta. Sitä ennen kyseinen raja oli 4,5
prosenttia. Vuodesta 2020 alkaen astuu voimaan
maailmanlaajuinen 0,5 prosentin rikkipäästöraja, joka
tulee olemaan suuri muutos merenkulkualal le.

Rajoitukset ovat kuitenkin joil lain alueil la jo nyt hyvin
tiukkoja. Rikkipäästöjen rajoitusalueil la (sulphur emis-
sion control area, SECA) 0,1 prosentin raja on jo
voimassa. Näitä alueita on täl lä hetkellä neljä ja ne
ovat Itämeri, Pohjanmeri, Pohjois-Amerikan SECA,
joka käsittää suurimman osan Yhdysvaltojen ja

Merenkulun päästöt

Huomio siirtymässä
typpipäästöihin
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LNG:tä voimanlähteenään käyttävät alukset, kuten Viking
Grace, selviävät sekä rikki- että typpipäästöjen
rajoituksista. Kuva: Kalle Id

Meriliikenne on etenkin pitkillä
matkoilla sekä taloudellisin että
ekologisin tapa kuljettaa rahtia.
Kuitenkin laivatkin aiheuttavat
ympäristövaikutuksia, mistä joh-
tuen rajoituksia etenkin rikin ja
typen päästöille on säädetty.
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Kanadan rannikosta sekä Yhdysvaltain Karibian SECA,
joka nimensä mukaisesti kattaa Yhdysvaltojen alueet
Karibialta Puerto Rico mukaan lukien.

SECA-alueil la rajat olivat siis aiemminkin maailman-
laajuisia rajoituksia tiukempia. Näil lä alueil la astui
vuonna 201 0 voimaan 1 ,0 prosentin rikkipäästöraja,
joka kesti vuoden 201 5 alkuun, jol loin voimaan astui
nykyinen 0,1 prosentin raja. Ennen vuotta 201 0 raja
rikkipäästöil le SECA-alueil la oli ol lut 1 ,5 prosenttia.
Erityisesti Suomessa rajoitukset herättivät paljon
keskustelua, koska ne lisäsivät varustamojen operoin-
tikustannuksia. Tästä on voinut väli l l isesti seurata
kuljetuskustannusten kasvua vientiyrityksil le. Kuiten-
kaan pahimpien skenaarioiden mukaiset uhkakuvat
vientiteoll isuuden kilpailukyvyn menettämisestä eivät
ole toteutuneet.

Typpipäästöjen rajoitukset eroavat rikinpääs-
töistä

Typpipäästöjä koskevat rajoitukset eivät ole vielä yhtä
kattavia kuin rikin kohdalla. Kuitenkin maailmanlaa-
juisia rajoituksia on jo olemassa, ja l isäksi alueell isesti
rajoituksia on paikoin tiukennettu. Typpipäästöjä on
rajattu säännöksil lä, joita on kolmea eri tasoa. Ensim-
mäinen näistä astui voimaan 1 .1 .2000, toinen
1 .1 .201 1 ja kolmas tietyil lä alueil la 1 .1 .201 6.
Englanniksi näistä käytetään nimitystä Tier ja siten
esimerkiksi Tier I I I viittaa kolmannen tason päästö-
rajoituksiin.

Tiukimmat eli Tier I I I -tason mukaiset rajoitukset ovat
voimassa Pohjois-Amerikan ja Yhdysvaltojen Karibian
päästörajoitusalueil la, ja kyseiset rajoitukset ovat
olleet nii l lä voimassa 1 .1 .201 6 lähtien. Rajoitukset
koskevat kaikkia aluksia, joiden köli on laskettu
1 .1 .201 6 alkaen ja koneteho on yli 1 30 kilowattia.
Pohjois-Amerikan ja Yhdysvaltain Karibian ulkopuo-
lel la on voimassa tason I I mukaiset typpipäästöjen
rajoitukset. Rajoituksista on rikkirajoitusten tavoin
säädetty Marpolin VI l isäpöytäkirjassa.

Typen oksidien päästöjen rajat eivät ole yhtä suora-
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Akut eivät ole vain sähköautoihin soveltuvaa tekniikkaa,
vaan niitä voidaan käyttää ja hyödyntää myös
merenkulussa. Uusilla voimanlähteillä, kuten esimerkiksi
sähköllä kulkevat alukset välttyvät jatkossa myös
tiukemmilta päästömääräyksiltä. Kuvassa Scandlinesin
Tycho Brahe, joka nykyisin kulkee täysin sähköllä, mistä
kertoo laivan kyljessä sijaitseva "patteri". Kuva: Marko
Stampehl
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viivaisia kuin rikin oksidien. Raja määritel lään typen
kohdalla yksikössä g/kWh eli grammaa kilowatti-
tuntia kohti. Lisäksi se vaihtelee moottorin kierros-
luvun mukaan. Pienil lä kierrosluvuil la raja on hieman
suurempi kuin suuril la kierrosluvuil la. Täten typen
rajoitukset asettavat vaatimuksia moottoril le toisin
kuin rikkirajoitukset, jotka aiheuttavat vaatimuksia
polttoaineelle. Eri tasojen eroista huomioitavaa on I I I -
tason rajojen olevan noin 75 prosenttia I I -tason
rajoja pienempiä.

Miten rajoituksia noudatetaan?

Keinot määräysten rajoituksiin pääsemiseksi vaihtele-
vat varustamoittain ja laivoittain eikä yhtä yleispäte-
vää ratkaisua, ole olemassa. Lisäksi keinot rajoitusten
noudattamiseen vaihtelevat typen ja rikin rajoitusten
väli l lä.Yksi ratkaisu ei siis välttämättä täytä kumpaakin
rajoitusta. Nestemäinen maakaasu eli LNG on
raskaalle polttoöljyl le vaihtoehtoinen polttoaine, joka
täyttää sekä typen että rikin rajoitukset. Rikkirajoi-
tusten osalta usein käytettyjä ratkaisuja ovat meri-
diesel polttoaineena tai rikkipesurit pakokaasuja suo-
dattamassa. Typen osalta keinoina ovat erilaiset kata-
lyyttiset reaktiot ja pakokaasun kierrättäminen takai-
sin moottorin palamisprosessiin.

Kerroimme rikkidirektiiviin sopeutumisesta ja
mahdoll isista vaihtoehdoista määräysten täyttä-
miseksi Ulkomatalan numeroissa 4/201 4 sekä 5/201 4.
Tilanteesta rikkipäästöjen rajoitusten voimaantulon
jälkeen kerroimme puolestaan numerossa 1 /201 5.

Lähteitä

- DNV GL (http://www.dnvgl.com)

- International Maritime Organization IMO
(http://www.imo.org)
- United States Environmental Protection Agengy
EPA (http://www.epa.gov)

Oikaisu

Finnlinesin Breeze-sarjan alusten pidennystä
käsitel leessä artikkelissa (UM 1 /201 8) kirjoitettiin
että Finnsun ei olisi nel jän pidennettävän aluksen
joukossa. Kaksi alkuperäisen sopimuksen ulkopuolel le
jäänyttä alusta ovat Finnbreeze ja Finnsea.

Rikkipäästörajoituksiin valmistauduttiin monin eri tavoin,
mm. jälkiasentamalla päästöjä vähentäviä rikkipesureita.
Lopputulokset ovat vaihtelevia; joissakin laivoissa rikkipesuri
ilmenee jatkeena korsteenin päällä, kuten kuvassa olevalla
Stena Transitilla. Rakennusvaiheessa asennettu rikkipesuri ei
näy läheskään yhtä selvästi. Kuva: Marko Stampehl
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TEKSTI: LASSI LIIKANEN

Joukkoliikenteeksi yleensä miel letään lähinnä kiskoil la
ja kaduil la kulkevat erityyppiset kulkuvälineet. Mones-
ti kuitenkin unohtuu, että joukkoliikennettä voidaan
hoitaa myös muil la tavoin.Yksi potentiaal inen vaihto-
ehto on järjestel lä l i ikennettä siten, että osa siitä
voidaan kuivan maan sijasta hoitaa vesiteitse.

Kotikaupungissani Tukholmassa on viime vuosina ilah-
duttavasti kehitetty juuri tätä ideaa. Kaupungissa on
nykyisin monta eri l injaa, joista useampi kuuluu
yleisen joukkoliikenteen piiriin ja joil la saa matkustaa
normaalil la joukkoliikenteen lipul la. Esimerkkinä
voitaneen mainita Sjövägen-l inja, joka kulkee keskus-
tan Nybroplanilta Nackan kautta Lidingön saarelle, ja
arkisin Frihamneniin saakka. Linja käynnistyi alkujaan
Vasakronan-kiinteistöyhtiön toimesta, mutta vuodes-
ta 201 3 se on kuulunut osaksi SL:n (Storstockholms
Lokaltrafik) l i ikenneverkkoa. Tukholmassa on myös
vesil i ikennelinjoja jotka eivät kuulu julkisen liikenteen
pariin, esimerkiksi Emelie-lautta, joka liikennöi Ham-
marby Sjöstadin, Djurgårdenin ja Nybroplanin väli l lä.

Tukholmassa on suunnitelmia kehittää vesil i ikennettä
entisestään. Näin on tehty myös Göteborgissa, jossa
ulkosaaristoliikenteen lisäksi myös keskusta-alueen
liikennettä täydentävät Göta-jokea pitkin kulkevat
Älvsnabben-vesibussit. Näiden lisäksi joen poikki
Stenpireniltä Lindholmeniin, josta on tullut Göte-
borgin yksi tärkeimmistä tieteen, koulutuksen ja
teknologian keskittymistä, kuljettaa matkustajia ja
polkupyöriä tiheäl lä vuoroväli l lä kaksi Suomessa
rakennettua lauttaa. Kolmas lautta on jo tilattu ja
rakenteil la.

Ainakin siis Göteborgissa ja Tukholmassa on ilahdu-
tettavasti ymmärretty, ettei vesil i ikenne ole vain ”vält-
tämätön paha” siel lä, minne siltaa tai tunnelia ei voida
rakentaa. Valitettavasti katsoessani itään päin en voi
nähdä juurikaan samoja ajatuksia. Esimerkiksi Helsin-
gissä rakennetaan täyttä häkää kahta suurta merel-

l istä kaupunginosaa, Kalasatamaa sekä Jätkäsaarta.
Kruunuvuorenrannan rakentamisen tahtikin alkaa
sujua ripeämmin. Kaikissa näissä kaupunginosissa on
pääsy meren äärelle ja tarvittaessa mahdoll isuus
suunnitel la osaksi joukkoliikennettä myös vesi-
busseil la tai lautoil la l i ikennöitäviä l injoja.

