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TEKSTI: OLLI TUOMINEN

Suomen meriteoll isuus on ottanut merkittävän roolin autonomisen
merenkulun ja automaatioratkaisujen saral la. Yksi tämän alan mer-
kittävistä pelureista, autonomisten laivojen kehitystyöstä tunnettu
Rolls-Roycen Turun-yksikkö saa uuden omistajan Norjasta. Rolls-
Royce ehti kertoa jo viime vuonna, että se selvittää Marine-yksikkönsä
myymistä. Ostajaspekulaatioissa oli mukana myös suomalainen Wärt-
silä, jol le kauppa olisi tuonut kokonaan uutta osaamista. Heinäkuun a-
lussa selvisi kuitenkin, että pisimmän korren vei norjalainen puolustus-
ja konepajakonserni Kongsberg.

Suomalaisten varustamoiden voisi olettaa myös olevan kiinnostuneita
ratkaisuista, jotka vähentävät ihmistyön tarvetta ja tätä kautta laskevat
varustamon kustannuksia. Val-
taosa suomalaisista laivoista
on jo sekamiehitettyjä, joten
sitä kautta l isäsäästöjen hake-
minen alkaa olla vaikeaa. Alle-
kirjoittaneen keväällä valmis-
tunut, aihetta käsitel lyt gradu
kuitenkin osoitti, että kiinnos-
tuksesta huolimatta suurella
osal la suomalaisista varusta-
moista ei ole kovinkaan konk-
reettisia suunnitelmia auto-
maation lisäämiseksi.

Merenkulussa monia asioita
tehdään vielä hyvinkin manu-
aalisesti ja paperil la, joten jo pelkästään toimintojen digital isointi ja
sähköistäminen voisi tuoda mukanaan merkittävää toiminnan tehos-
tumista. Dataa kerätään varustamoissa valtavasti, mutta automati-
soidun käsittelyn puutteesta johtuen suurta osaa tiedosta ei hyö-
dynnetä riittävästi päätöksenteon tukena, arvioivat useat tutkimuk-
seen haastatel lut henkilöt.

Konkreettisimpina mahdoll isuuksina nähtiin erilaiset lastinkäsittelyn
innovaatiot, joil la lastinkäsittelyn nopeutumisen ohella karsittaisiin ma-
nuaalisen, yksitoikkoisen henkilötyön määrää.Vaikka autonomiset aluk-
set ovat varmasti tulossa, ei niiden kaupall inen käyttö kansainvälisessä
l i ikenteessä l iene realismia vielä hetkeen. Hitaasti muuttuvan kan-
sainvälisen lainsäädännön lisäksi myös vakuutusyhtiöiden, satamien ja
laivaajien täytyy määritel lä sääntönsä uudelleen, jotta autonomiset lai-
vat olisivat kaupall ista realismia.

Pääkirjoitus

Askel kerrallaan
kohti autonomiaa
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Sisällys
Kannessa: Esittelyssä Ponantin Le Lapérouse
Ranskalainen risteilyvarustamo Ponant vastaanotti uuden alus-
sarjansa ensimmäisen laivan kesäkuussa. Aluksen erikoisuuksiin
kuuluvat mm. kaksi vedenalaista ikkunaa. — 4

Kannessa: Norwegian Bliss – pääosassa meri?
Norwegian Cruise Linen uusimmalla aluksella panostetaan
kilpa-autoradan, vesipuiston, 1 5 ravintolan ja 1 6 baarin l isäksi
myös merinäköaloihin. — 1 0

Laivaliikenne mukaan päästötalkoisiin
Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on päättänyt uudesta
tavoitteesta merenkulun hii l idioksidipäästöjen pienentämiseksi.
Perehdymme lyhyesti päätöksen taustoihin ja keinoihin joil la
päästöihin aiotaan puuttua. — 1 8

Kannessa: Pika-alusliikenneTallinnaan päättyi
Kun Linda Line jäi i lman laivaa ja sen paluu näyttää entistä epä-
todennäköisemmältä, päättyi myös merkittävä aikakausi Tal-
l innan-l i ikenteessä. — 22

Kannessa: Jätitkin siirtyvät maakaasuaikaan
Suurimman konttilaivan tittel i on edell isen Ulkomatalassa jul-
kaistun artikkelin jälkeen ehtinyt vaihtua jo moneen kertaan,
joten aiheen päivitys on paikal laan. Myös näiden 400-metristen
jättiläisten kohdalla on otettu ensimmäiset askeleet LNG-
aikakauteen, kun CMA CGM ilmoitti sen uudisrakennusten o-
levan LNG-käyttöisiä. — 26

Muutosten vuosikymmen
Pohjois-Atlantin matkustajal i ikennettä käsittelevän juttusarjan
neljännessä osassa käsitel lään 1 960-luvun loppupuoliskoa, jol-
loin lentoliikenne oli jo syrjäyttänyt laival i ikenteen pää-
asial l isena matkustustapana Atlantin ylitse. Silti jotkin varusta-
mot investoivat vielä ikonisiin l injalaivoihin. — 32

Kolumni: Merellinen Tukholma kehittyy
Tukholman-kirjeenvaihtajamme kolumni esittelee muutoksia,
jotka muovaavat kovaa vauhtia kaupunkikuvaa niin satamissa
kuin niiden läheisyydessäkin. — 41

4

1 0

22

26

"

3ulkomatala

Tällä sivul la, ylhäältä:

Le Lapérouse. Kuva: Ponant/Phil ip Plisson

Norwegian Bliss. Kuva: Kalle Id

Karolin. Kuva: Jussi Littunen

CMA CGM Marco Polo. Kuva: Juhani Mehto



Risteilijät

Esittelyssä Ponantin Le Lapérouse

Risteilyvarustamo Ponant vastaan-
otti uuden alussarjansa ensimmäi-
sen aluksen kesäkuussa. Le Lapé-
rouse valmistuu juhlavuonna, sillä
Ponant aloitti toimintansa kolme-
kymmentä vuotta sitten vuonna
1 988. Samalla alus on ensim-
mäinen neljästä tänä vuonna val-
mistuvasta expedition-risteilyaluk-
sesta.
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Ulkoasultaan sulavalinjainen Le Lapérouse komeissa vuo-

ristomaisemissa Norjassa. Kuva: Ponant/Phil ip Plisson



Risteilijät

Esittelyssä Ponantin Le Lapérouse
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TEKSTI: JUSSI LITTUNEN

Keväällä 201 6 Ponant tilasi nel jä jahdinomaista
risteilyalusta norjalaiselta Vard-telakkayhtiöltä, joka
toimii nel jässä maassa ja kuuluu Fincantieri-kon-
serniin. Luksussegmentin risteilyitä tarjoava Ponant
oli siirtynyt vuonna 201 5 Artemis-nimisen holding-
yhtiön omistukseen. Yrityskaupan myötä pitkän
aikavälin tähtäimeksi otettiin Ponantin laivaston kas-
vattaminen; vuonna 201 5 varustamon kalusto koostui
neljästä Le Boreal -luokan risteilyaluksesta sekä
purjein varustetusta Le Ponant’sta.

Laivaston kasvatusaikeet eivät kuitenkaan jääneet
neljään uudisrakennukseen. Kuten numerossa 1 /201 8
kerroimme, tilasi Ponant joulukuussa 201 7 maailman
ensimmäisen jäänmurtajan ominaisuuksil la varustetun
risteilyaluksen. Tämän aluksen suunnitteluun osal-

l istuu myös suomalainen Aker Arctic. Maaliskuussa
201 8 Ponant ilmoitti ti laavansa vielä kaksi Le
Lapérouse -sarjan alusta l isää, joten vuonna 2021
ranskalaisvarustamon laivasto koostunee peräti
kahdestatoista korkealuokkaisesta risteilyaluksesta.

Lisää tarjontaa pienten risteilyalusten jouk-
koon

Risteilyaluksia rakentavien telakoiden tilauskirjat ovat
muutaman viime vuoden aikana täyttyneet pääasiassa
kahdentyyppisistä aluksista. Toista ääripäätä edustavat
suuret ja näyttävät risteilyalukset, joiden palvelu-
tarjonnasta pyritään tekemään mahdoll isimman kat-
tava ja monipuolinen; esimerkkinä täl laisesta aluk-
sesta toimii vaikkapa tässä numerossa esiteltävä
Norwegian Bliss. Samaan aikaan suosiotaan ovat
kasvattaneet Ponantin risteilyalusten kaltaiset laivat,
jotka pyrkivät tarjoamaan pienemmälle joukolle
matkustajia mahdoll isimman yksilöl l isen risteilykoke-
muksen.

Le Lapérouse edustaa luonnoll isesti jälkimmäisenä
mainittua tyyppiä. Aluksen pituus on 1 31 metriä,
leveys 1 8 metriä, syväys 4,7 metriä, bruttovetoisuus 9
900 ja kuollut paino 1 400 tonnia. Laival la on 92
hyttiä, joissa on vuodepaikat 1 84 matkustajal le. Siten
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Ensimmäisissä Le Lapérouse -luokasta julkaistuissa havain-

nekuvissa alusten ulkomuoto oli jonkin verran erilainen kuin

toteutunut. Vaikka tietyt peruselementit ovat säilyneet,

suunnittelun aikana mm. pelastusveneet on siirretty ylem-

mäs ja kansirakennelma jätetty avonaisemmaksi keulassa.

Kuva: VARD



Le Lapérouse onkin jonkin verran pienempi kuin Le
Boreal -luokan alukset, joiden pituus on 1 42 metriä ja
matkustajakapasiteetti 264 henkilöä. Miehistöä Le
Lapérousella on 1 1 0 henkilöä.

Vaikka Vard varustelee ja luovuttaa Le Lapérouse-
sarjan Søviknesin telakalta Norjasta, on alusten run-
got rakennettu konserniin kuuluval la telakalla
Tulceassa, Romaniassa. Näin vähennetään paitsi työ-
kuormaa Norjassa, myös rakennuskustannuksia. Seu-
raava alusluokkaan kuuluva laiva, Le Champlain, val-
mistuu vielä tämän vuoden lokakuussa. Kaksi seu-
raavaa, Le Bougainvil le ja Le Dumont d’Urvil le,
valmistuvat vuonna 201 9, ja niiden jälkeen luovu-
tetaan vielä Le Bellot ja Le Survil le vuonna 2020.

Koko alussarjan suunnittelussa on hyödynnetty Le
Boreal -sarjasta kerättyjä kokemuksia. Myös Le
Lapérousen muotoilusta ja arkkitehtisuunnittelusta
vastaa ranskalainen Stirl ing Design International
-toimisto; siksi ei ole yl lättävää, että paitsi ulkonäössä,
myös sisätilojen suunnittelussa on vahvoja yhtäläi-
syyksiä vanhempaan alusnelikkoon. Aluksen sivupro-
fii l in omalaatuisimpia piirteitä ovat erittäin loivasti
nouseva perä sekä aurinkokannen lasiseiniä reunus-
tava kaari, jonka alla sijaitsevat aluksen pelastus-
veneet.

Le Lapérousen tarjonta

Sisätilojen suunnittelu noudattaa niin ikään Le Boreal
-sarjan periaatteita. Aluksessa on seitsemän kantta,
joista matkustaji l le avoimia ovat kannet 3-7. Hytit
sijaitsevat kansil la 5 ja 6 sekä kansien 3-4 keulaosissa.
Kaikki hytit ovat parvekkeell isia ja kooltaan 1 9-45
neliömetrejä. Parvekkeiden koko vaihtelee neljästä
neliömetristä jopa 40 neliömetriin.

Sisääntulo alukseen tapahtuu kannelta kolme, jonka
keulaosassa on aluksen teatteri, keskiosassa aula ja
myymälä ja perässä pääsalonki (main lounge), jonka
kautta kuljetaan suurelle aurinkokannelle ja sen uima-
altaal le. Uima-al laskansi laajenee perässä tasoa
alemmaksi, ja tätä kautta noustaan myös pieniin
Zodiac-veneisiin erilaisia retkiä ja pienten satamien
vierailuja varten. Itse al las on lasireunainen “infinity

7

Vuonna 201 3 valmistunut Le Soleal kuuluu Ponantin ensim-

mäiseen 201 0-luvun alusnelikkoon. Kuten kuvasta näkyy, Le

Boreal ja Le Lapérouse -luokkien aluksissa on paljon yhteistä.

Esimerkiksi aurinkokansia reunustavat kaariaiheet ja mata-

lalle sijoitettu komentosilta löytyvät kummastakin alustyypis-

tä. Alusten kokoero hahmottuu hyvin myös ulospäin, sillä Le

Lapérousessa kansirakennelmaa on kevennetty perässä.

Kuva otettu Helsingissä kesällä 201 5.

Kuva: Kalle Id
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Yllä vasemmalla: Aluksen ravintolasta aukeaa terassi, josta

matkustajat voivat paitsi ihailla merimaisemia myös katsella

elämää uima-allaskannella.

Yllä: Näköalasalonki komentosillan yläpuolella tarjoaa lepo-

tuoleja, joilla risteilyvieraat voivat katsella lähes samoja mai-

semia kuin miehistö komentosillalta.

Vasemmalla: Prestige-luokan parvekkeellinen hytti. Kuten

hytinkin sisustus osoittaa, alus on tyyliltään harkittu mutta kui-

tenkin täynnä yksityiskohtia ja koristeita.

Alla: Le Lapérouse-luokan alusten erikoisuus on vedenalai-

nen Blue Eye Lounge. Kuvassa näkyy toinen aluksen ve-

dennalaisista ikkunoista, joka todella on oikea paksulla

lasilla varustettu ikkuna, ei siis esimerkiksi kameroiden kuvaa

välittävä näyttö. Kuvat: Ponant/Christophe Dugied

ulkomatala
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pool”.

Aluksen ravintola sijaitsee kannen 4 peräosassa.
Näköalasalonki sijaitsee kannella 6 keulassa, kun taas
valokuva- ja taidegalleria sijaitsee saman kannen
keskiosassa pelastusveneiden kohdalla. Kylpylä ja
kuntosali on sijoitettu aluksen ylimmälle kannelle.

Sisustuksen osalta Le Lapérouse edustaa modernia ja
korkeatasoista tyyliä. Aluksen sisätiloja hal l itsevat
puupinnat niin lattioissa, seinissä kuin kalusteissakin -
oletettavasti näissä käytetään joko palonkestäviksi
käsiteltyjä tai puun tekstuuria jäl j itteleviä materiaaleja
paloturvall isuussyistä. Kaikissa matkustajatiloissa on
käytetty design-huonekaluja ja suuria ikkunapintoja, ja
jokaisesta tilasta avautuu aurinkokansi joko perään tai
keulaan.

Le Lapérousen erikoisuus on vedenalainen Blue Eye
Lounge, joka on sijoitettu aluksen keulaosaan
muutaman metrin verran vedenpinnan alapuolel le.
Siel lä matkustajat voivat seurata merenalaisten
kameroiden välittämää kuvaa laivan lähiympäristöstä
sekä kuunnella ääniä, joita kerätään jopa viiden
kilometrin säteeltä aluksen ympäriltä. Todell isi in
erikoisuuksiin kuuluvat kaksi vedenalaista ikkunaa
sekä sohvat, jotka reagoivat vedestä kerättyihin ääniin
ja mahdoll istavat siten äänten kokemisen keholla.

Kesän ja tulevan syksyn aikana Le Lapérouselle on
luvassa risteilyjä mm. Islannissa, Norjassa, Tanskassa ja
Välimerellä. Noin viikon mittaisten risteilyjen hinnat
lähtevät noin 3000 eurosta henkilöä kohden. Kor-
keista hinnoista huolimatta useat risteilyt olivat jo
loppuunmyytyjä.

Ponant ei suinkaan ole ainut tänä vuonna uusia
expedition-risteilyaluksia vastaanottava varustamo.
Star Clippersin Flying Clipperin pitäisi valmistua
Brodosplitin telakalta Kroatiasta kolmannen kvar-
taalin aikana ja Mystic Cruisesin World Explorerin
marraskuussa. Ulkomatala seuraa näidenkin alusten
tilannetta lehdessä ja verkkosivuil la.

Lähteitä

- Cruise Industry News (www.cruiseindustrynews
.com)-
- Cruise Passenger (www.cruisepassenger.com)
- Marinetraffic (www.marinetraffic.com)
- Norsk Skipsfarts Forum (www.skipsfarts-forum
.net)
- Ponant (en.ponant.com)
- Seatrade Cruise News (www.seatrade-cruise.com)

Sisääntuloaula ja sen infopiste, jonka sisustus on näyttävä.

Kuva: Ponant/Cristophe Dugied

ulkomatala



Risteilijät

Norwegian Bliss – pääosassa meri?
Meyer Werftin telakka Papenbur-
gissa luovutti Norwegian Cruise
Linen uusimman uudisrakenteen
Norwegian Blissin huhtikuussa.
Toimittajamme oli mukana aluk-
sen ensimmäisellä risteilyllä Bre-
merhavenista Southamptoniin.

1 0 ulkomatala



Risteilijät

Norwegian Bliss – pääosassa meri?

1 1

NCL:n laivoille tyypillisen koristemaalauksen Norwegian

Blissiin suunnitteli yhdysvaltalainen maalari Robert Wyland,

joka on tunnettu erityisesti maalaustensa luonnollisen

kokoisista valaista. Kuva: Meyer Werft

ulkomatala
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Yllä: Norwegian Blissin aurinkokansia dominoivat suuret

vesiliukumäet. Laivan korsteenista on puolestaan tehty

tarkoituksella pieni laivan tuulipinta-alan pienentämiseksi.

Vasemmalla: Garden Café -buffetravintolan sisustus

muistuttaa osin Tallinkin ja Siljan laivojen Fast Lane

-ravintoloita.

Alla vasemmalla: Observation Lounge sijaitsee suoraan

Garden Cafén alapuolella ja myös buffetin keulapöydät

saavat nauttia näköaloista kaksikerroksisen ikkunan läpi.

Observation Loungessa tarjoillaan mannermainen aamiai-

nen, ja se onkin hyvä vaihtoehto ruuhkaiselle buffetille.

Alla: Yläkansilta löytyy myös suosittu Jimmy Buffett's

Margaritaville -ravintola.

Kuvat: Kalle Id
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TEKSTI: KALLE ID

Norwegian Bliss on kolmas neljästä Norwegian Crui-
se Linen (NCL) tilaamasta Breakaway Plus -luokan
aluksesta. Norwegian Escape valmistui vuonna 201 5,
Norwegian Joy viime vuonna, ja Norwegian Encore
tulee valmistumaan ensi vuonna. Vaikka kyse on
“vain” taas yhdestä sisaraluksesta, on Norwegian Blis-
sin sisätiloihin tehty merkittäviä muutoksia vanhem-
piin sisariinsa nähden – puhumattakaan Breakaway
Plus -luokkaa edeltäneestä Breakaway-luokasta.