Tietysti rehell isyyden nimissä on mainittava, että
Tukholma sekä Göteborg ovat kaupunkeja, joissa
merell isyys vaikuttaa eri taval la kuin Helsingissä.
Göteborgin halkoo kahtia Göta-joki, ja Tukholma on
rakennettu lukuisten eri saarien päälle.Toisaalta myös
Helsinki alkaa hil jal leen muodostua erilaisista merel-
l isistä ulokkeista. Lauttal i ikenne olisi oival l inen tapa
lisätä joukkoliikenteen tarjontaa. On toki vaikeaa ja
ehkä jopa epärealistista kuvitel la, että koko julkinen
liikenne uusil la asuinalueil la olisi pelkästään lauttojen
varassa, mutta ne täydentävät hyvin jo olemassa
olevia silta-, tunneli- ja maantieyhteyksiä. Parhaassa
tapauksessa ne voivat jopa lieventää jo olemassa
olevia ruuhkia. Toisaalta ne voivat lyhentää myös
matka-aikoja, sil lä Tukholmassa lauttal i ikenne tarjoaa
monesta paikasta suoran ja vaihdottoman yhteyden
keskustaan. Joil lakin lautoil la saa kuljettaa myös
polkupyöriä, mitä esimerkiksi busseissa ei ole
mahdoll ista tehdä.

Lisäksi l i ikennettä on mahdoll ista kehittää erittäin
ympäristöystäväll iseksi. Tukholman Sjövägenil lä l i iken-
nöi jo nyt täysin sähköllä kulkeva lautta, ja Göte-
borgin rakenteil la oleva jokilautta tulee myös kulke-
maan ainakin osittain sähköllä.Ympäristöongelmatkin
ovat siis helposti kukistettavissa. Kaiken tämän lisäksi
matkustajat ovat erittäin tyytyväisiä: esimerkiksi
Tukholmassa ”pendelbåt- asiakkaat ovat tutkimuksis-
sa kaikkein tyytyväisimpiä joukkoliikenteen käyttäjiä
kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Lauttal injoil la on
siis mahdoll ista ruuhka- ja ympäristöhaittojen mini-
moimisen lisäksi nostattaa myös joukkoliikenteen
profii l ia. Ideaa pitäisi i lmeisesti lähteä viemään täältä
länsinaapurista myös Suomeen.

Tukholman-kirjeenvaihtajalta

Vesistöt joukkolii-
kenteen välineenä



Galleria

Silja Europa 25
vuotta

Silja Europa aloitti liikennöinnin
25 vuotta sitten maaliskuussa
1 993. Pisimpään alus ehti kulkea
Turusta Ruotsiin suuntautuvilla
linjoilla, ja monien mielestä se on
omista uutteistaan huolimatta pa-
ras reitillä kulkeneista aluksista.
Seuraavat kaksi aukeamaa esitte-
levät miltä alus näytti vuonna 1 993
ja miltä se näyttää tänä päivänä.

Vasemmalla yllä: Grill House-konsepti on löytänyt tiensä
myös Silja Europalle. Lasiset tilanjakajat ja katon viimeistelyt
ovat peruja alkuperäisestä sisustuksesta. Kuva: Kalle Id
Vasemmalla: Grill Housen tiloissa sijaitsi vuonna 1 993 Maxim
á la Carte, joka vasta vuonna 201 6 sai tehdä tilaa Grill
Houselle. Kuva: Meyer Werftin arkisto / Valkeat Laivat
Alla vasemmalla: Italialainen ruoka on nykyisin näkyvässä
roolissa Siljan ja Tallinkin laivoilla Tavolata-ravintolan
muodossa. Myös ravintoloiden sisustus on yhteneväinen
laivojen välillä. Kuva: Kalle Id
Alla: Tavolata-ravintolan paikalla oli alun perin grilliravintola
Taurus. Kuva: Meyer Werftn arkisto / Valkeat Laivat
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Yllä: Silja Europa merikoeajoilla helmikuussa 1 993. Alun perin
korsteeni oli täysin valkoinen. Huomaa myös silloisen Siljan
emoyhtiön EffJohnin logo keulassa viidennen kannen
korkeudella. Kuva: Meyer Werftn arkisto / Valkeat Laivat
Oikealla: Silja Europa saapumassa Helsinkiin maaliskuussa
201 8 nykyisessä Tallink-värityksessään. Kuva: Oll i Tuominen
Oikealla alla: Nykyisinkin Silja Serenadelta ja Silja
Symphonyltä oleva Bon Vivant on korvattu viereisen kuvan
Corner Pubilla. Kuva: Meyer Werftn arkisto / Valkeat Laivat
Alla: Corner Pubissa on Grill House-tyylinen sisustus, mutta
alkuperäiset lasiseinät on täälläkin säästetty viereisellä
sivulla olevan Grill Housen tapaan. Kuva: Kalle Id
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Ylinnä vasemmalla: Buffet Europa alkuperäisessä asussaan
vuonna 1 993. Kuva: Meyer Wertfin arkisto / Valkeat Laivat
Ylinnä: Grande Buffet on saanut Silja Serenadelta ja
Symphonyltä tutun sisustuksen. Kuva: Kalle Id
Yllä vasemmalla: Kannen 7 keulassa sijaitsi alun perin Food
Garden-ravintola. Kuva: Meyer Wertfin arkisto / Valkeat
Laivat

Yllä: Food Gardenin tilalle rakennettiin vuoden 201 6 remon-
tissa Fast Lane-ravintola, joka on tuttu myös muilta Tallinkin ja
Silja Linen laivoilta. Tila remontoitiin keväällä 201 6 ja viimeis-
teltiin syksyn 201 6 remontissa, jolloin muun muassa lattia-
matto vaihdettiin tilan värimaailmaan paremmin
soveltuvaksi. Kuva: Kalle Id
Vasemmalla: Tax Free Superstore on nykyisin Tallinkin yleisen
vaalean tax free-ilmeen mukainen. Nimeä voi pitää hieman
harhaanjohtavana, sillä Helsingin ja Tallinnan välillä ei ole
ollut verovapaata myyntiä enää vuosiin. Kuva: Kalle Id
Alinna vasemmalla: Tax Free alkuperäisessä asussaan ja
vielä ilman myyntitavaraa. Asettelu oli kuitenkin selkeästi
väljempi kuin nykyisin. Kuva: Meyer Wertfin arkisto / Valkeat
Laivat

Oikealla: Uuidstetussa kahden hengen ikkunahytissä on
selkeästi värikkäämpi tunnelma kuin alkuperäisessä hytissä
(kuva vieressä). Nykytrendin mukaisesti olisi odottanut, että
ainakin osassa näistä hyteistä kaksi kiinteää erillisvuodetta
olisi korvattu parisängyllä sillä vastaavia muutoksia on viime
aikoina tehty useilla aluksilla. Kuva: Kalle Id
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Yllä: 1 990-luvun laivalle sopivasti Silja Europalta löytyi Neon
Disco, joka on sittemmin korvattu lasten leikkihuoneella.
Oikealla: Alkuvuosina Silja Europalta löytyi myös McDonalds.
Nyt ympyrä on tavallaan sulkeutunut, kun Megastarille ja
Starille on saatu Burger Kingit.
Alla oikealla: Kahden hengen ikkunahytti alkuperäisessä
asussaan.
Kuvat: Meyer Wertfin arkisto / Valkeat Laivat
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TEKSTI: KALLE ID

Kuten varustamon alkuperäisestä nimestä Irish Con-
tinental Line voi ehkä päätellä, perustettiin Irish Fer-
ries alkujaan hoitamaan Irlannin ja Manner-Euroopan
– tarkemmin Ranskan – välistä l i ikennettä. Myöhem-
min varustamo laajensi toimintaansa myös Irlannin ja
Iso-Britannian välisi l le l injoil le. Jälkimmäisestä yhtey-
destä tuli varustamon tärkein 1 990-luvulla, kun se
osti kilpailevan B&I (British and Irish) -varustamon ja
kasvoi yhdeksi Irlanninmeren suurista toimijoista. Ny-
kyisin Irish Ferriesin laivastoon kuuluu kuusi alusta,
jotka liikennöivät viidel lä reitil lä, minkä lisäksi varusta-
molle on rakenteil la kaksi alusta l isää.

Autolautat

Irlannin suurimman tarina

Nykyisin nimellä Irish Ferries tun-
nettu Irish Continental Line aloitti
liikennöinnin 45 vuotta sitten tou-
kokuussa. Kun vielä varustamolle
tulee tänä kesänä valmistumaan
uusi lippulaiva W. B.Yeats, nyt on
sopiva hetki luoda katsaus Irlannin
merenkulun ylpeyden tarinaan.
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Autolautat

Irlannin suurimman tarina

1 9

Meriyhteys Irlannista Ranskaan

Vaikka Irish Continental Line perustettiin vuonna
1 972 ja varustamo aloitti l i ikenteen vuotta myöhem-
min, alkoi varustamon tarina oikeastaan jo vuonna
1 968.Tällöin brittiläis-ranskalainen Normandy Ferries
ja Irlannin valtion omistama Irish Shipping Ltd aloitti-
vat yhteistyössä l i ikenteen Rosslaren ja Le Havren vä-
l i l lä Normandy Ferriesin Leopard-lautal la – joskin lai-
va teki vain yhden edestakaisen matkan viikossa.

Vaikka matkustaja- ja rahtimäärät l injal la olivat varsin

hyviä, päätti Normandy Ferries vetäytyä Irlannin-l i i-
kenteestä kesäkauden 1 971 loputtua ja keskittyä jat-
kossa yksinomaan Southamptonin ja Le Havren väli-
seen liikenteeseensä. Irlannissa l injaa pidettiin tarpeel-
l isena, ja Irlannin valtio ohjeisti omistamaansa B&I-
lauttavarustamoa selvittämään linjan uudelleenavaa-
mista. B&I ei kuitenkaan pitänyt l injaa kaupall isesti
mahdoll isena. Irish Shipping oli toista mieltä ja sai no-
peasti valtio-omistajalta luvan liikenteen uudelleen
aloittamiseen.

Ongelmana oli vain sopivan aluksen hankkiminen.

Vielä muutaman viikon ajan Irish Ferriesin suurin alus,
Ulysses, valmistui vuonna 2001 Raumalla.
Kuva: Marko Stampehl
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Yllä vasemmalla: Saint Patrick Rosslaressa alkuperäisessä Irish
Continental Linen värityksessä. Korsteenin lisäksi myös
keulamasto oli maalattu keltaiseksi.
Yllä: Saint Killian oli vain viisi vuotta vanha Irish Continental
Linen hankkiessa sen. Uuden laivan myötä käyttöön otettu
korsteeniväritys oli mukaelma laivan aiemman omistajan
Stena Linen korsteenista; Stenan punainen vain vaihtui
vihreäksi ja S-kirjain kolmiapilaksi.
Vasemmalla: Saint Killian pidennettävänä Amsterdamsche
Droogdok Maatschaapijillä vuonna 1 982.
Alla: Entinen Viking-lautta Aurella sai Irish Ferriesin laivastossa
uuden nimen Saint Patrick II. Kuvassa laiva Holyheadissä B&I
Linelle rahdattuna.
Kuvat: Justin Merrigan
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Kun yritykset löytää sopiva käytetty laiva epäonnis-
tuivat, Irish Shipping otti yhteyden ruotsalaiseen Lion
Ferryyn, joka oli äskettäin rakennuttanut autolautan
Schiffbau Gesellschaft Unterweserin telakalla Länsi-
Saksassa ja jol la oli optio sisaraluksesta. Osapuolet
pääsivät nopeasti sopimukseen, jossa Irish Shipping,
Lion Ferry ja norjalainen Fearnley & Eger tilasivat lai-
van yhdessä Irlanninmeren liikenteeseen; Irish Ship-
ping omisti laivasta puolet ja toiset osakkaat molem-
mat neljäsosan. Liikennettä hoitamaan perustettiin
uusi varustamo Irish Continental Line, josta Irish
Shipping omisti 30, Lion Ferry ja Fearnley & Eger mo-
lemmat 25, sekä Irlannin valtion omistama, maan
joukkoliikenteestä vastannut Córas Iompair Éireann
20 prosenttia.

Uusi laiva sai Irlannin suojeluspyhimyksen mukaan ni-
men Saint Patrick. Nimi oli poikkeuksell isen sopiva,
sil lä tarinan mukaan Pyhä Patrick pakeni orjuutta Ir-
lannista Ranskaan, opiskeli papiksi ja palasi Irlantiin,
jossa onnistui käännyttämään valtaosan väestöstä
kristinuskoon. Laivan korsteeni sai varsin monimut-
kaisen värityksen: taustaväri oli Irish Shippingin keltai-
nen, korsteenia kiersi sini-valko-vihreä raita ja sen si-
vuil la oli nel ikulmiossa Pyhän Patrickin risti (punainen
vinoristi valkoisel la pohjal la) Irlannin symbolina ja sen
keskellä puolestaan heraldinen li l ja Ranskan symboli-
na. 5 285 bruttorekisteritonnin laiva kuljetti 1 040
matkustajaa, joista 522:l le oli hyttipaikka, ja 200 autoa
tai 30 rekkaa. Kesäkuusta 1 973 alkaen Saint Patrick
liikennöi vuoden ympäri Rosslaren ja Le Havren väli l-
lä; pääosan vuodesta laiva teki kolme edestakaista
matkaa viikossa, mutta kesäisin joka toinen päivä läh-
dettiin Rosslaresta ja joka toinen Le Havresta. Liiken-
teen kasvu oli nopeaa, erityisesti koska samana vuon-
na Irlanti l i ittyi nykyisen Euroopan unionin edeltäjään
Euroopan yhteisöön.

Lisää laivoja ja linjoja

Irish Shipping osti sekä Lion Ferryn että Fearnley &
Egerin osuuden Irish Continental Linesta ja Saint Pat-
rick -laivasta vuonna 1 977, joten varustamosta tuli
kokonaan irlantilainen. Konsernirakenteen yksinker-
taistamiseksi Saint Patrick siirrettiin samana vuonna
suoraan Irish Continental Linen omistukseen.

Seuraavan vuoden tammikuussa Irish Continental Li-
ne osti Stena Linen vuonna 1 973 valmistuneen Stena
Scandinavican. Laiva sai uuden nimen Saint Kil l ian,
600-luvulla eläneen, nykyisen Baijerin alueella käänny-
tystyötä tehneen irlantilaismunkin mukaan. Vaikka
Saint Kil l ian oli saman ikäinen kuin Saint Patrick, oli
uutukainen varustamon laivoista selvästi parempi: 7
1 25 bruttorekisteritonnin aluksen matkustajakapasi-
teetti ol i 1 500, hyttipaikkoja oli 873 ja autokapasi-

teetti 250. Uuden laivan myötä otettiin käyttöön uusi
korsteeniväritys: vihreällä pohjal la valkoinen kolmileh-
tinen apila (joka on sekä Irlannin että Pyhän Patrickin
symboli) . Samalla Rosslaresta alettiin purjehtia myös
Cherbourgiin. Uudesta reitistä tuli varsin suosittu,
sil lä matka-aika oli vain 1 7 tuntia kun Le Havreen
matka kesti 21 tuntia.

Vuonna 1 982 Irish Continental Line laajensi toimin-
taansa merkittävästi. Saint Kil l ian pidennettiin Ams-
terdamissa 30 metril lä, minkä seurauksena sen brut-
torekisteritonnimäärä oli nyt 1 0 256, matkustajamää-
rä 2 000, hyttipaikkojen määrä 1 374 ja autokapasi-
teetti 41 8. Pidennyksen myötä laivan nimi muutettiin
muotoon Saint Kil l ian I I . SF Linelta Suomesta puoles-
taan ostettiin Viking-lautta Aurella, joka sai uuden ni-
men Saint Patrick I I (7 21 0 brt, 1 500 matkustajaa,
330 hyttipaikkaa ja 420 henkilöautoa) ja korvasi Saint
Patrickin Irlanti-Ranska -l injoil la. Saint Patrick siirret-
tiin uuden tytäryhtiön, Belfast Car Ferriesin l i ikentee-
seen. Belfast Car Ferries aloitti l i ikenteen Pohjois-
Irlannin Belfastin ja Liverpoolin väli l lä. Uutta l i ikennet-
tä varten laiva sai uudet korsteenivärit, joissa tausta-
väri vaihtui vihreästä punaiseksi, sekä uuden nimen.
Alkujaan Saint Patrickista piti tul la Saint Columb,
mutta sekaannuksen vaara Irlanninmerellä l i ikennöi-
neeseen Sealink-lautta St. Columbaan oli i lmeinen, ja
lopulta uudeksi nimeksi val ikoitui Saint Colum I.
Vuonna 1 983 Rosslaren lisäksi Ranskaan alettiin l i i-
kennöidä myös Irlannin toiseksi suurimmasta kaupun-
gista Corkista. Talvisin Irlanti-Ranska -l i ikenteessä ei
ol lut tarvetta toisel le laival le, joten Saint Patrick I I
rahdattiin usein talvikausiksi muil le varustamoil le.

Uuteen omistukseen

Sekä Irish Continental Linel la että Belfast Car Ferrie-
sil lä meni hyvin, mutta niiden pääomistaja Irish Ship-
ping oli pahoissa talousvaikeuksissa. Vuonna 1 984 Ir-
lannin hal l itus päätti vetää Irish Shippingin konkurs-
siin. Lauttavarustamoiden toiminta jatkui konkurssi-
pesän hoidossa, ja tavoitteena oli löytää nii l le uusi
omistaja.Vaikka molemmat varustamot tuottivat voit-
toa, osoittautui ostajan etsintä vaikeaksi ja muun
muassa myyntiä edelleen Irlannin valtion omistukses-
sa olleel le B&I:l le harkittiin. Uusi omistaja löytyi lo-
pulta vasta vuonna 1 987, jol loin Eamonn Rothwell in
johtama sijoittajayhtymä Irish Continental Group
(ICG) osti molemmat varustamot.

Uusi omistaja vaihtoi Irish Continental Linen nimeksi
Irish Ferries ja Belfast Car Ferriesin nimeksi Belfast
Ferries. Molempien korsteeniväritys vaihtui: korstee-
nien kolmilehtisen apilan korvasi ICG:n symboli, tai-
vaansininen-vihreä-tummansininen -vinoraitojen pääl-
lä kolmilehtinen apila. Korsteenin taustaväri pysyi
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Irish Ferriesil lä vihreänä ja Belfast Ferriesil lä punaise-
na. Belfast Ferriesin taru jäi kuitenkin lyhyeksi: kesä-
kauden 1 990 lopussa Saint Colum I vedettiin l i iken-
teestä ja myytiin samana syksynä Kreikkaan.

B&I ICG:n omistukseen

1 990-luvulle tultaessa Irlannin hal l itus päätti viimein
tehdä jotain vaikeuksissa painineelle B&I:l le. Konsult-
tien suosituksesta varustamo laitettiin myyntiin ja os-
tajaksi i lmaantui ICG. Vuonna 1 992 perinteikäs, jo
vuonna 1 836 perustettu B&I siirtyi ICG:n omistuk-
seen. Näin ICG sai haltuunsa linjat Rosslaresta Pem-
brokeen ja Dublinista Holyheadiin sekä B&I:n laivas-
ton, joka ei tosin tässä vaiheessa ollut kummoinen:
vuonna 1 970 rakennettu Munster (8 093 brt, 1 040
matkustajaa, 702 hyttipaikkaa ja 236 henkilöautoa) ja
vuonna 1 981 rakennettu Leinster (6 807 brt, 1 500
matkustajaa, 534 hyttipaikkaa ja 326 henkilöautoa).
Uusi omistaja piti varsinkin rahdattua Munsteria kel-
vottomana, ja sil le rahdattiin korvaajaksi lähes välittö-
mästi omistajanvaihdoksen jälkeen Stena Linelta
vuonna 1 985 valmistunut Stena Nautica, joka sai uu-
den nimen Isle of Innisfree (1 ; 1 1 763 brt, 2 000 mat-
kustajaa, 1 48 hyttipaikkaa ja 330 autoa). B&I-nimi
säästettiin toistaiseksi eril l isenä Irish Ferriesistä.Vuot-
ta myöhemmin Leinster sai puolestaan uuden nimen
Isle of Inishmore (1 ).

ICG:n omistuksessa varsinkin Dublin-Holyhead -l inja
kasvoi rivakasti. Jo vuonna 1 993 ICG päätti tilata rei-
til le uudisrakenteen. Esisopimus oli solmittu eteläko-
realaisen Samsung Heavy Industriesin kanssa, mutta
viime hetkellä telakka vetäytyi kaupasta. Sen sijaan
uusi alus tilattiin Van der Giessen-De Noordin tela-
kalta Alankomaista, joka tarjosi toimituksen kesäkau-
deksi 1 995. Ajan säästämiseksi alus perustui P&O:l le
rakenteil la ol leeseen rahtilauttakaksikkoon Norbank
ja Norbay.

Vuonna 1 993 ICG:l le tarjoitui tilaisuus varsin tuottoi-
saan laivahankintaan. Viking Linen osakasvarustamo
Rederi AB Slite, joka meni konkurssiin samana kevää-
nä, oli ennen konkurssiaan sopinut Olympia-lautan
rahtaamisesta P&O Ferriesil le nimellä Pride of Bilbao.
Sl iten konkurssin jälkeen laival le tarvittiin uusi omis-
taja ja ICG tarttui tilaisuuteen. Laiva ei kuitenkaan
tullut varustamon omaan liikenteeseen, vaan sen rah-
tausta P&O Ferriesil le jatkettiin.

Vuotta myöhemmin Irish Ferriesin reittival ikoima
Ranskan-l i ikenteessä laajentui entisestään, kun liiken-
ne Roscoffiin alkoi kesäkuussa. Uuden sataman etuna
oli Cherbourgiakin lyhyempi matka-aika. Varustamon
ensisijainen valinta olisi tosin ollut Brest, jossa neu-
vottelut kuitenkin kariutuivat paikal l ishal l innon vas-

Yllä: Saint Killian II uudella Irish Continental Groupin
korsteenimerkillä. Pidennys ei valitettavasti varsinaisesti
kaunistanut alusta.
Kuva: Matthew Jones, Matthew Punterin kokoelmat

Alla: Vaikka ICG ei luopunut B&I Line -nimestä, muokattiin
varustamon väritystä maalaamalla runko ja
kansirakenteiden peräosa valkoiseksi aiemman sinisen
sijaan. Kuvan Isle of Innisfree (1 ) oli alusta lähtien
väliaikaisratkaisu ICG:n laivastossa. Kuva: Justin Merrigan
Alinna: Saint Patrick II liikennöi Helsingin ja Tallinnan välillä
Tallinkille rahdattuna talvikaudet 1 992-93 ja 93-94. Kuva: Pär-
Henrik Sjöström
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tustukseen.