Suomen ja Ruotsin väli l lä l i ikennöivien autolauttojen
inspiroima, valinnanvapautta painottava Freestyle
Cruising -konsepti on Norwegian Blissil läkin pääosas-
sa: laivalta löytyy 1 5 erilaista ruokaravintolaa, 1 6 baa-
ria, nel jä kahvilaa ja lukemattomia muita ajanvietto-
mahdoll isuuksia, joista kaikista kirjoittaminen täyttäisi
yhden Ulkomatalan numeron kokonaan. Niinpä tässä
artikkelissa keskitymme siihen, miten Norwegian
Bliss eroaa aiemmista Breakaway- ja Breakaway Plus
-sarjan laivoista. Aiemmista aluksista kiinnostuneiden
kannattaa tutustua Ulkomatalan numeroon 6/201 7,
jossa kerroimme Norwegian Getawaystä, ja 5/201 5,
jossa kerroimme Norwegian Escapesta.

Uudistuneet yläkannet

Suuri muutos Breakaway Plus -luokan alusten suun-
nittelussa tapahtui jo Kiinan markkinoil le suunnatussa
Norwegian Joyssa, kun laivan koko allaskansi (1 6. kan-
si) “käännettiin ympäri“: Norwegian Escapessa ja
Breakaway-luokan laivoissa noudatettiin vielä risteily-
laivojen yleistä tapaa sijoittaa spa ja kuntosali keula-
osaan ja buffet-ravintola perään, mutta kahdessa uu-
simmassa Breakaway Plussassa buffet onkin keulassa
ja kuntosali sekä spa perässä. Muutos on osa NCL:n
uutta pyrkimystä painottaa merinäköaloja ja yhteyttä
mereen aiempaa enemmän.

Uudesta painotuksesta kertoo myös Norwegian Blis-
sin täysin uusi innovaatio, 1 5. kannen keulassa oleva
Observation Lounge, joka kattaa yli kolmasosan koko
kannesta ja on yksi maailman merien suurimpia – jos
ei suurin – lajissaan. Kun Norwegian Escapella ainoa
kaikil le matkustaji l le avoin julkinen tila näköaloil la
keulaan on spa ja Norwegian Joylla edellä mainittu
buffet, on Norwegian Blissin Observation Lounge
merkittävä parannus merinäköaloja arvostavalle. Kun
Observation Loungen penkit ovat mitä mukavimmat,
tul i siitä nopeasti oma suosikkini laivan tiloista.

Uudistetun 1 5. kannen lisäksi Norwegian Bliss tuo
kolme muuta Norwegian Joylta tuttua uutuutta län-
simaiden markkinoil le. 20. kannella laivan keulassa on
Laser Tag -rata, joka muistuttaa lähinnä elävään maail-

ulkomatala

Yllä: Spa-osaston huvittavin yksityiskohta oli sanarium eli

sauna, jossa "perinteisen saunan kuivaan ilmaan on lisätty

kosteutta." Kokemuksen kruunaamiseksi sanariumin

lämpötila on vain 60 astetta. Tämä ei varsinaisesti innostanut

ihmettä kokeilemaan.

Alla: Vauhdin hurmaa kilparadalla.

Alinna: Laser Tag -rata tuo tietokonepelien tunnelman

tosimaailmaan. Radan myötä aiempien Breakaway- ja

Breakaway Plus - laivojen Ropes Course -kiipeilyrata sai

väistyä.

Kuvat: Kalle Id
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maan tuotua tietokoneen räiskintäpeliä. 1 8.-1 9. kan-
nella korsteenin takana on kaksikerroksinen kilparata,
jossa matkustajat voivat mitel lä taitojaan sähkökäyt-
töisil lä kilpa-autoil la. Norwegian Joyhin verrattuna
rataa on muotoiltu uudelleen ja sitä on levennetty
ohittamisen helpottamiseksi. Kansien 1 7.-1 8. keulassa
sijaitsevan The Haven -sviittiluokan matkustajat saavat
puolestaan nauttia oman ravintolan, uima-altaan ja
loungen lisäksi nauttia näköaloista kaksikerroksissa
Horizon Loungessa. The Haven -luokassa matkusta-
misesta kerroimme tarkemmin Ulkomatalan nume-
rossa 1 /201 8.

Unohtuivatko alakannet?

Yksin matkustavil le tarkoitettujen Studio-hyttien
omaa loungea lukuun ottamatta loput Norwegian
Blissin julkisista tiloista on sijoitettu kansil le 5-8.
Täällä muutoksia on myös paljon vähemmän verrat-
tuna aiempiin luokan aluksiin. Lähinnä osa Norwegian
Escapelta tutuista ravintoloista on korvattu uusil la
(Norwegian Joy ei ravintoloiden osalta ole relevantti
vertailukohta, sil lä sen Kiinan markkinoita ajatel len
suunniteltu ravintolatarjonta eroaa merkittävästi
NCL:n muusta laivastosta). Kannen 8 perässä Moder-
no Churrascaria -pihviravintola on saanut väistyä
Norwegian Dawnilta tutun meksikolaista ruokaa tar-
joavan Los Lobos -ravintolan tieltä, kannen 7 pubi on
Norwegian Blissil lä nimeltään The Local (kun van-
hemmissa aluksissa se kantoi nimeä O’Sheehan’s en-
tisen NCL:n toimitusjohtajan mukaan), kun taas kan-
nella 6 uusi Q Texas Smokehouse -ohjelmaravintola
korvasi The Supper Clubin. Samalla kannella laivan
atrium on suunniteltu uudelleen ja siel lä on nyt Star-
buck’s -kahvila (aiemmil la NCL:n laivoil la kyllä sai
Starbuck’sin kahveja, mutta ketjul la on ensi kertaa
oma kahvila laival la), minkä lisäksi 6. kannelta löytyy
myös täysin uusi Coco’s -kahvila, joka keskittyy eri-
tyisesti suklaaherkkuihin.

Aiempien Breakaway- ja Breakaway Plus -luokan lai-
vojen tapaan 8. kannen keski- ja peräosia kiertää The
Waterfront -ulkokansi, jossa on “tavall isten” ulkoistu-
mapaikkojen lisäksi mahdoll isuus ruokail la ulkona
kannen ravintoloissa (La Cucina, Ocean Blue, Cag-
ney’s Steakhouse ja Los Lobos). Vaikka The Water-
front on hieno yhdistävä tekijä mereen, se rajoittaa
näköaloja laivan sisätiloista merelle ja ainoat kunnon
merinäköalat sisältä 8. kannella ovatkin The Water-
frontin keulapuolel la olevista Food Republic -ravinto-
lasta ja District Brewhouse -baarista.

Vielä huonommin NCL:n merell isyyspainotuksen
täyttävät kuitenkin alemmat kannet: 7. kannella ikku-
noita on vain perän Manhattan-ravintolassa, joskin
tämä selittyy osittain sil lä, että pelastusveneet sijaitse-

Yllä: The Haven -luokan oma Horizon Lounge tarjoaa

sviittimatkustajille merkittävästi lisää vastinetta rahalle.

Alla: Haven-luokan oma uima-allasosasto on myös

kehittynyt merkittävästi Breakway-luokan laivojen rehellisesti

sanottuna masentavasta pikkualtaasta. Havenin allas on

myös laivan ainoa katettu allasalue, joten sviittimatkustajilla

on ainoina mahdollisuus pulikointiin myös sateen sattuessa.

Alinna: District Brewhouse -baarissa on nimensä mukaisesti

oma panimo. Laivan oman oluen lisäksi tarjolla on peräti 75

muuta olutta.

Kuvat: Kalle Id
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Yllä: The Waterfrontin näköalat eivät aivan päässeet

oikeuksiinsa Englannin kanaalin sumuisessa säässä.

Oikealla: Sugarcane Mojito Bar on mitä ilmeisimmin ollut

suosittu NCL:n vanhemmilla aluksilla, sillä Norwegian Blissillä

se on siirretty aiempaa suurempiin tiloihin.

Oikealla alla: Norwegian Bliss on ensimmäinen uudisrakenne,

jolta löytyy Los Lobos -ravintola. Tätä ennen ravintola löytyi

vain Norwegian Dawnilta, jolle se lisättiin telakoinnissa

muutama vuosi sitten.

Alla: Kasinot ovat Yhdysvaltain markkinoilla ansaintamallin

kannalta keskeisiä. Bliss Casino onkin yksi laivan suurimpia

yksittäisiä tiloja.

Kuvat: Kalle Id
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Yllä vasemmalla: Kaksikerroksisen Bliss-teatterin suunnittelu ei

ole täysin onnistunut - minulla oli vaikeuksia nähdä

näyttämölle edessä olevien ihmisten päiden takaa, vaikka

suoraan edessäni ollut rivi oli tyhjä.

Yllä: Q Texas -ohjelmaravintola. Sijainti teatterin alla ei ole

paras mahdollinen, sillä musiikki Q Texasista kuuluu teatteriin

ja häiritsee varsinkin musikaaleja.

Vasemmalla: Coco's kahvila on yksi Norwegian Blissin

uutuuksista.

Alla: Kaksikerroksinen Atrium on suunniteltu Norwegian

Blissillä täysin uusiksi. Sen vieressä oleva Starbuck's oli niin

suosittu, että en onnistunut matkan aikana saamaan

kahvilasta ainuttakaan kelvollista valokuvaa.

Kuvat: Kalle Id
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vat täl lä kannella. Kannen kuusi tilanne on parempi,
vaikka siel läkin on jostain syystä ikkunattomia tiloja.
Kaikkein pahin tilanne on kuitenkin 5. kannella, joka
on pyhitetty lapsil le ja teini-ikäisil le tarkoitetuil le ti-
loil le: matkustajatiloissa ei täl lä kannella ole ainutta-
kaan ikkunaa! Kun ainakin oman yksivuotiaan lapseni
suosikkipuuhaa laival la on meren ihailu, vaikuttaa ik-
kunoiden jättäminen pois vähintäänkin oudolta valin-
nalta.