Kasvua Britanniassa, vaikeuksia Ranskassa

Vuoden 1 995 alusta B&I Line -nimi jäi historiaan ja
kaikkia ICG:n reittejä alettiin markkinoimaan nimellä
Irish Ferries. Samalla otettiin käyttöön uusi väritys,
jossa laivojen kylkeen kirjoitettiin markkinointinimi
Irish Ferries ja taakse yhtiön lipusta tutut taivaansi-
ninen, vihreä ja tummansininen raita. Saman vuoden
toukokuussa valmistui uusi Isle of Innisfree (2), joka
korvasi rahdatun Isle of Innisfreen (1 ) Dublin-Holy-
head -l injal la. 22 365 bruttotonnin uudisrakenne oli
varustamon historian suurin; se kuljetti 1 650 mat-
kustajaa, joista 1 32:l le oli hyttipaikka, sekä 600 henki-
löautoa tai 1 760 kaistametriä rahdil le.

Välittömästi kävi kuitenkin selväksi, että Isle of Innis-
free (2) oli jo valmistuessaan liian pieni. Kun Dublin-
Holyhead -l injan l isäksi myös Rosslaren ja Pembroken
väli l le tarvittiin l isäkapasiteettia, päätti Irish Ferries
tilata isomman laivan ensiksi mainitul le l injal le, jol loin
vielä uusi Isle of Innisfree (2) voitaisiin siirtää Ross-
lare-Pembroke -väli l le. Neuvotteluita käytiin muun
muassa suomalaisten telakoiden kanssa, mutta voitta-
jaksi selviytyi täl läkin kertaa Van der Giessen-De
Noord. Jäl leen telakka kierrätti aiemman laivan pii-
rustukset ajan säästämiseksi, täl lä kertaa esikuvana oli
Stena Linelle rakenteil la ol lut Stena Jutlandica. Raken-
nusaika ei sujunut ilman vaikeuksia, sil lä syksyllä 1 996
myrsky ajoi laivan pois varustelulaiturista ja sekä sen
peräsimet että potkurit vaurioituivat. Tämä johti
myös lievään myöhästymiseen, mistä korvauksena te-
lakka lisäsi aluksen yläkannelle näköalabaarin.

Britannian-l i ikenteen kasvaessa olivat Ranskan suun-
nan linjat vaikeuksissa. Huolimatta uudesta Roscoffin-
l injasta matkustajamäärät laskivat. Kun varustamo vie-
lä samaan aikaan menetti rahakkaan sopimuksen uu-
sien autojen kuljettamisesta Irlantiin ja Irlannin valtio
kieltäytyi maksamasta tukiaisia l injal le, syksyllä 1 996
Ranskan-l i ikennettä supistettiin voimakkaasti: talvi-
kauden liikenteestä luovuttiin kokonaan ja kesäisinkin
l i ikennöitiin vain Saint Kil l ian I I :l la. Näin Saint Patrick
I I jäi tarpeettomaksi. Sitä ei heti myyty, vaan laiva oli
rahdattuna useil le eri operaattoreil le, kunnes se lo-
pulta löysi ostajan Kanadasta vuonna 2002.

Dublin-Holyhead -l injan uusi alus sai nimen Isle of
Inishmore (2). Se luovutettiin helmikuussa 1 997 ja
aloitti l i ikenteen seuraavan kuun alussa. Aluksen brut-
tovetoisuus oli 34 301 , matkustajakapasiteetti 2 200,
hyttikapasiteetti 1 32 ja rahtikapasiteetti 2 890 kaista-
metriä. Aiemman suunnitelman mukaisesti Isle of
Inishmore (2) korvasi Isle of Innisfreen (2), joka puo-
les-taan korvasi täl lä väl in Isle of Inishturkiksi nime-

Ylinnä: Pride of Bilbao, entinen Viking-lautta Olympia, ei
koskaan kulkenut ICG:n omassa liikenteessä, mutta ansaitsi
ulosrahdattuna varustamolle sievoiset summat rahaa.
Kuva: Kai Ortel

Yl lä: B&I Linen mukana ostettu Isle of Inishmore (1 ), alkujaan
Leinster, uudessa vuoden 1 995 Irish Ferries -värityksessä.
Laiva oli perinteikkään B&I:n viimeinen uudisrakenne.
Kuva: Matthew Punter

Alla: Isle of Innisfree (2) puolestaan aloitti uudisrakenteiden
kauden Irish Ferriesin historiassa. Kuvassa laiva Rosslaressa
vuonna 1 998. Kuva: Marko Stampehl
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tyn entisen Isle of Inishmoren (1 ) Rosslare-Pembroke
-l injal la. Isle of Inishturk myytiin Kanadaan.

Ranskan-suunnan liikenne heräsi uudelleen eloon ke-
väällä 1 998, kun Irish Ferries rahtasi Rederi AB Got-
landilta Normandy-lautan (1 7 043 brt, 2 1 00 matkus-
tajaa, 1 1 56 hyttipaikkaa ja 450 henkilöautoa), joka oli
viimeisimpänä kulkenut Helsinki-Tall inna -l injal la Tal-
l inkil le rahdattuna. Normandy-nimi sopi täydell isesti
Ranskaan liikennöiväl le laival le, joten sitä ei muutettu.
Sen sijaan satamien määrää rationalisoitiin: Le Hav-
resta ja Corkista ei enää liikennöity, vaan liikenne kes-
kitettiin lyhyemmil le l injoil le Rosslaresta Cherbour-
giin ja Roscoffiin. Samalla l i ikenne palasi ympärivuoti-
seksi. Vuonna 1 999 Irish Ferries osti Normandyn it-
sel leen.

Seuraavat sijoitukset tehtiin jäl leen Britannian-l injoil le.
ICG näki, että varsin rahtipainotteisen Isle of Inish-
moren (2) rinnal la Dublin-Holyhead -l injal la olisi tar-
vetta myös enemmän matkustaji l le suunnatul le aluk-
sel le, ja varustamo kiinnostui nopeasta katamaraanis-
ta.Vuoden 1 998 aikana ICG kävi neuvotteluja molem-
pien maailman johtavien pika-alustelakoiden – Austa-
l in ja Incatin – kanssa ja tilasi lopulta Austal i lta Au-
toExpress 86 -tyyppisen katamaraanin. Uusi alus
valmistui keväällä 1 999 ja sai nimen Jonathan Swift,
muun muassa Gull iverin matkat -teoksesta tunnetun
irlantilaisen satiristin mukaan. Jostain syystä alusta
kuitenkin markkinoitiin nimellä Dublin Swift. 5 992
bruttotonnin alus kuljetti 800 matkustajaa, 200 autoa
ja saavutti 39 solmun nopeuden.

Maailman suurin Raumalta

Huolimatta Isle of Inishmoren (2) ja Jonathan Swiftin
hankinnasta alkoi 90-luvun lopulla näyttää siltä, että
Dublin-Holyhead -l injan kapasiteetti loppuisi taas kes-
ken. Varustamo harkitsi toisen perinteisen matkusta-
ja-autolautan hankkimista l injal le Isle of Inishmoren
(2) pariksi, mutta tätä ei pidetty taloudell isesti järke-
vänä. Sen sijaan Irish Ferries päätti toistaa hyväksi ha-
vaitun kaavan: Dublin-Holyhead -l injal le rakennettai-
siin suurempi laiva, jonka tieltä Isle of Inishmore (2)
siirrettäisiin Rosslaren ja Pembroken väli l le. Aiemmis-
ta virheistä viisastuneena varustamo päätti tilata alus-
ta lähtien sen tarpeisiin suunnitel lun aluksen, jol la oli-
si merkittävästi aiempia suurempi rahtikapasiteetti.
Uusi laiva tilattiin Aker Finnyardsin telakalta Raumalla
vuonna 1 999, valmistuvaksi vuonna 2001 .

Uudisrakenteen kapasiteetti kertoi omaa kieltään lii-
kenteen muutoksista: 50 983 bruttotonnin laiva kul-
jet-ti vain 1 875 matkustajaa (hyttipaikka oli 228:l le),
mutta kaistametrejä oli 4 1 01 neljäl lä täysikorkuisel la
rahtikannella. Rahtikapasiteetissa mitattuna laivasta

tulikin maailman suurin matkustaja-autolautta. Ni-
meksi val ikoitui Ulysses, irlantilaissyntyisen James Joy-
cen kuuluisimman romaanin mukaan. Tanskalainen
arkkitehti Claus Horn suunnittel i laivan ulkoasun, ja
uuden laivan kunniaksi harkittiin uutta väritystä – ai-
nakin vihreää ja sinistä runkoväriä harkittiin – mutta
lopulta vasta vuonna 1 995 käyttöön otettu väritys
päätettiin säilyttää. Ulysses aloitti l i ikenteen Dublinin
ja Holyheadin väli l lä maaliskuussa 2001 ; Isle of Inish-
more (2) siirrettiin Rosslare-Pembroke -l injal le ja vain
kuusi vuotta vanha Isle of Innisfree (2) rahdattiin
P&O Ferriesil le.

Hiljaiset vuodet

Irish Ferriesin kovan kasvun kausi päättyi vuoteen
2001 . Kohonneiden polttoainekustannusten, korkei-
den miehistökulujen ja koventuneen kilpailutilanteen
vuoksi varustamon taloudell inen tulos alkoi heiketä,
vaikka se pysyikin vielä – juuri ja juuri – voitoll isena.
Varustamo näki ainoana ratkaisuna miehistökulujen
pienentämisen. Normandy siirrettiin talvel la 2004-
2005 Bahaman lipun alle (tuona talvena myös Irlannin
ja Ranskan välinen liikenne oli taas keskeytyksissä).
Keväällä 2006 myös muut varustamon laivat siirtyvät
mukavuuslipun alle, ne kuitenkin Kyproksen rekiste-
riin.

Vaikka Ranskan-l i ikenne ei l ipunvaihdon jälkeenkään
ollut kultakaivos, katsoi varustamo osan ongelmista
johtuvan reitin laivasta: Normandy oli jo varsin iäkäs,
minkä lisäksi laivaan vuonna 2000 asennetut sponso-
nit olivat vaikuttaneet sen nopeuteen laskettua
enemmän ja näin nostaneet polttoainekustannuksia.
Uudisrakennetta ei pidetty vaihtoehtona, mutta
vuonna 2007 löytyi sopiva käytetty laiva, Color Linen
Turussa vuonna 1 987 valmistunut Kronprins Harald
(31 1 22 brt, 1 458 matkustajaa, 1 440 hyttipaikkaa ja
1 220 kaistametriä). Uuden nimen OscarWilde saa-
nut laiva korvasi Normandyn marraskuussa; Norman-
dy myytiin muutettavaksi majoituslaivaksi, joskaan
muutoksia ei koskaan toteutettu, vaan laiva päätyi
lopulta romuksi. Irish Ferriesin epävarmasta suhtau-
tumisesta Ranskan-l i ikenteeseen kertoo jotain se,
että Oscar Wildea ei varsinaisesti maalattu varusta-
mon väreihin, vaan Irish Ferries -logot maalattiin
muuten Color Linen värityksen säilyttäneeseen lai-
vaan.