Muutama sana risteilykokemuksesta

Norwegian Blissin esittelyristeily oli ensimmäinen
kerta kun itse matkustin NCL:n laivoil la (vaikka olin
nii l lä vierail lutkin). Matkustuskokemus laival la oli re-
hell isyyden nimissä paljon sekavampi kuin odotin: lai-
val la on paljon tekemistä, mutta vaihtoehtoja ei ole
tuotu matkustajan tietoon niin selkeästi kuin pitäisi.
Erityisesti tämä koskee ravintolavaihtoehtoja. Osa ra-
vintoloista on lisämaksull isia ja osaan tarvitsee pöytä-
varauksen, mutta ainoa paikka, josta selviää, mitä ra-
vintolaa koskee mikäkin ja missä voi myös tehdä pöy-
tävarauksen ovat hissiauloissa olevat infotaulut.

Toinen asia johon kannattaa varautua on se, että tuo-
te laival la on suunnattu lähes yksinomaan Pohjois-
Amerikan markkinoil le, vaikka muun muassa varusta-
mon toimitusjohtaja muuta väittikin risteilyn aikana
järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Ruuat, juomat ja
viihde ovat nimenomaan yhdysvaltalaisil le suunnitel-
tuja – parhaiten tämä näkyi NCL:n itsensä tuotta-
massa Havana-musikaalissa. Musikaalissa, tai yl imal-
kaan Yhdysvallat-keskeisyydessä, ei toki ole sinäl lään
mitään vikaa, mutta varustamon laivoil le aikovan on
hyvä tiedostaa se fakta, että markkinoinnin kansain-
välisyys ei laivoil la toteudu.

Lisää kuvia Norwegian Blissiltä on nähtävissä kirjoittajan

blogissa osoitteessa

kships.blogspot.com/search/label/Norwegian Bliss

Ylinnä: The Manhattan Room, Savor (kuvassa) ja Taste ovat

laivan perinteiset, lisämaksuttomat ruokasalit. Savor ja Tate

ovat sisustuksen väriteemaa lukuun ottamatta identtiset.

Yllä : Splash Academy -leikkihuoneen sisustus on yllättävän

tyylikäs. Ikkunoiden puute tekee tilasta kuitenkin

luolamaisen.

Alla: Teini- ikäisille suunnattu Entourage-huone (kuvassa) ja

sen vieressä oleva peliluola on Norwegian Blissillä siirretty 5.

kannelle muiden alaikäisille tarkoitettujen tilojen viereen,

oltuaan vanhemmilla sisarilla 1 7. kannella.

Kuvat: Kalle Id

Muista verkkosivumme!
Vuodenvaihteesta alkaen jul-

kaisemme netissä mm. uutisia

sekä Lokikirjan.

Tutustu uudistuneisiin sivuihin
osoitteessa

www.ulkomatala.net



Merenkulun päästöt

Laivaliikenne mukaan
päästötalkoisiin

1 8

Ulkomatalan viime numerossa oli
kirjoittamani artikkeli, jossa kes-
kityttiin erityisesti rikin ja typen
oksideja koskeviin rajoituksiin.
Tämä artikkeli jatkaa samaa
aihetta hiilidioksidipäästöihin
keskittyen. Hiilidioksidipääs-
töihin ei ole vielä olemassa
samankaltaisia tiukkoja rajoi-
tuksia kuin rikin ja typen ok-
sideille. Kuitenkin erilaisilla
säännöksillä ja määräyksillä
niiden suhteellista kokoa
on pystytty pienentämään.
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Laivaliikenne mukaan
päästötalkoisiin
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BBC SkySailsilla on testattu uudenlaista purjeratkaisua

polttoaineenkulutuksen pienentämiseksi. Komentosillalta

kauko-ohjattava purje mahdollistaa sitä pilotoineiden

varustamoiden mukaan 1 0-1 5 prosenttia polttoainetta

vuositasolla . Kuva: SkySails Marine

ulkomatala
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TEKSTI: LASSI MASTOMÄKI

Huhtikuun alussa YK:n alainen Kansainvälinen meren-
kulkujärjestö IMO päätti uudesta tavoitteesta me-
renkulun hii l idioksidipäästöjen pienentämiseksi. Ta-
voitteeksi asetettiin leikata 50 prosenttia merenkulun
hii l idioksidipäästöistä vuodeen 2050 mennessä. Tässä
vaiheessa IMO ei vielä tehnyt tarkkoja suunnitelmia
tavoitteen saavuttamiseksi. Niitä on tarkoitus tehdä
vuonna 2023. Sitä ennen vuosina 201 9 - 2022 meren-
kulun parissa tehdään kasvihuonekaasututkimuksia,
joiden perusteella tavoitteet on tarkoitus asettaa.

IMO:n päätös on vuonna 201 5 solmitun Pariisin il-
mastosopimuksen tavoitteiden mukainen, vaikka me-
renkulku ei kansainvälisen ilmastosopimuksen piiriin
kuulukaan. Päätös tavoitteesta ei kuitenkaan syntynyt
helposti, si l lä osa jäsenmaista vastusti sitä kiivaasti
lähinnä taloudell isten rasitteiden pelossa. Äänimäärät
IMO:ssa menevät tonniston mukaan eli mitä enem-
män tonnistoa jäsenvaltioon on liputettu, sitä suu-
rempi äänimäärä sil lä on. Osittain tästä johtuen pää-
tökset IMO:ssa tapahtuvat tyypil l isesti hyvin hitaasti.

Tarkalleen ottaen IMO asetti tavoitteelleen kolme
tasoa. Ensimmäisenä on uusien alusten energiatehok-
kuusindeksi EEDI:n vaatimusten tiukentaminen, mistä
kerrotaan hieman lisää artikkelin loppupuolel la.

Toisena tasona on kuljetusten hiil i-intensiteetin pie-
nentäminen. Hiil i-intensiteetil lä tarkoitetaan siis hii l i-
dioksidipäästöjä kuljetusyksikköä kohti. Keskiarvoisen
vähennyksen kansainvälisessä merenkulussa tulisi ol la
vähintään 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Lisäksi tavoitel laan 70 prosentin vähennystä vuoteen
2050 mennessä.

Kolmantena tasona on merenkulun kasvihuonekaa-
supäästöjen huipun saavuttaminen mahdoll isimman
pian ja sen jälkeen päästöjen pienentäminen. Tämän
tason tavoitteena on siis tuo 50 prosentin vähennys
vuoteen 2050 mennessä vuoden 2008 tasoon verrat-
tuna.

Polttoaineenkulutuksen seuranta alkamassa
maailmanlaajuisesti

Osittain kasvihuonekaasupäästöjen tutkimukseen
liittyen 1 .1 .201 9 alkaen laivojen polttoaineenkulutus-
ta aletaan seurata kansainvälisesti. Seuranta koskee
jokaista yli 5 000 GT:n laivaa, ja näiden alusten tulee
jokaisen kalenterivuoden lopuksi i lmoittaa vuoden
polttoaineenkulutus ja polttoaineen tyypit l ippuval-
tiol leen. Lippuvaltion vastuulla on toimittaa nämä
tiedot edelleen IMO:l le. Näistä tiedoista kootaan lo-
pulta tietokanta laivojen polttoaineenkulutuksesta.
Tämän tietokannan pohjalta jäsenvaltioiden on tar-
koitus määrittää tarkempia määräyksiä hii l idioksidi-
päästöjen leikkaamiseksi, jotta päästövähennystavoit-
teisiin päästäisiin.

Merenkulun uutisointia seuranneil le kulutustietojen
kerääminen saattaa kuulostaa tutulta, koska Euroo-
pan unioni on IMO:a askeleen edellä. EU:n alueella on
jo voimassa MRV, joka on lyhenne sanoista monito-
ring, reporting, verification eli valvonta, raportointi,
vahvistus. MRV siis velvoittaa kaikki EU:n tai ETA:n
alueen satamissa pysähtyvät laivat keräämään tietoja
päästöistään ja kulutuksestaan aluksen lippuvaltiosta
riippumatta. Tiedot tulee kerätä ainakin hii l idioksidi-
päästöistä, polttoaineenkulutuksesta, kuljetusta mat-
kasta ja merellä vietetystä ajasta. Nämä tiedot tulee
toimittaa hyväksytyl le MRV:n verifioijal le tarkistusta ja
vahvistusta varten.

EEDI ja SEEMP lyhyesti

IMO:n ensimmäiseksi tavoitetasoksi asetettiin EEDI:n
vaatimusten kiristäminen. EEDI on lyhenne sanoista
Energy Efficiency Design Index eli energiatehokkaan
suunnittelun indeksi. Se pätee nimenomaan uusiin
laivoihin ja kiristyy vaiheittain. Tämän hetkisen suun-
nitelman mukaan sen vaatimukset tulevat tiukkene-
maan aina viiden vuoden välein. Tiukkenemisen
taustal la on ennen kaikkea halu pysyä innovaatioiden
mukana. Uudet innovaatiot mahdoll istavat energia-
tehokkaammat laivat, jol loin vaatimuksiakin voidaan
kiristää.

Tarkemmin avattuna EEDI asettaa vaatimuksen eri-

Sähkö on yksi tapa pienentää liikennöinnin aikaisia päästöjä,

mutta sähkökäyttöisen laivan (kuten kuvan Elektra)

todellinen ympäristöystävällisyys määräytyy toki sen

mukaan, missä laivan akkujen lataamiseen käytettävä

sähkö on tuotettu. Kuva: Juhani Mehto
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tyyppisten laivojen energiatehokkuudelle kapasiteet-
timail ia kohti ja se ilmoitetaan muodossa hii l idioksi-
digramma per kapasiteettimail i . Mitä pienempi luku
on, sitä energiatehokkaampi alus on. EEDI lasketaan
laivan suunnitteluparametrien arvoil la, joten se
perustuu laivan suorituskykyyn. EEDI:n etuna on sen
teknologianeutraalius. Se ei siis varsinaisesti rajoita
käytettäviä teknologioita, kunhan minimivaatimukset
täyttyvät. Tämä antaa varustamoil le ja suunnittel i joil le
mahdoll isuuden valita useista vaatimukset täyttävistä
vaihtoehtoista itsel leen parhaimman, joka usein
tarkoittaa kustannustehokkainta.

Jo l i ikenteessä olevien laivojen kohdalla EEDI:n
vastine on SEEMP, joka tulee sanoista Ship Energy
Efficiency Management Plan eli laivan energiatehok-
kuden hall intasuunnitelma. Se koskee nimenomaan jo
rakennettuja laivoja ja niiden operointia. SEEMP:in
tavoitteena on parantaa laivojen energiatehokkuutta
kustannustehokkaasti. Se sisältää laivan energiateho-
kasta operointia kuvaavan indikaattorin, jonka avulla
seurataan laivan energiatehokkuutta operoinnin ai-
kana ja todennetaan mahdoll isten muutosten vaiku-
tuksia.

Kokonaisuutena laivojen hii l idioksidipäästöjen pienen-
täminen tulee olemaan hyvin vaikea ja monimutkai-
nen palapeli. Pitää myöskin muistaa, että yksittäisten
innovaatioiden mahdoll isuudet ovat rajal l iset. Meren-
kulussa matkojen ja aluksen operoinnin suunnittelu
on todella tärkeässä roolissa ja esimerkiksi ympäris-
töystäväll isemmän koneistoratkaisun hyödyt voidaan
menettää hyvin nopeasti, jos aluksen operointi on

huonosti suunniteltu eikä esimerkiksi aluksen ominai-
suuksia oteta huomioon. IMO on kuitenkin ottanut
tärkeän askeleen matkalla kohti puhtaampaa ja ympä-
ristöystäväll isempää merenkulkua.

Yllä: Viking Grace oli Itämeren ensimmäinen LNG-käyttöinen

alus. Vaikka LNG:kin on fossiilinen polttoaine, päästään sillä

polttoöljyjä pienempiin hiilidioksidipäästöihin, ja myös rikki-

ja typpipäästöt sekä pienhiukkaspäästöt vähenevät

merkittävästi. Huhtikuussa Viking Graceen asennettiin

flettner-roottori, jonka tarkoituksena on edelleen pienentää

aluksen päästöjä. Kuva: Oll i Tuominen

Alla: Boren Estraden oli ensimmäinen alus, johon suomalaisen

Norsepowerin flettner-roottori asennettiin. Estradenin

liikenteessä roottori laskee polttoaineenkulutusta. Kuva:

Juhani Mehto
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TEKSTI: LASSI LIIKANEN

Yli 20 vuotta kestänyt pika-alusl i ikenne Helsingin ja
Tall innan väli l lä saattoi nyt päättyä lopull isesti. Linda
Line taistel i pitkään selviytyäkseen tiukasta kilpailusta
Helsingin ja Tall innan väli l lä, mutta tänä kesänä pyyhe
näyttää lentäneen lopull isesti kehään. Täten yksi
merkittävä aikakausi Itämeren merenkulun historias-
sa on tullut päätökseensä.

LaivaliikenneViroon käynnistyy toden teolla

Viron itsenäistyttyä Neuvostoliitosta vuonna 1 991
avautui täysin uudenlaisia mahdoll isuuksia l i ikenteelle
Helsingin ja Tall innan väli l lä. Sekä suomalaisia että
virolaisia l i ikennöitsijöitä ilmaantui kilpailemaan mat-
kustajista. Ensimmäisten joukossa ilmaantuivat kanto-
siipialukset Laura ja Jaanika virolaisen Inrekon liiken-
teeseen vuosina 1 993 sekä 1 995; sitä ennen liiken-
teessä tosin oli ol lut jo muita Neuvostoliitossa raken-
nettuja kantosiipialuksia. Tämä kaksikko olivat myös
Linda Linen ensimmäiset alukset, kun ne siirtyivät sen
liikenteeseen vuonna 1 997. Tarkemmin kantosiipialus-
ten monivaiheisesta historiasta Helsingin ja Tall innan
väli l lä sekä Linda Linen kehittymisestä kerroimme
Ulkomatalan numerossa 1 /201 7.

Kesien 1 994-1 997 aikana myös Viking Line liikennöi
nopeil la aluksil la Helsingin ja Tall innan väli l lä. Kesälii-
kennettä hoidettiin rahdatuil la katamaraaneil la, jotka
saivat artistinimekseen Viking Express ja sen perässä
roomalainen järjestysluku. Näitä aluksia oli l i ikentees-
sä yhteensä neljä kappaletta vuosien aikana. Kesän
1 997 jälkeen Viking Line on hoitanut Viron-l i ikennettä
vain isommil la aluksil la yhtä poikkeusvuotta lukuun
ottamatta.

1 990-luvun loppua lähestyttäessä myös Tall ink aloitti
pika-alusl i ikenteen. Ensimmäisenä aluksena toimi

vuonna 1 997 hankittu Tall ink Express I . Vuonna 1 999
liikenteeseen tuli myös Tall ink Autoexpress, ja näitä
Autoexpress-aluksia hankittiin l i ikenteeseen lisää
seuraavien vuosien aikana. Myös suuri mull istus
odotteli kulman takana, kun 1 990-luvulta oltiin
siirtymässä 2000-luvulle.

Matkustajien lisäksi myös autoja

Ensimmäisissä pika-aluksissa, jotka käytännössä olivat
pieniä katamaraaneja, ei ol lut autokansia. Tall inkin
Autoexpress oli kuitenkin nimestäänkin päätellen
yksi ensimmäisistä pikalaivoista, joista löytyi myös
autokansi ja jotka pystyivär kuljettamaan myös autoja.
Tämä oli suuri muutos pikaliikenteessä Helsingin ja
Tall innan väli l lä, ja pian kilpail i joita syntyi tähän seg-
menttiin l isää. Tall ink Autoexpress sai seurakseen
Tall ink Autoexpress 2:n vuonna 2001 . Vuonna 2004
liikenteeseen hankittiin sisaraluskaksikko, Tall ink
Autoexpress 3 sekä 4. Parhaimmil laan Autoexpress-
aluksia oli l i ikenteessä siis peräti nel jä kappaletta.

Tässä välissä nopeita, autokannella varustettuja pika-
aluksia ryhtyi kuitenkin l i ikennöimään muutkin kuin
Tall ink. Sil ja Line oli saanut uudeksi omistajakseen Sea
Containersin vuonna 1 999, ja uusi omistaja oli raken-
nuttanut useampia yksirunkoisia, autokannell isia pika-
laivoja Fincantierin telakalla Ital iassa. La Speziassa
makuutettuna ja toimettomana ollut Superseacat
Four tuli Sil ja Linen Helsingin ja Tall innan väliseen
Superseacat-l i ikenteeseen vuonna 2000. Vuonna 2003
se sai seurakseen Superseacat Threen ja myös Super-
seacat One käväisi Sil ja Linen liikenteessä vuonna
2005.

Myös norjalaistaustainen Nordic Jet Line ilmestyi
kilpailemaan matkustajista Helsingin ja Tall innan väli l le.
Norjan lipun alla l i ikennöineet katamaraanit Nordic
Jet sekä Baltic Jet ryhtyivät l i ikennöimään reitil lä
vuosina 1 998 sekä 1 999, ja Nordic Jet olikin täten
ensimmäinen autokannell inen katamaraani pääkau-
punkien väli l lä, si l lä Tall ink Autoexpress aloitti l i iken-
teen vasta vuonna 1 999. Nordic Jet Linen katamaraa-
nit olivat kooltaan kuitenkin huomattavasti pienempiä
kuin Sil jan Superseacatit ja Tall inkin Autoexpressit.

Pika-alukset

Pika-alusliikenne
Tallinnaan päättyi
Kun Linda Line jäi ilman laivaa ja
sen paluu näyttää entistä epäto-
dennäköisemmältä, päättyi myös
merkittävä aikakausi Tallinnan-lii-
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Pikalaivojen kultakausi ja alamäki

2000-luvun alussa ja puoliväl issä l i ikenteessä oli siis
useita operaattoreita, jotka liikennöivät Helsingin ja
Tall innan väli l lä pika-aluksil la. Polttoaineen hinnat oli-
vat kuitenkin lähteneet jo rajuun nousuun, joka hei-
kensi näiden runsaasti kuluttavien alusten kannat-
tavuutta. Lähestyttäessä 2000-luvun loppupuoliskoa
kilpailutilanne muuttui merkittävästi.

Vuonna 2007 Helsingin telakalta Tall inkin l i ikentee-
seen valmistunut Star oli suuri muutos. Uuden Tall ink
Shuttle -konseptin ensimmäinen alus oli samaa ko-
koluokkaa kuin esimerkiksi Ruotsiin ja Viroon
liikennöivät normaalit matkustaja-rahtialukset. No-
peutensa ansiosta se kykeni tekemään matkan kah-
dessa tunnissa, kun pikalaivat selviytyivät siitä usein
noin 1 ,5 tunnissa. Matkan kestokaan ei siis juuri mer-
kittävästi kärsinyt. Polttoainetehokkuus oli huo-
mattavasti parempi kuin pikalaivoil la. Lisäksi uudella
laival la oli mahdoll ista l i ikennöidä ympäri vuoden, kun
taas pika-aluksil la ei voinut l i ikennöidä talvisin eikä
huonoissa sääolosuhteissa.