Irlannin talouden alkaessa yskiä pian Oscar Wilden
hankkimisen jälkeen ei Irish Ferriesil lä ol lut tarvetta
eikä mahdoll isuuksia uusiin hankintoihin. Toisaalta
aiempien vuosien tiukka talouskuuri, pääosin uudisra-
kenteista koostunut laivasto ja ulosrahdatut Pride of
Bilbao ja Kaitaki, entinen Isle of Innisfree (2), antoivat
yhtiöl le taloudell ista selkärankaa.
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Yllä: Isle of Inishmore (2) oli onnistuneempi ratkaisu Dublin-
Holyhead -linjalla kuin Isle of Innisfree (2), mutta sekään ei
ollut pitkäikäinen alkuperäisellä linjallaan.
Kuva: Scott Mackey

Oikealla: Jonathan Swift oli valmistuessaan yksi lukuisista
pika-aluksista Irlannin ja Britannian välillä. Nyt vain Irish
Ferries liikennöi saarten väliä pikalautoilla.
Kuva: Marko Stampehl

Oikealla alla: Raumalla rakennettu Ulysses oli Irish Ferriesille
onnistunut hankinta. Telakalle laiva taas aloitti onnistuneiden
autolauttojen sarjan. Kuva: Krzysztof Brzoza
Alla: Normandy osoittautui vähemmän onnistuneeksi laivaksi
Irlannin ja Ranskan välisillä linjoilla mutta viihtyi Irish Ferriesin
laivastossa silti kahdeksan vuotta. Kuva: Marko Stampehl
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Yllä vasemmalla: Oscar Wildea ei maalattu Irish Ferriesin
omiin väreihin laivan liittyessä varustamon laivastoon. Laiva
on myös säilyttänyt Color Linen sinisen rungon ja valkoisen
korsteenin nykyhetkeen saakka. Kuva: Kevin Mitchell
Yl lä: Rahdattu Epsilon (vasemmalla) ja Ulysses Dublinissa.
Kuva: Scott Mackey

Vasemmalla: Dublin Swift, alkujaan Westpac Express, oli
alkujaan opportunistinen hankinta mutta korvaa lehden
julkaisun aikoihin Jonathan Swiftin. Kuva: Scott Mackey
Alla: W. B. Yeats FSG:n telakalla Flensburgissa. Laivan
kansirakenteet teetettiin alihankintana Puolassa ja nostettiin
paikoilleen kolmena suurlohkona. Kuva: Frank Jensen
Viereisel lä sivul la: Havainnekuva 2020 valmistuvasta uudisra-
kenteesta. Kuva: Irish Ferries.
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Takaisin nousuun

Kansainvälisen talouden toivuttua taantumasta 201 0-
luvun alussa tarvitsi Irish Ferries jäl leen lisää kapasi-
teettia erityisesti Dublinin ja Holyheadin välisel lä l in-
jal la.Tätä varten varustamo rahtasi Caronte & Tourist
-varustamolta Visentini-tyyppisen ropaxin Cartour
Epsilonin (26 375 bt, 400 matkustajaa, 274 hyttipaik-
kaa ja 2 860 kaistametriä) vuoden 201 3 lopussa. Seu-
raavan vuoden alussa laivan nimi vaihdettiin pelkäksi
Epsiloniksi ja aikatauluun lisättiin yksi viikoittainen
matka Dublinista Cherbourgiin.

Kunnolla takaisin kasvu-ural le päästiin vuonna 201 6.
Ensin huhtikuussa varustamo osti Austal-telakalta
vuonna 2001 valmistuneen Westpac Express -katama-
raanin, joka oli valmistumisestaan lähtien ollut rahdat-
tuna Yhdysvaltojen laivastolle. Laivan rahtaus jatkui
myös Irish Ferriesin omistuksessa, mikä oli varusta-
molle varsin tuottoisaa. Suurempi uutinen tuli touko-
kuussa: Irish Ferries tilasi FSG:n telakalta Saksan
Flensburgista uudisrakenteen valmistuvaksi kesäkau-
deksi 201 8. Aiemmista ulosrahdatuista aluksista SPL
Princess Anastasia, entinen Pride of Bilbao, siirtyi rah-
taajansa St. Peter Linen omistukseen 201 6 ja Kaitaki
(entinen Isle of Innisfree (2)) rahtaajansa Interislan-
derin omistukseen seuraavana vuonna.

Westpac Expressin rahtaus päättyi tammikuussa
201 8, ja alus purjehti Belfastiin uudistettavaksi Irish
Ferriesin l i ikenteeseen. Samassa kuussa Jonathan
Swift myytiin Espanjaan Balearial le; Westpac Express
nimettiin uudelleen Dublin Swiftiksi, ja se korvaa Jo-
nathan Swiftin Dublin-Holyhead -l injal la huhtikuussa.

Ensi heinäkuussa FSG:n telakalta valmistuva uudisra-
kenne sai tammikuussa viral l isestikin nimekseen W. B.
Yeats irlantilaisen runoil i jan mukaan (yksi Yeatsin kuu-
luisimmista runoista on The Lake Isle of Innisfree, jota
Irish Ferries myös kunnioitti laivojensa nimissä). Hei-
näkuussa valmistuva alus tulee olemaan bruttovetoi-
suudeltaan 54 985 bt; 1 885 matkustajal le on tarjol la
435 hyttiä, mukana myös parvekkeell isia sviittejä, ja

rahtikapasiteetti tulee olemaan 2 800 kaistametriä.
Kesäkaudet laiva tulee liikennöimään Dublin-Cher-
bourg -l injal la, mutta talviksi se siirtyy Dublinin ja Ho-
lyheadin väli l le korvaten Epsilonin, joka puolestaan
ajaa kesät Holyheadiin ja talvet Cherbourgiin. Näiden
lisäksi Irish Ferriesin laivastossa ovat täl lä hetkellä
Ulysses ja Westpac Express pysyvästi Dublin-Holy-
head -l injal la, Isle of Inishmore Rosslare-Pembroke
-l injal la ja Oscar Wilde linjoil la Rosslaresta Cher-
bourgiin ja Roscoffiin.

W. B.Yeatsin ja Epsilonin vuorottelu ei kuitenkaan tu-
le kestämään muutamaa vuotta pidempää: viime tam-
mikuussa Irish Ferries tilasi FSG:ltä “suurennetun pai-
noksen” W. B. Yeatsistä valmistuvaksi vuonna 2020.
Tilattu alus tulee olemaan bruttovetoisuudeltaan
noin 67 300 bt, matkustajakapasiteetin ollessa 1 800
ja rahtikapasiteetin peräti 5 61 0 kaistametriä.Vielä ni-
metön uudisrakenne tulee liikennöimään ympärivuo-
tisesti Dublin-Holyhead -l injal la Ulysseksen parina;
sen valmistuessa W. B. Yeats siirtyy ympärivuotisesti
Ranskan-l i ikenteeseen ja Epsilon palautetaan omista-
j i l leen. Vielä ei tiedetä, aiheuttaako uudisrakenteen
tulo myös muita muutoksia Irish Ferriesin laivastossa.
Selvää kuitenkin on, että kasvun aikaa elävä Irish Fer-
ries on tulevinakin vuosina varsin kiinnostava varus-
tamo seurata.

Kiitokset: Steven Tarbox

Lähteitä

- Miles Cowsil l ja Justin Merrigan: Irish Ferries – An

Ambitious Voyage. Ferry Publications: Ramsey 201 3.
- Kalle Id ja Bruce Peter: Innovation and Specialisation
– The Story of Shipbuilding in Finland. Nautilus: Copen-
hagen 201 7.
- Bruce Peter: Knud E. Hansen A/S – 75 Years of Ship

Design. Ferry Publications: Ramsey 201 2.
- Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)
- Irish Continental Group (www.icg.ie)
- Irish Ferries (www.irishferries.com)
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Pohjoisen Atlantin matkustaja-
liikenne, osa 3.
Sarjan kolmannessa osassa keskitymme
matkustajaliikenteen vaiheisiin 40-60-
luvuil la. Sarjan seuraava osa ilmestyy Ul-
komatalan numerossa 3/201 8.



TEKSTI:MIKKO LAAKSO

Toinen maailmansota keskeytti pohjoisen Atlantin
meritien kulta-ajan 1 930-luvun lopulla. Saksan ja Eng-
lannin ajauduttua sotaan reittil i ikenne häiriintyi pa-
hasti, si l lä monet alukset kutsuttiin sotapalvelukseen.
Lisäksi useat NewYorkin satamassa olleet laivat jäivät
Atlantin länsirannalle, koska niiden siirtäminen
takaisin Eurooppaan ei ollut turvall ista eikä järkevää.

New Yorkiin jäivät myös kulta-ajan mahtilaivat
Normandie ja Queen Mary. Ranskalainen Normandie
oli lähtenyt matkaan Le Havresta ja oli puoliväl issä
Atlantia, kun sota syttyi. Englannin ylpeys Queen
Mary seurasi perässä ja saapui peril le muutamaa
päivää myöhemmin. Laivat viettivät seuraavat puoli
vuotta vierekkäisissä laitureissa kohtaloaan odottaen.

Harmaa kummitus

Syyskuussa 1 938 Queen Maryn uljas sisaralus Queen
Elizabeth oli valmis laskettavaksi vesil le. Samana päi-
vänä, jona laiva l iukui juhlal l isesti rakennuspaikaltaan
Clyde-jokeen, Englannin pääministeri palasi Saksasta
mukanaan valheeksi osoittautunut rauhanlupaus. Sota
oli väistämättä edessä, ja sen alettua Saksa uhkasi
upottaa kaikki englantilaiset laivat. Telakka valmistel i
Queen Elizabethia luovutuskuntoon, ja vaikkei alus
ollut käynyt edes koeajol la, meriministeriö antoi sil le
merikelpoisuuden osoittavat todistukset. Loppuvuo-
desta 1 939 sen koneita käytettiin paikal laan koko-
nainen päivä, joten laivaa selvästi valmisteltiin läh-
töön.

Kului kuitenkin yli kaksi kuukautta, eikä mitään
näyttänyt tapahtuvan. Lähtökäsky tuli vasta maalis-
kuussa 1 940. Koska laiva oli sotalaivojen tapaan
maalattu harmaaksi, se ei selvästikään ollut lähdössä
reittil i ikenteeseen. Alueella l i ikkuneiden vakoil i joiden
hämäämiseksi laivan mainostettiin olevan lähdössä
Southamptoniin – kaupunkiin, jota Saksa pommitti
rajusti juuri sil loin, kun Queen Elizabethin odotettiin
saapuvan peril le. Laiva kuitenkin vältti pommituksen,
sil lä pian Skotlannista lähdön jälkeen sen kapteeni sai
uudet salaiset ohjeet. Määränpää ei ol lutkaan
Southampton vaan New York, jonne piti matkata
pysähtymättä ja edes vauhtia hidastamatta. Matkalla
mukana ollut Southamptonin satamaluotsikaan ei voi-
nut poistua aluksesta ennen kuin vasta peril lä New
Yorkissa.