Star sai vuonna 2008 seurakseen toisen nopean
aluksen, Fincantierin telakalla Ital iassa rakennetun
Superstarin. Uusien Shuttle-alusten seurauksena
Tall ink luopui täysin Autoexpress-l i ikenteestään. Myös

Viking Line sai vuonna 2008 nopean Viking XPRS:n,
jol la tosin kuluu Helsingin ja Tall innan väliseen
matkaan 2,5 tuntia. Näiden uusien suurten alusten
myötä pikalaivat alkoivat hil jal leen katoamaan. Nordic

23

Yllä: Kuvan kantosiipialus Laura oli yksi Tallinnan-pikaliiken-

teen pioneereistä sekä työjuhdista, ja se oli mukana

liikenteessä aina vuoteen 2007 asti, kunnes Linda Line hankki

tilalle uuden ja suuremman katamaraani Merilinin.

Alla: Vuosina 2000-2006 Superseacatit liikennöivät sekä Silja

Linen että omilla logoillaan. Siljan logot poistuivat vuoden

2006 jälkeen, ja jäljelle jäivät ainoastaan Superseacat-logot.

Kuvat: Marko Stampehl
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Jet Line luopui leikistä vuoden 2008 liikennöinti-
kauden jälkeen. Sea Containersin myytyä Sil ja Linen
Tall inkil le päätyivät Superseacatit takaisin Sea Contai-
nersil le, si l lä ne eivät kuuluneet mukaan kauppaan.
Sea Containers jatkoi itsenäisesti Superseacatien
li ikennöintiä vuoteen 2008 saakka, jonka jälkeen ne
poistuivat l i ikenteestä.

Linda Line katoaa hiljalleen

Ehkä hieman yllättäen ainoa pikalaivaoperaattori, joka
jäi jäl jel le, ol i pieni virolainen Linda Line. Vuonna 2007
se hankki l i ikenteeseensä katamaraani Meril inin ja
2008 vielä Karolinin, joil la korvattiin aiemmat
kantosiipialukset. Se jatkoi pika-alusten liikennöintiä
muiden luopuessa leikistä, ja sen kilpailuvalttina oli
nyt nopein yhteys Helsingin ja Tall innan väli l lä.
Taloudell isesti l i ikenne ei kuitenkaan ollut mikään
kultakaivos, ja uutisista saatiinkin moneen otteeseen
lukea Linda Linen tukalasta taloudell isesta tilanteesta
ja veroveloista.

Alkuvuodesta 201 7 Linda Line ilmoitti myyneensä
Meril in-aluksen, joten kesän 201 7 sesonki hoidettiin
pelkästään Karolinin voimin. Loppuvuodesta 201 7
myös Karolin myytiin, ja varustamo oli täten ilman
laivaa. Tämän jälkeen varustamon toimitusjohtaja on
useampaan otteeseen kertonut Linda Linen liiken-
nöinnin jatkuvan uudella aluksella. Toistuvista lupauk-
sista huolimatta alusta ei ole edelleenkään löytynyt, ja
näyttääkin epätodennäköiseltä, että varustamo ehtisi
saamaan uuden aluksen liikenteeseen ennen kuin
kannattavin kesäsesonki on ohi. Kaiken lisäksi
laival i ikennettä operoinut yhtiö Linda Line Shipping
OÜ asetettiin keväällä konkurssiin, joskin tilal le on
ilmeisesti perustettu uusi yhtiö, jonka on tarkoitus
ryhtyä hoitamaan liikennettä.

Vaikea kilpailutilanne suuria vastaan

Pikalaivojen katoaminen Tall innan-l i ikenteestä on ollut
odotettavissa, ja syitä siihen on useita. Käytännössä
kaikil la kilpail i joil la, Tall inkil la, Viking Linel lä ja Eckerö
Linellä on käytössään melko nopeat alukset. Tall inkin
Shuttlet selviävät välin kahdessa tunnissa, Eckerö
Linen Finlandia kahdessa tunnissa ja 1 5 minuutissa, ja
Vikingin XPRS kahdessa ja puolessa tunnissa. Matka-
aika Linda Linellä oli puolitoista tuntia, joten ero
Tall inkin nopeimpaan yhteyteen oli vain puoli tuntia.

Pienehköil lä pika-aluksil la on huomattavasti heikompi
polttoainetaloudell isuus, sil lä ne kuluttavat paljon
polttoainetta matkustajamäärään nähden. Lisäksi ne
ovat sääherkkiä, ja lähtöjä joudutaan usein peruut-
tamaan huonojen sääolosuhteiden vall itessa. Myös se
tosiasia, että alukset yleensä makuutetaan talvikauden

Yllä: Ulkonäöllisesti Tallinkin Autoexpressit 3 ja 4 muistuttivat

pitkälti Superseacateja: ei siis yllättävää, että ne ovatkin

saman telakan tuotoksia.

Alla: Tallink Autoexpress 1 ja 2 olivat katamaraaneja, toisin

kuin 3 ja 4, jotka olivat yksirunkoisia aluksia.

Alimpana: Siinä missä Tallinkin alukset seilasivat Viron lipulla,

ja Superseacatit Italian lipun alla, kulkivat Nordic Jet Linen

katamaraanit Norjan lipun alaisuudessa.

Kuvat: Marko Stampehl
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ajaksi jäiden ja yleisesti huonomman merisään vuoksi,
tekee niistä entistä kall i impia. Kesäkauden tulee
tuottaa sen verran hyvää taloudell ista tulosta, että
talvikauden makuutukseen on varaa, ja yrityksen tulisi
vielä kaiken tämän lisäksi tuottaa omistaji l leen voit-
toa. Tämä yhtälö, ottaen huomioon myös äärim-
mäisen tiukan hintakilpailun ja sen että Tall innan-
l i ikenteen markkina ei enää ole yhtä suuressa kas-
vussa kuin viimeisen 1 0-1 5 vuoden aikana keski-
määrin, tekee liikennöinnistä hankalaa.

Viime kesänä Viking Line kokeil i Tal l innan-l i ikenteessä
katamaraania 20 vuoden tauon jälkeen. Viking FSTR,
oikealta nimeltään Express, l i ikennöi kesäkauden ajan
Helsingin ja Tall innan väli l lä. Kokeilu rajoittui näil lä
näkymin kuitenkin yhteen kauteen, sil lä se ei ol lut
odotusten mukainen. Syynä heikkoihin tuloksiin olivat
korkeat kustannukset yhdistettynä sääherkkyyteen ja
kovaan hintakilpailuun.

Express tulikin Vikingin l i ikenteeseen, kun Gotlands-
båtenin l i ikennöinti Nynäshamnin ja Västervikin sekä
Visbyn väli l lä rajoittui yhteen kauteen. Myös Got-
landsbåtenin tapauksessa l i ikennöinti yhdellä pieneh-
köllä katamaraanil la suurta Destination Gotlandia
vastaan oli hankalaa. Vaikka matkustajamäärät olivat
kutakuinkin odotusten mukaiset, johti kova hintakil-
pailu Destination Gotlandin kanssa odotettua hei-
kompaan taloudell iseen menestykseen.

Nähtäväksi siis jää, tuleeko Linda Line koskaan
palaamaan Helsingin ja Tall innan väli l le. Viking Linen
viimekesäinen yritys sekä Linda Linen pitkäaikaiset
taloushuolet osoittavat, että pika-alusl i ikennettä on

hankalaa saada kannattavaksi aikakautena, jol loin
polttoaineen hinnat ovat korkealla ja vastassa on
nopeita suuria aluksia, jotka kuljettavat matkustajia ja
rahtia huomattavasti tehokkaammin ja matka-ajassa
ei ole merkittävän suurta eroa.

ulkomatala

Yllä: Viimeisin yritys saada kannattavaa pika-alusliikennettä

Helsingin ja Tallinnan välille oli kesällä 201 7 Vikingille

rahdattu Express: tämäkin yritys kaatui kuitenkin liian suuriin

kustannuksiin yhdistettynä kovasta kilpailusta johtuvaan

hintapaineeseen. Kuva: Oll i Tuominen

Alla: Karolinin myynti johti tilanteeseen, jossa Linda Line on

ilman laivaa. Siinä tilanteessa se on edelleen, ja tulevaisuus

on epävarma. Kuva: Jukka Koskimies



Konttilaivat

Jätitkin siirtyvät maakaasuaikaan

26 ulkomatala

Kun Ulkomatala viimeksi kirjoitti
maailman suurimmista konttilai-
voista pari vuotta sitten, piti titte-
liä hallussaan Arabiemiraattien
UASC:n Barzan 1 9 870 TEU:n
konttikapasiteetilla. Sen jälkeen
moni on ehtinyt tilata jos ei suu-
rempia niin ainakin vastaavanko-
koisia aluksia. Samalla myös näi-
den 400-metristen jättiläisten koh-
dalla on otettu ensimmäiset aske-
leet LNG-aikakauteen, kun CMA
CGM ilmoitti sen uudisrakennus-
ten olevan LNG-käyttöisiä.
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OOCL Hong Kong sisaraluksineen pitää hallussaan

maailman suurimman konttialuksen titteliä.

Kuva: OOCL
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TEKSTI: OLLI TUOMINEN

Kun edell isen kerran kirjoitimme konttilaivakisan ti-
lanteesta, suurimman aluksen tittel iä piti hal lussaan
UASC:n Barzan 1 9 870 TEU:n konttikapasiteetil la,
mutta jo tuolloin oli tiedossa, että MOL:in rakenteil la
olevat uudisrakennukset tulevat menemään ohi.

Tällä hetkellä suurimman konttilaivat tittel i on hong-
kongilaisen OOCL:n 21 41 3 TEU:n kuusikolla, joista
ensimmäisenä valmistui OOCL Hong Kong viime
vuonna ja sarjan viimeisenä aluksena OOCL Indone-
sia tämän vuoden tammikuussa. Sarjaan kuuluu myös
OOCL Scandinavia, mikä on sikäli osuvaa, että sarjan
aluksista osa käy Puolan Gdanskissa.