Queen Elizabethin ensimmäinen Atlantin ylitys kesti
viisi vuorokautta. Se selvisi matkasta ongelmitta, vaik-
ka sen merikelpoisuutta ei ol lut testattu lainkaan
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Linjalaivat

Aurinkoa ja uhkakuvia

Toinen maailmansota keskeytti
Pohjoisen Atlantin linjaliikenteen,
kun moni ylellisistä linjalaivoista
joutui palvelemaan joukkojenkul-
jetusaluksena. Sodan jälkeen mat-
kustajia kuitenkin taas riitti,
ainakin hetkeksi.

Queen Elizabeth saapumassa New Yorkin satamaan usvai-
sena aamuna vuonna 1 965.
Kuva: Jongieur 1 00/Wikimedia Commons
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Matkasta tuli näin kenties merihistorian uhkarohkein
”koeajo”, mutta riskinotto kannatti. Alus saapui New
Yorkiin ennalta ilmoittamatta, täysin yl lättäen.
I lmestyessään sumun keskeltä se sai lempi-nimen
”Grey Ghost”, ”Harmaa kummitus”, koska kukaan ei
edes tiennyt, mikä entuudestaan tuntematon laiva
satamaan oli tulossa. Hetkeä myöhemmin alus
höyrysi Hudson-jokea ylöspäin ja kääntyi laituriin,
jonka vieressä Queen Mary ja Normandie jo olivat.
Seurasi kuukausien odotus jonka aikana laivaan ei
sabotoij ien pelossa päästetty juuri ketään. Koskaan
tämän jälkeen nämä pohjoisen Atlantin kolme
mahtilaivaa eivät olleet yhtä aikaa samassa satamassa.

Laivat sodassa

Cunardin kuningattaret Queen Mary ja Queen
Elizabeth eivät kauaa odottaneet New Yorkissa
joutilaina. Ensimmäisenä sotapalvelukseen lähti
Queen Mary. Laiva siirrettiin Australiaan, jossa se
muutettiin joukkojenkuljetusalukseksi. Queen Eliza-
beth kutsuttiin sotaan puoli vuotta myöhemmin.
Niistä tuli toisen maailmansodan suurimmat so-
talaivat, jotka kuljettivat yhteensä 1 ,5 mil joonaa
sotilasta mantereilta toisil le. Vaikka ne väli l lä kohta-
sivatkin viholl isia, suuri nopeus auttoi niitä pake-
nemaan. Queen Maryn keskinopeus sodanaikaisil la
Atlantin ylityksil lä oli lähes 32 solmua.

Sota-ajalta on peräisin myös suurin kerralla laivassa
olleiden matkustajien ennätys, kun Queen Mary
kuljetti kokonaisen sotilasdivisioonan New Yorkista
Englantiin. Miehistö mukaan lukien laivaan nousi
tuolloin 1 6 683 henkeä.Vaikka laivaan oli saatu mah-
tumaan 1 2 000 tilapäistä punkkaa, osa sotilaista joutui
silti nukkumaan vuoroissa. Suuret valtamerilaivat oli-
vat joukkojenkuljetuksessa niin tehokkaita, että Saksa
lupasi 250 000 dollarin palkkion kumman tahansa
kuningattaren hävittämisestä.

Käytännössä kaikki pohjoisel la Atlantil la l i ikennöineet
saksalaislaivat jäivät loukkuun New Yorkiin. Aino-
astaan moderni ja nopea Bremen onnistui l i-
vahtamaan pakoon ja väistelemään brittiläisiä hävit-
täjiä höyrytessään kohti Eurooppaa. Se matkasi ensin
Murmanskiin, jossa se maalattiin tummanharmaaksi ja
muutettiin sotalaivaksi. Tämän jälkeen alus pääsi vielä
palaamaan kotisatamaansa Bremerhaveniin, mutta
siel lä natsihal l intoa vastustaneet sabotoijat upottivat
sen.

Toisessa maailmansodassa tuhoutui yl i 3 500 matkus-
tajalaivaa. Niiden joukossa olivat myös ital ialaiset Rex
ja Conte di Savoia. Syksyllä 1 944 saksalaiset pelkä-
sivät l i ittoutuneiden aloittavan joukkojenkuljetukset
Triesten sataman kautta. Kuljetusten estämiseksi he
päättivät upottaa Rexin keskelle satamaan johtanutta
väylää. Jotta näin taas ei tapahtuisi, britit upottivat lai-
van ennen kuin se oli ehditty siirtää sataman suulle.
Conte di Savoia puolestaan joutui i lmahyökkäykseen
ja tuhoutui sodanaikaisel la ankkuripaikal laan Venet-
sian laguunissa.

Normandien surullinen loppu

Yhdysvallat l i ittyi sotaan vuoden 1 941 lopulla. Sekin
tarvitsi laivoja joukkojenkuljetukseen, ja New Yorkin
satamassa oli sopivasti jäl jel lä vielä yksi pohjoisen
Atlantin jättiläinen, Normandie. Suurena ja nopeana
laivana se olisi mitä sopivin tähän tehtävään, kunhan
sen ylel l inen sisustus ensin purettaisiin pois. Nor-
mandie oli seissyt Hudson-joen laituripaikassa nro. 88
jo vuoden, ja siksi muutostyöt saattoivat alkaa saman
tien. Laiva sai uuden nimen USS Lafayette, ja sen
irtaimistoa ja huonekaluja alettiin poistaa ja kuljettaa
varastoon.

Muutostyöt menivät kuitenkin katastrofaalisesti pie-
leen, kun hitsauskipinä sytytti kasan kapokkipuisia
pelastusl i ivejä tuleen. Palo riistäytyi hal l innasta, koska
laivan oma sammutusjärjestelmä ei muutostöiden ta-
kia ollut käytössä. Vaikka palokunta saapui nopeasti
paikal le, sen letkut eivät sopineet ranskalaisen sam-
mutusjärjestelmän syöttöliittimiin. Suunnil leen

Queen Elizabeth harmaassa suojavärityksessä kuljettamassa
Britannian sotilaita Lähi- Itään heinäkuussa 1 942.
Kuva: Chetwyn (Sgt) , No. 1 Army Film & photographic

Unit/Wikimedia Commons



31ulkomatala

tunnissa palo oli nielaissut aluksen kolme ylintä
kantta kokonaan.

Kun sammutustyöt lopulta saatiin käyntiin, valtava
määrä sammutusvettä alkoi kal l istaa laivaa. Koska
kölin al la oli vettä vain muutama metri, aluksen
suunnitel lut arkkitehti ehdotti hal l ittua upottamista.
Hän tarjoutui itse menemään palavaan laivaan ava-
takseen aluksen pohjaventtii l it. Upottaminen olisi
varmistanut, ettei laiva kaadu. Laivasto kuitenkin hyl-
käsi ehdotuksen, ja sammutustöiden jatkuessa laiva
lopulta kaatui. Palanut hylky makasi paikoil laan puo-
l itoista vuotta. Sen yläkannet leikattiin pala palalta
pois ja kuljetettiin romutettavaksi. Lopulta jäl jel le jää-
nyt runko pumpattiin tyhjäksi, nostettiin pystyyn ja
hinattiin läheisel le laivaston telakalle purettavaksi.

Normandien tarina oli lopussa, mutta laivasta jäi silti
jotain jäl jel le. Suurin säilynyt esine lienee lähes yh-
deksän metriä leveä ja kuusi metriä korkea lasinen
seinämaalaus. Se koristi ensimmäisen luokan salonkia

ja oli osa merenkulun historiaa esittänyttä tai-
deteosta. Nykyään sitä voi ihail la New Yorkin Met-
ropolitan-taidemuseossa, ja pieni pala samaa teosta
on esil lä Brooklynin taidemuseossa.

Lasisen seinämaalauksen lisäksi muitakin taide-
esineitä säilyi. Ensimmäisen luokan portaikon kookas
La Normandie -nimistä naista esittänyt pronssiveistos
koristaa nykyään Celebrity Summit -laivan ruokasalia.
Toinen säilynyt patsas, naishahmo La Paix, päätyi Pine-
lawn Memorial -puistoon Long Islandil le. Mahtavan
ruokasalin pariovista tuli Our Lady of Lebanon
-kirkon ulko-ovet Brooklyniin. Ovet tosin olivat niin
korkeat, että ne katkaistiin ja niistä tehtiin kaksi
eril l istä oviparia.

Nousukausi

Sodan päätyttyä kilpailuasetelma pohjoisel la Atlantil la
oli muuttunut täysin. Saksalaisia laivoja ei meritiel lä
näkynyt, sil lä ne oli takavarikoitu Yhdysvaltoihin.
Ranska oli menettänyt Normandien, suurimman
laivansa ja sai korvauksena tilal le saksalaisen Europan.
Laiva maalattiin ranskalaisvarustamon väreihin, ja sen
nimeksi vaihtui Liberté. Se oli si lti laiha korvaus siitä
kauniista laivasta, joka nyt oli poissa.

Cunardin molemmat kuningattaret selvisivät sodasta.

Ranskan entinen ylpeys, matkustajahöyrylaiva Normandie
tuhoutui toisen maailmansodan aikana kun alusta oltiin
muuttamassa joukkojenkuljetusalukseksi. Aluksen yläkannet
purettiin ennen hinaamista romutettavaksi.
Kuva: US Navy/Wikimedia Commons



Rauhan laskeuduttua ne kuljettivat sotilaita takaisin
kotiin, ja tämän jälkeen niiden kansil la matkasi
kymmeniä tuhansia tyttöystäviä, morsiamia ja lapsia
Atlantin länsipuolel le, kohti uutta kotia. Vastaavaa
siirtolaisaaltoa ei ol lut nähty sitten 1 900-luvun alun.
Näil lä matkoil la laivoil la val l itsi erityisen iloinen ja
aurinkoinen tunnelma. Sota oli päättynyt, ja edessä oli
uusi, valoisampi aika.

Queen Elizabeth voitiin vihdoin varustaa aidoksi
matkustaja-alukseksi. Sil le tehtiin myös viral l inen
koeajo, vaikka sen merikelpoisuutta tuskin enää tar-
vitsi todistaa. Koeajol la aluksen nopeudeksi mitattiin
hiukan yli 32 solmua. Samoihin aikoihin Queen Mary
teki uransa nopeimman Atlantin ylityksen, kun se
matkalla kohti Southamptonia höyrysi meren toisel le
puolel le kolmessa päivässä, 22 tunnissa ja 42
minuutissa. Cunard sai vihdoin Atlantil le kaksi suurta
ja nopeaa laivaa, joil la varustamo pystyi tarjoamaan
viikoittaisen lähdön meren kummaltakin rannalta.

Kuningattaret eivät kuitenkaan olleet olleet ainoat
Cunardin laivat Atlantil la. Esimerkiksi Queen
Elizabethia pienempi mutta ulkoisesti hyvin saman-
kaltainen Mauretania l i ikennöi Southamptonin ja New
Yorkin välisel lä reitil lä. Reitil lä vierail i säännöll isesti
myös sodan jälkeen valmistunut Caronia, joka muu-
toin teki risteilyjä eri puolil la maailmaa. Caroniassa oli
vain kaksi matkustusluokkaa, mikä kuvasti ajan hen-

keä. Matkustustottumusten muutos näkyi jopa
suuril la kuningattaril la, kun niiden kolmas luokka uu-
delleennimettiin turistiluokaksi. Mainoslause ”Getting
there is half the fun”, joka vapaasti suomennettuna
voisi ol la vaikka ”Matka on puolet hauskuudesta”,
osoitti varustamon tajunneen laivojen potentiaal in
matkakohteina. Niiden ei tarvinnut olla vain keino
päästä paikasta toiseen, sil lä merimatka voisi ol la
olennainen osa kauan kaivattua lomaa.

TuulahdusVälimereltä

Suunnil leen puolet laivoistaan sodassa menettänyt
Società di navigazione Ital ia, englanniksi Ital ian Line,
oli pohjoisel la Atlantil la altavastaajana lähes kym-
menen vuotta, vaikkei kokonaan poissa.Vuonna 1 929
valmistunut Vulcania oli selviytynyt sodasta ja jatkoi
l i ikennettä New Yorkiin vuoteen 1 955 asti. Maan ta-
lous oli kuitenkin sodan jälkeen raunioina, eikä uusien
alusten rakentaminen ollut mahdoll ista.Tilanne muut-
tui vasta 1 950-luvun alussa, kun Ansaldon telakalla
Genovassa alettiin rakentaa maan ensimmäistä
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Andrea Dorian upposi lähellä New Yorkia heinäkuussa 1 956.
Vuodon saanut laiva kallistui voimakkaasti ja alkoi siksi
vesitiiviistä osastoinnista huolimatta väistämättä täyttyä
vedellä. Onnettomuuspaikalle saapuneet laivat pystyivät
pelastamaan kaikki törmäyksestä selvinneet matkustajat.
Kuva: Vecchia Cartolina/Wikimedia Commons
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sodanjälkeistä matkustajalaivaa. Laiva sai nimen
Andrea Doria, ja se oli valmis l i ikenteeseen vuoden
1 953 alussa.

Andrea Doriasta tuli hetkessä todella suosittu, ja sen
jokainen lähtö oli käytännössä loppuunmyyty. Hiukan
suurempi sisaralus Cristoforo Colombo valmistui
vuotta myöhemmin. Vaikka molemmissa laivoissa oli
koneina höyryturbiinit, niitä ei ol lut rakennettu
nopeuskilpailua varten. Varustamo halusi nopeuden
sijaan tarjota mukavan merimatkan, hyvää ruokaa ja
hyvää palvelua. Laivojen sisustus edusti modernia
ital ialaista muotoilua, ja niiden ulkokansil la oli peräti
kolme uima-al lasta – yksi jokaisel le matkustusluokal-
le.

Cristoforo Colombo oli l i ikenteessä pohjoisel la At-
lantil la pari vuosikymmentä ja poistui sieltä vasta
vuonna 1 973. Se siirrettiin muutamaksi vuodeksi
reitil le Ital iasta Rio de Janeiroon ja Buenos Airesiin.
Huonoon kuntoon päässyt alus vedettiin pois l i i-
kenteestä ja myytiin myöhemmin romutettavaksi. Se
hinattiin silti vielä lyhyeksi ajaksi Hong Kongiin, jossa
sitä pidettiin tarjol la potentiaal isi l le ostaji l le. Kukaan
ei kuitenkaan ollut siitä kiinnostunut, joten 1 980-
luvun alkupuolel la alus siirrettiin Taiwaniin romutetta-
vaksi.

Kohtalokas sumu

Pohjoinen Atlantti on armoton, eikä onnettomuuk-
silta ole meritiel lä vältytty.Yksi traagisimmista onnet-
tomuuksista sattui juuri Andrea Dorial le, kun se hei-
näkuussa 1 956 oli lähestymässä NewYorkia. Aurinko
oli laskenut ja näkyvyys oli olematon, sil lä pohjoisel le
Atlantil le tyypil l inen, tiheä sumu oli laskeutunut
alueelle. Alus oli vähentänyt nopeutta, mutta ei mer-
kittävästi. Samaan aikaan pienin pohjoisel la Atlantil la
tuolloin reittil i ikenteessä ollut laiva, ruotsalainen
Stockholm, lähestyi sumuvyöhykettä matkallaan New
Yorkista Göteborgiin.

Laivat törmäsivät Nantucketin majakkalaivan lähellä,
kun Andrea Doria kääntyi suoraan vastaantulevan
Stockholmin eteen. Ruotsalaislaivan jäävahvisteinen
keula vii lsi Andrea Dorian kyljen hetkessä auki. Alus
kall istui nopeasti, eikä suurinta osaa sen pelastus-
veneistä pystytty käyttämään ollenkaan. Onnetto-
muuspaikal le saatiin silti nopeasti apua, sil lä lähistöllä
oli useita muita laivoja. Eniten uppoavan laivan mat-
kustajia pelasti ranskalainen Île de France, joka jäl leen
kerran sattui olemaan oikeassa paikassa oikeaan ai-
kaan.

Onnettomuus tuntui käsittämättömältä. Miten kaksi

modernia laivaa saattoi törmätä keskellä suurta, aavaa
merta? Ehkä Andrea Dorian päällystö tulkitsi
yksinkertaista tutkakuvaa virheell isesti ja väisti vää-
rään suuntaan. Stockholmin komentosil lal la tutka-
pisteiden etäisyys kenties arvioitiin väärin ja vastaan-
tulevan laivan kuviteltiin olevan paljon kauempana.
Lisäksi Andrea Doria oli myöhässä aikataulusta, ja sen
polttoainetankit olivat pitkän matkan päätteeksi lähes
tyhjät. Se ei ol lut ottanut painolastivettä polttoaineen
tilal le, koska veden pois pumppaaminen olisi viiväs-
tyttänyt seuraavaa satamasta lähtöä entisestään. Joka
tapauksessa vain kolme ja puoli vuotta vanha Andrea
Doria päätyi Atlantin pohjaan, missä sen rapistunut
hylky makaa suunnil leen sadan metrin syvyydessä.

Tukevasti osastoitu Stockholm pysyi pinnal la ja on-
nistui keula murskaantuneena palaamaan omin ko-
nein New Yorkiin. Laiva korjattiin, ja se kulkee edel-
leen maailman meril lä. Vuonna 1 989 laiva myytiin,
ironista kyllä, ital ialaisel le Lauro Linelle, joka lan-
seerasi laivan risteilyl i ikenteeseen nimellä Ital ia Prima.
Nykyään laiva tekee risteilyjä nimellä Astoria. Kohta
70-vuotias alus on todell inen veteraani ja viimeisiä
tuolta aikakaudelta jäl jel lä olevia laivoja.

Jotta reittil i ikenne onnistuisi riittävän tiheäl lä vuoro-
väli l lä, ital ialaiset tarvitsivat Andrea Dorian tilal le
uuden laivan. Korvaava alus sai nimen Leonardo da
Vinci ja se valmistui nel jä vuotta Andrea Dorian
onnettomuuden jälkeen. Se jatkoi ainakin jossain
määrin l i ikennettä pohjoisel la Atlantil la kesään 1 976
asti. Tämän jälkeen sil lä tehtiin vuorokauden mittaisia
miniristeilyjä Miamista, mutta sen operointi ol i täl-

Kohta 70-vuotias Stockholm on edelleen liikenteessä. Se
myytiin neljä vuotta Andrea Dorian onnettomuuden jälkeen
Itä-Saksaan, missä se oli linjaliikenteessä 25 vuotta. Tämän
jälkeen sitä käytettiin Norjassa pakolaisten majoitustilana,
kunnes se vuonna 1 989 muutettiin risteilyalukseksi. Vuodesta
201 6 lähtien se on tehnyt risteilyjä Astoria-nimisenä.
Kuva: Oll i Tuominen
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laisessa käytössä l i ian kall ista. Niinpä laiva jätettiin
odottamaan parempia aikoja. Niitä ei kuitenkaan
koskaan tullut, sil lä kesäl lä 1 980 tulipalo tuhosi aluk-
sen kokonaan. Sammutusveden kaatama runko
nostettiin ja pari vuotta myöhemmin hinattiin romu-
tettavaksi.

Onnelliset tähdet

Sodan loputtua Yhdysvallatkin l i ittyi pohjoisen At-
lantin val loittaji in, vaikkei se reitil lä täysin uusi tulokas
ollutkaan. Maan hall itus oli nähnyt, kuinka arvokkaita
Cunardin kuningattaret olivat joukkojen kuljet-
tamisessa olleet. Ainut ongelma oli se, ettei niiden
perässä l iehunut oman maan tähtil ippua, eikä niitä uu-
den sodan mahdoll isesti syttyessä olisi siksi voinut
ottaa ongelmitta haltuun. Niinpä maan hall itus varasi
80 mil joonaa dollaria uuden, kaikkien aikojen no-
peimman ja teknisesti edistyksell isimmän valta-
merilaivan rakentamiseen.

Uuden laivan suunnittel i Wil l iam Gibbs. Hän oli sama
meriarkkitehti, joka ensimmäisen maailmansodan
jälkeen onnistui i lman piirustuksia palauttamaan
haltuun otetun Vaterlandin takaisin matkustaja-
l i ikenteeseen. Nyt rakennettavaan laivaan hän suun-
nittel i veitsenterävän keulan, joka oli erinomainen
halkomaan aaltoja suuril la nopeuksil la. Nopeuden
takasi nel jä potkuria ja niitä pyörittäneet massiiviset
höyryturbiinit.

Gibbs pelkäsi tulta ja suorastaan kammoksui ajatusta
tulipalosta. Siksi aluksen rakenteissa ja sisustuksessa
ei saanut käyttää mitään palavaa. Huonekalut tehtiin
metall ista, kaikki tekstii l it ol ivat palamattomia, ja laiva
paloeristettiin kauttaaltaan asbestil la. Onkin sanottu,
että ainoat puiset esineet koko laivassa olivat
keittiöiden leikkuulaudat sekä eräässä salongissa ollut
flyygeli. Flyygelikin olisi ainakin teoriassa voitu val-
mistaa metall ista, sil lä ennen sotaa sellainen oli nähty
saksalaisessa Hindenburg-ilmalaivassa. Metal l ista flyy-
geliä ei laivaan kuitenkaan saatu, ja niinpä arkkitehdin
täytyi hyväksyä alukseen myös leikkuulautoja hiukan
suurempi palava esine.

Laiva sai nimen United States, kun se vuonna 1 951
huomiota herättämättä laskettiin vesil le. Koska se oli
suunniteltu myös sotilaskäyttöön, siinä oli kaksois-
pohja ja kaksi eril l istä konehuonetta. Toimintavar-
muuden turvaamiseksi myös kaikki putkivedot ja
sähkökaapelit oli kahdennettu. Alus olisi kyennyt
kuljettamaan 1 5 000 sotilasta kerralla sotaan, mutta
siihen tehtävään sitä ei onneksi koskaan tarvittu. Se
oli suosittu laiva, joka vaikutti seilaavan onnell isten
tähtien al la.