OOCL:n sarjan jälkeen toiseksi suurimman konttilai-
van tittel iä pitää hallussaan mielenkiintoisesti nimetty
COSCO Shipping Universe 21 237 TEU:n kapasitee-
til la. Alus luovutettiin kiinalaisvarustamolle 1 2. kesä-
kuuta, ja samaan sarjaan kuuluvia aluksia on raken-
teil la vielä viisi l isää.

Ranskalaisel la CMA CGM:llä, jonka perustaja Jacques
Saade menehtyi hil jattain 81 -vuotiaana, on hallussaan
kolmanneksi suurimman laivan tittel i. Tänä vuonna
luovutetun nimihirviö CMA CGM Antoine de Saint
Exuperyn kapasiteetti on 20 776 TEU:ta, ja se on sa-
malla suurin Ranskan lipun alla purjehtiva alus.

Maerskin toisen sukupolven Triple-E -luokan alukset
Madrid Maerskin johdolla pitävät hal lussaan neljän-
neksi suurimman konttilaivasarjan tittel iä 20 568
TEU:n kapasiteetil la. Tänä vuonna suurimpia kontti-
laivoja operoivien konttilaivaoperaattoreiden jouk-
koon liittyi myös Evergreen, jonka Ever Golden ja
Ever Goods ovat pitävät viidettä tilaa.

Kuudennella ja seitsemännellä paikal la ovat MOL:in
kaksi alussarjaa. Kuudennella sijal la olevat MOL Truth
ja MOL Treasure ovat itse asiassa MOL Triumph -sar-
jaa aavistuksen pienempiä, mutta niiden kapasiteetti
on silti aavistuksen suurempi.

Kapasiteetin kasvu on tasaantunut

Viime vuosina konttilaivojen kapasiteetin kasvu on
kuitenkin tasaantunut, sil lä satamien asettamat rajoit-
teet niin väylien kuin nostureidenkin osalta rajoitta-
vat alusten ulkomittojen kasvua. Viime vuosina alus-
ten ulkomitat ovatkin pysyneet pääosin varsin sa-
moina. Kaikkien suurimpien alusten pituus on noin
400 metriä ja leveys 58-59 metriä.

Varsin lähellä nykyisiä mittoja oltiin jo yli kymmenen
vuotta sitten, kun Maerskin ensimmäinen E-luokan
alus Emma Maersk valmistui. Sen pituus on 397 met-
riä ja leveys 56 metriä ja konttikapasiteetti 1 6 800
TEU:ta, el i l iki 4 600 TEU:ta vähemmän kuin nykyi-
sissä, ulkomitoiltaan lähes samankokoisissa ennätys-
laivoissa.

Laivojen kapasiteettia on kasvatettu runkoa hieman
leventämällä ja rungon korkeutta nostamalla, jol loin
ruuman kapasiteettia on saatu kasvatettua. Samoin

Maerskin Triple-E Mk II -sarjan ensimmäinen alus Madrid

Maersk saapumassa Rotterdamiiin. Kuva: Kees Torn / CC BY-

SA 2.0
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Yllä: Ranskalaiskirjailijan mukaan nimetty CMA CGM Antoine

de Saint Exupery Southamptonissa maaliskuussa 201 8. Kuva:

Geni / CC BY-SA 4.0

Oikealla: OOCL Indonesia on viimeisin OOCL Hong Kongin

aloittamassa seitsemän aluksen sarjassa. Kuvassa alus

merikokeilla. Kuva: OOCL

Oikealla alla: MOL Tribute saapumassa Hong Kongiin

lokakuussa 201 7. Nyttemmin alus on siirtynyt ONE-

yhteenliittymän liikenteeseen. Kuva: Juhani Mehto

Alla: Maailman toiseksi suurin konttivarustamo MSC on jäänyt

uudisrakennusten koossa kipakumppaneiden jalkoihin,

mutta tilanne on korjaantumassa parin vuoden sisään.

Kuvassa vuonna 201 4 valmistunut 1 6652 TEU:n MSC New

York. Kuva: Juhani Mehto
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kansirakennuksen ja korsteenin sijoittelua optimoi-
malla alusten kapasiteettia on saatu nostettua. Stan-
dardikontin leveys on 2,59 metriä, joten rungon le-
veneminen kolmella metril lä tarjoaa mahdoll isuuden
yhden pitkittäissuuntaisen konttirivin l isäämisen.

Japanilaiset yhdistivät voimansa - ONE syntyi

Samaan aikaan kun konttilaivojen koko on kasvanut,
myös varustamojen pudotuspeli on jatkunut. Inves-
tointi suuriin aluksiin vaatii taakseen riittävät talou-
dell iset resurssit, ja niinpä monet varustamot ovat
turvautuneet erilaisiin al l iansseihin riskejä ja kapasi-
teettia optimoidakseen. Viimeisimpänä tästä kehityk-
sestä on japanilaisvarustamoiden perustama Ocean
Network Express eli ONE. Yhteenliittymän takana
ovat K Line, MOL and NYK. Uuden yhteenliittymän
pinkki värimaailma on johdettu Japanissa tyypil l isen
Sakura-kirsikkapuun kukan vaaleanpunaisesta väristä.

Yhteenliittymän ensimmäinen uudisrakennus, 1 4 000
TEU:n pinkkikylkinen ONE Stork luovutettiin Japan
Marine United Corporationin Kuren telakalta kesä-
kuun puoliväl issä. Saman sarjan aluksia on yhteenliit-
tymälle tulossa vielä kuusi l isää. Alus on osa pidempää
sarjaa, joista ensimmäiset valmistuivat NYK:in l i iken-
teeseen, ja myös ONE Storkin omistaa NYK.

LNG tulee myös konttilaivoihin

Ranskalainen CMA CGM on ensimmäinen konttiva-
rustamo, jonka yli 20 000 TEU:n aluksista tulee LNG-
käyttöisiä. Sil lä on tilauksessa yhdeksän 22 000 TEU:n
konttilaivaa, jotka luovutetaan vuodesta 2020 alkaen
kiinalaisen CSSC:n Hudong-Zhonghua Shipbuilding ja
Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding -telakoilta. CMA
CGM:llä on ranskalaisen öljy- ja kaasuyhtiö Totalin
kanssa kymmenvuotinen sopimus, jonka nojal la Total
toimittaa vuosittain 300 000 kuutiota LNG:tä CMA
CGM:n aluksil le. Kiinnostavasti maailman toiseksi
suurin konttivarustamo MSC on valinnut rikkipesurit
tuleviin päästörajoituksiin vastaamiseksi.

Koska muut suuret konttivarustamot eivät vielä ole
lähteneet LNG-ratkaisuun mukaan, onkin mielenkiin-
toista nähdä, jääkö CMA CGM ratkaisunsa kanssa
yksin vai seuraavatko muut odottelun jälkeen perässä.
Toki esimerkiksi Arabiemiraattien UASC:n jätit on
varustettu koneil la, joissa on LNG-valmius. Näin ollen
alukset on haluttaessa mahdoll ista muuttaa LNG-
käyttöisiksi.

Meneekö 24 000TEU:ta rikki?

OOCL:n jättiläiset eivät kuitenkaan tule pitämään
ykkössijaansa kovinkaan pitkään, sil lä useal la varusta-
molla on jo tilauksessa 22 000 TEU:n kapasiteettiin
yltäviä aluksia. Tämänhetkisen tiedon mukaan suurim-
mat tilauksessa olevat alukset ovat Hyundai
Merchant Marinel la tilaamat peräti kaksitoista 23 000
TEU:n konttilaivaa, joista seitsemän rakennetaan
DSME:n telakalla ja viisi Samsungin telakalla Etelä-
Koreassa. Aika näyttää, mikä näiden alusten todell inen
kapasiteetti tulee olemaan.

Vaikka sekä MSC:n että CMA CGM:n uudisrakennus-
ten kapasiteetit ovat tämänhetkisten tietojen mukaan
22 000 TEU:n tuntumassa, alaa seuraavan analyysitalo
Alphalinerin mukaan molempien yhtiöiden tilaus-
määrittelyt sisältävät option leventää aluksia siten
että niihin mahtuisi 24:s konttirivi, mikä merkitsisi
alusten leveyden kasvamista noin 61 ,4 metriin pituu-
den pysyessä 400 metrissä. Mitä ilmeisimmin nämä
ulkomitat alkavat olemaan nykyisen infrastruktuurin
rajoil la, ja onkin mielenkiintoista nähdä, tilataanko
jatkossa vielä ulkomitoiltaan suurempia aluksia vai
kasvatetaanko konttikapasiteettia muil la keinoin ulko-
mittojen pysyessä ennallaan.

Olemme aiemmin kertoneet maailman suurimmista

konttilaivoista numeroissa 3/201 6 ja konttivarustamoiden

tilanteesta numerossa 3/201 7.
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Yllä: ONE Stork sai kunnian olla tuoreen yhteenliittymän en-

simmäinen uudisrakenne. Aluksen kapasiteetti on "vain" 1 4

000 TEU:ta ja pituus 364 metriä. Kuva: Ocean Network Express

Oikealla: Kymmenen vuotta sitten Emma Maersk edusti kont-

tilaivojen suurinta luokkaa 1 6 800 TEU:n kapasiteetillaan,

vaikka pituutta aluksella oli jo 397 metriä. Kuva: Juhani

Mehto

Alla: Cosco Shipping Taurus pitää hallussaan kahdeksannek-

si suurimman konttilaivan paikkaa. Kuva: Kees Torn / CC-BY-

SA 2.0
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TEKSTI: MIKKO LAAKSO

Liikenne pohjoisel la Atlantil la oli vilkasta vielä 1 950-
luvulla, mutta mannertenvälisen lentoliikenteen alka-
minen oli tehnyt laivoil la matkustamisesta autta-
mattoman hidasta. Matkustajamäärien romahdettua
varustamo toisensa jälkeen siirsi aluksensa risteily-
l i ikenteeseen ja vetäytyi reitiltä. Valtameren ylitys lai-
val la oli si lti joidenkin mielestä edelleen kiinnostava
tapa matkustaa, ja muutama varustamo onnistuikin
siksi jatkamaan reitin l i ikennettä vielä reilun vuosi-
kymmenen.