Yllä: United States oli pohjoisen Atlantin nopein linjalaiva.
Koska se oli suunniteltu myös sotilaskäyttöön, sen virallinen
nopeus oli ainoastaan ”merkittävästi yli 34 solmua”. Aluksen
koeajolla saavuttama huippunopeus oli 38,3 solmua, mutta
se paljastettiin vasta 1 5 vuotta neitsytmatkan jälkeen. United
States liikennöi Atlantilla 1 7 vuotta.
Kuva: John Oxley Library/Wikimedia Commons

Alla: Rotterdam oli suosittu nimi Holland-America Linjin lai-
vastossa, sillä kyseisellä nimellä varustamo liikennöi peräti
viittä matkustaja-alusta. Näistä viimeinen oli vuonna 1 959
valmistunut, kuvassa näkyvä matkustajahöyrylaiva. Alla tä-
mä alus on lähdössä koeajolleen elokuussa 1 959.
Kuva: Harry Pot (Fotocollectie Anefo) /Wikimedia Commons
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Nopea United States niel i käsittämättömät määrät
polttoainetta ja oli siksi l injal i ikenteessä täysin
kannattamaton. Niinpä marraskuussa 1 969 laiva lähti
NewYorkista viimeisen kerran, ilman seremonioita ja
juhlal l isuuksia, eikä koskaan palannut. Se otettiin pois
l i ikenteestä ja myöhemmin sen irtaimisto huuto-
kaupattiin. Sisustus purettiin kokonaan, jotta palo-
eristeenä käytetystä asbestista päästiin eroon. Laivaa
on suunniteltu palautettavaksi l i ikenteeseen lukuisia
kertoja – 1 990-luvun alussa täl läisessä projektissa oli
mukana myös suomalainen EffJohn – mutta kaikki
yritykset ovat kariutuneet ja United Statesin tyhjä
runko makaa edelleen ruostumassa Philadelphiassa.

Viisi kertaa Rotterdam

Pohjoisel la Atlantil la l i ikennöineitä varustamoja oli
Euroopassa useita, ja yksi niistä oli alankomaalainen
Holland-Amerika Lijn, englanniksi Holland America
Line. Tämä vuonna 1 873 perustettu varustamo oli
pienempi kuin nimekkäämmät kilpail i jansa, mutta sen

laivoissa toistuu nimi, jota ei voi ohittaa: Rotterdam.
Varustamolla ehti ol la yhteensä viisi Rotterdam-
nimistä laivaa Atlantin l injal i ikenteessä. Niistä
viimeinen aloitti l i ikenteen kesäl lä 1 959.

Alus oli suunnil leen saman kokoinen kuin reitil lä
tuohon aikaan kulkeneet ital ialaislaivat. Sisätiloiltaan
se oli 1 950-luvun tyyliin hieman pelkistetty mutta
ulkoa erittäin kaunis ja virtaviivainen. Se muistetaan
ehkä parhaiten kahdesta kapeasta savupiipusta, jotka
olivat keskilaivan sijasta lähellä aluksen perää. Mer-
kittävä ero aiempiin Atlantin l injalaivoihin oli se, että
laivassa oli vain kaksi matkustusluokkaa. Ero ensim-
mäisen luokan ja turistiluokan väli l lä ei muutenkaan
ollut kovin dramaattinen. Rotterdam oli jopa suun-
niteltu siten, että luokkien välistä tilajakoa voitiin
helposti muuttaa.

Rotterdam poistui Atlantilta vuonna 1 973. Se muu-
tettiin risteilyalukseksi, ja se tekikin risteilyjä
seuraavat 27 vuotta. Tämän jälkeen alus oli lähellä
joutua romutettavaksi, mutta perusteell isen kunnos-
tuksen jälkeen se kuitenkin pääsi aloittamaan uuden
elämän kelluvana hotell ina. Risteilyvarustamoksi
muuttunut Holland America Line päätyi aikanaan
yhdysvaltalaisen Carnival Corporationin omistukseen,
ja nykyään maailman meriä kyntää kuudes Rot-
terdam-niminen laiva. Se tosin ei ole Atlantin-l i iken-
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Italialainen matkustajalaiva Rex höyryämässä samaan sun-
taan Boeing Y1 B-1 7 -lentokoneen kanssa. Kuva havainnollis-
taa hyvin 50-60-lukujen taitteessa tapahtunutta muutosta,
jonka myötä lentoliikenne alkoi viedä matkustajia perinteik-
käiltä linjalaivoilta. Kuva: US Air Force/Wikimedia Commons
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teeseen rakennettu laiva, vaan pari vuosikymmentä
sitten valmistunut risteilyalus.

Lopun alku

Vaikka 1 950-luku alkoi aurinkoisesti, l injal i ikenteen
loppu pohjoisel la Atlantil la oli lähel lä ja se tuli
yl lättävältä taholta. I lmassa oli uhka, jota myrskyistä ja
aiemmista viholl isista selvinneet laivat eivät kyenneet
väistämään. Säännöll inen kaupall inen lentoliikenne
Atlantin yli alkoi syksyllä 1 957, ja lentokoneet ylittivät
meren niin nopeasti, ettei sinisen nauhan nopeus-
ennätyksil lä ol lut enää merkitystä. Aluksi varustamot
uskoivat, että suuril le ja ylel l isi l le valtamerilaivoil le,
kuten Cunardin kuningattaril le, riittäisi aina matkus-
tajia, mutta toisin kävi. Marraskuussa 1 961 Queen
Mary lähti matkaan mukanaan vain 470 matkustajaa,
joita lähemmäs tuhathenkinen miehistö palveli. Laiva
ei yhtäkkiä enää ollutkaan täynnä rikkaita ja kuuluisia.
Se oli kuin tyhjänä seilaava aavelaiva.

Queen Mary poistui Atlantilta, kun Long Beachin
kaupunki osti sen museolaivaksi. Se lähti Southamp-
tonista viimeisel le matkalleen lokakuussa 1 967. Lähtö
oli loppuunmyyty ja tunnelma korkealla – merisotilaat
seisoivat riveissä tehden kunniaa, ja ilmavoimien
helikopterit lensivät laivan yli ankkurin muotoisessa
muodostelmassa. Reitti kulki Cape Hornin ympäri, ja
matka kesti viisi viikkoa. Peril lä Kaliforniassa luotet-
tavasti toimineet koneet sammutettiin viimeisen ker-
ran, ja aluksen muuttaminen hotell iksi ja museoksi
alkoi. Myyntisopimuksen mukaan kaupan kohdetta ei
saanut enää käyttää vesikulkuneuvona, ja sen var-
mistamiseksi potkurien omistusoikeus siirtyi uudelle
omistajal le vasta sitten, kun aluksen koneet oli puret-
tu.

Queen Elizabethia odotti surull isempi kohtalo. Sen
liikenne Atlantil la loppui vuonna 1 969. Tämän jälkeen
alus odotti kohtaloaan syrjäisessä laiturissa Ft.
Lauderdalessa. Sen muuttamista yhdistetyksi museok-
si, hotell iksi ja monitoimitilaksi suunniteltiin, mutta
suunnitelmat eivät toteutuneet. Viimein hongkonglai-
sen Orient Overseas -varustamon omistaja C.Y. Tung
osti laivan aikomuksenaan perustaa kelluva yliopisto,
joka kuljettaisi opinhaluisia matkustajia maailman
meril lä. Laiva siirrettiin Hong Kongiin, ja se sai nimen
Seawise University. Tammikuussa 1 972 laival la kui-
tenkin syttyi tul ipalo, joka todennäköisesti ol i tahal-
laan sytytetty. Palo tuhosi aluksen korjauskelvotto-
maksi.

Lentoliikenne oli 1 960-luvun lopulle tultaessa vienyt
suuren osan Atlantin l injalaivojen matkustajista. Suu-
rimmat ja nimekkäimmät laivat olivat poistuneet
reitiltä, ja moni pienempi alus oli joutunut siirtymään

risteilyl i ikenteeseen. Reittil i ikenne pohjoisel la Atlan-
til la jatkui silti vielä jonkin aikaa. Monien täydell iseksi
yl lätykseksi johtavat varustamot Ital iassa, Ranskassa ja
Britanniassa rakensivat Atlantil le vielä yhden mo-
dernien linjalaivojen sukupolven.
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United States on viimeinen sinisen nauhan
nopeusennätyksen tehnyt matkustajalaiva ja näin
ollen sinisen nauhan viral l inen haltija. Heinäkuussa
1 952 laivan kaikkien aikojen nopeimpaan Atlantin
ylitykseen kului vain kolme päivää, kymmenen tuntia
ja 40 minuuttia. Alus matkasi tuolloin Yhdysvalloista
Eurooppaan 35,5 solmun keskinopeudella. Sininen
nauha ei enää vaihtane omistajaa, sil lä sel laista
valtamerilaivaa tuskin kukaan rakentaa, joka ylittäisi
Atlantin al le kolmessa ja puolessa vuorokaudessa.

Tiesitkö?
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Rotterdam on nykyään hotellina vanhassa kotisatamassaan.
Alus on entisöity kauniisti, ja monet sen tilat on palautettu
alkuperäisen 1 950-luvun asuun. Laivalla on lisäksi museo,
jonka pääsylipulla pääsee tutkimaan miltei alkuperäisessä
asussa olevaa konehuonetta. Aluksen suunnittelussa oli va-
rauduttu mahdollisuuteen poistaa vielä 1 950-luvulla itses-
tään selvä luokkajako. Ensimmäisen ja toisen luokan
ruokasalit olivat käytännössä identtiset, ja ne ovat edelleen
lähes alkuperäisessä asussa. Aluksessa olli myös
ainutlaatuinen kaksoisportaikko, jossa lasiseinän toisella
puolella kulkivat ensimmäisen luokan ja toisella puolella
toisen luokan portaat.
Kuvat: Mikko Laakso
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LNG-käyttöisiä uudisrakennuksia valmistuu
Maailman ensimmäiset LNG-käyttöiset kuivalastialuk-
set, ESL:n Viikki ja Haaga, valmistuvat vuoden ensim-
mäisel lä puoliskolla; myös ensimmäisen neljästä
Containershipsin LNG-käyttöisestä konttilaivasta
pitäisi valmistua vuoden ensimmäisel lä puoliskolla.

Ponantin Le Lapérouse valmistuu
Pienten expedition-risteil i jöiden marssi markkinoil le
alkaa kesäl lä, kun ensimmäiset yli kahdestakym-
menestä tilauksessa olevasta aluksesta valmistuvat.
Ensimmäisenä valmistuu Ponantin Le Lapérouse,
jonka esittelemme seuraavassa numerossa.

Kisa suurimman konttilaivan tittelistä jatkuu
Numerossa 3/201 6 tutustuimme tuolloin suurimpiin
konttilaivoihin, joista suurimman tittel iä kantoi 1 9
870 TEU:n Barzan. Nyt liikenteessä on jo yli 20 000
TEU:n laivoja, ja CMA CGM on kertonut siirtyvänsä
tulevissa 22 000 TEU:n laivoissaan LNG-käyttöön.

Atlantin-liikenteen historia, osa 4
Juttusarjamme Pohjois-Atlantin matkustajal i ikenteen
historiasta on päässyt neljänteen osaan, jonka
pääosassa on itseoikeutetusti Cunardin vuonna 1 969
valmistunut Queen Elizabeth 2.

Tulossa:

Containershipsin toinen uudisrakennus, Containerships
Strom laskettiin vesille 29.1 .201 8.
Kuva: Containerships
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