Italialaiset mestarit

Vaikka matkustajamäärät olivat laskussa, Ital ian Line
tilasi vuonna 1 960 Genovan ja New Yorkin väli l le
kaksi uutta höyryturbiinilaivaa. Alukset saivat nimet
renessanssiajan kuuluisien taidemaalarien mukaan:
Raffaello rakennettiin Triestessä ja sisaralus Michel-
angelo Genovassa. Laivat eivät olleet läheskään niin
suuria kuin vielä tuolloin l i ikenteessä olleet Cunardin
kuningattaret, mutta pitkinä ja siroina ne näyttivät
kokoaan suuremmilta. Niiden piti alun perin olla
identtiset, mutta Michelangelosta tuli aavistuksen Ra-
ffael loa kapeampi sekä vajaan metrin pidempi.

Alusten rakentaminen vei peräti viisi vuotta. Matkus-

tusluokkia oli kolme, ja siksi miltei jokaista tilaa oli
laival la enemmän kuin yksi. Ulkokansil la oli kolme
uima-al lasta ja kolme lastenallasta, ja yökerhojakin oli
kolme. Lisäksi matkustajien käytössä oli 1 8 hissiä ja
peräti 31 erilaista oleskelutilaa. Vaikka laivat ei-
vät mitään autolauttoja olleet-
kaan, kummassakin oli pieni au-
total l i 50 autolle. Televisio-
lähetyksiä pystyttiin vas-
taanottamaan jopa keskel-
lä merta, ja l isäksi lai-
voil la voitiin tuottaa
ohjelmaa laivan si- säis-
säiseen televisio-

Linjalaivat

Muutosten
vuosikymmen
Pohjoisella Atlantilla 1 960-luku oli
suurten muutosten vuosikymmen.
Meritien suosio oli hiipumassa,
mutta siitä huolimatta varusta-
mot Italiassa, Ranskassa ja Englan-
nissa rakensivat reitille vielä yhden
nopeiden linjalaivojen sukupolven.
Tähän sukupolveen kuului myös
alus, joka liikennöi lähes 40 vuotta.
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Queen Elizabeth 2 vauhdissa, nopeus lähes 29 solmua ja

suunta eteenpäin. Laivalla oli uskomaton kyky peruuttaa

jopa 1 9 solmun nopeudella – nopeammin kuin osa

nykyaikaisista risteilyaluksista kulkee eteenpäin.

Kuva: Mikko Laakso
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Pohjoisen Atlantin matkustaja-
liikenne, osa 4.
Sarjan neljännessä osassa keskitymme Poh-
joisen Atlantin matkustajaliikenteen vaiheisiin
1 960-luvun loppupuoliskolla. Sarjan seuraava
osa ilmestyy Ulkomatalan numerossa 4/201 8.



verkkoon. Matkustajia viihdytti myös lähes 500-
paikkainen teatteri, ja vuonna 1 970 Raffaellon teat-
terin näyttämöllä nähtiin kenties ensimmäisen kerran
rullaluistelua keinuvassa laivassa.

Keinunnan vähentämiseksi kummassakin laivassa oli
nykyaikaiset evävakaimet. Alukset olivat tekniikaltaan
muutenkin varsin edistyksell isiä. Niissä oli kaksi
peräkkäin sijoitettua ja täysin toisistaan riippuma-
tonta konehuonetta. Modernit, rautaristikoiden ver-
hoamat savupiiput muistuttivat joidenkin mielestä lä-
hinnä ylösalaisin käännettyjä paperikoreja, mutta ne
viitoittivat suuntaa tulevien risteilyalusten piipuil le. I l-
ma pääsi virtaamaan piippujen läpi, ja ilmavirtaus oh-
jasi noen ja savun tehokkaasti pois aurinkokansilta.
Nykyään laivojen piiput näyttävät umpinaisemmilta
mutta nostavat pakokaasut pois kansilta täsmälleen
samalla periaatteella.

Michelangelo ja Raffaello kykenivät yli 30 solmun
nopeuteen, vaikka polttoainelaskun pitämiseksi ku-
rissa normaali matkanopeus oli vain 26,5 solmua.
Matkanopeudessa laivoja vaivasi paha potkurien ai-

heuttama tärinä, ja matkustusmukavuutta vähensi
osaltaan myös se, että suurin osa alusten hyteistä oli
ikkunattomia. Kolmella al immalla hyttikannella ei ol lut
edes ikkunaventtii lejä.

Pohjoinen Atlantti osaa myös olla armoton, ja sen Mi-
chelangelokin joutui kokemaan. Keväällä 1 966, kes-
kellä Atlanttia, laivan keulaan osui taval l ista korkeampi
aalto, jonka raivoa modernit alumiinirakenteet eivät
kestäneet. Osa komentosil lan alapuolel la olleista kan-
sista romahti, eikä henkilövahingoiltakaan vältytty.
Korjaustöissä alumiini korvattiin teräksellä, ja vas-
taavat muutokset tehtiin myöhemmin myös Raf-
fael loon.

Valkoinen joutsenlaulu

Michelangelo ja Raffaello olivat viimeiset pohjoisen
Atlantin reittil i ikenteeseen varta vasten rakennetut
sisaralukset. Vaikka monet matkustajat rakastivat
näitä siroja, valkoisia laivoja, niiden liikenne Atlantil la
oli vain vuosikymmenen kestänyt joutsenlaulu.
Liikenne loppui vuonna 1 975, kun Ital ian valtio kiel-
täytyi enää rahoittamasta varustamon raskaasti
tappioll ista l i iketoimintaa. Laivat asetettiin myyntiin,
mutta aurinkokansista ja uima-altaista huolimatta nii l-
lä ei ol lut tulevaisuutta risteilyl i ikenteessä. Jopa nor-
jalainen laivanvarustaja ja risteilyl i iketoiminnan pio-
neeri Knut Kloster totesi laivat risteilyihin

Michelangelo New Yorkissa, kuvausajankohta epäselvä.

Aluksessa klassisen linjalaivan piirteet, kuten pitkät avoimet

venekannet ja pitkä keula, yhdistyvät korsteenien kaltaisiin

omaperäisempiin ratkaisuihin. Kuva: Project Michelangelo
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sopimattomiksi eikä jättänyt ostotarjousta. Ikku-
nal l isten hyttien vähäinen määrä sekä sisätilojen tiuk-
ka jako kolmeen matkustusluokkaan koituivat näiden
ital iattarien kohtaloksi.

Lopulta aluspari myytiin pilkkahintaan sotilaiden ma-
joitusparakeiksi Iraniin. Kauppahinta oli vain kymm-
enesosa alusten rakennuskustannuksista. Laivat suun-
tasivat Suezin kanavan kautta Persianlahdelle, Michel-
angelo Bander Abbasiin ja Raffaello Bušehriin. Iranin
ja Irakin välisessä sodassa Raffaello sai osumia ohjus-
hyökkäyksessä. Se vajosi matalaan rantaveteen ja lo-
pulta upposi kokonaan, kun pieni rahtialus törmäsi
siihen. Sodan päätyttyä Michelangelon palauttamista
l i ikenteeseen suunniteltiin, mutta se oli kel luvana
parakkina päässyt niin huonoon kuntoon, ettei suun-
nitelma ollut toteuttamiskelpoinen. Michelangelo ro-
mutettiin Pakistanissa vuonna 1 991 , kun taas Raffa-
el lon hylky lepää edelleen matalassa rantavedessä
Iranin rannikolla, vain seitsemisen metriä meren pin-
nan alapuolel la.

Made in France

Ranskalaisvarustamo Compagnie Générale Trans-
atlantique (CGT) oli vuosikymmenten saatossa tuo-
nut Atlantin l i ikenteeseen useita merkittäviä laivoja.
Niistä viimeiseksi jäi höyryturbiinilaiva France, joka
valmistuessaan vuonna 1 962 oli maailman pisin mat-
kustajalaiva. Sen tehtävä oli korvata Île de France ja
Liberté, kaksi hyvin palvel lutta mutta vanhentunutta
laivaa. Investointi ol i l i ikenteen jatkumisen kannalta
välttämätön, sil lä kanaalin pohjoispuolel la Cunard
suunnittel i niin ikään kahden ikääntyvän laivan, Queen
Maryn ja Queen Elizabethin, korvaamista yhdellä uu-
della aluksella. France rakennettiin uudella mene-
telmällä, jol la alus kootaan valmiista lohkoista. Osa
lohkoista oli valmistettu jopa satojen kilometrien

päässä telakalta.

Kahteen matkustusluokkaan jaettu France oli perin-
teinen pohjoisen Atlantin l injalaiva, mutta sen pel-
kistetyn modernit matkustajatilat edustivat uutta
aikakautta. Joidenkin mielestä tilat olivat värikkäät ja
tyylikkäät, kun taas toisten mielestä ne olivat jopa
mauttomat. Ylel l istä matkantekoa alus joka tapauk-
sessa tarjosi, varsinkin ensimmäisessä luokassa. Laivan
ylimmällä kannella oli jopa suojainen, katseilta kät-
ketty sisäpiha, jol la matkustajat saattoivat sään sal l i-
essa järjestää vaikka yksityiset päiväl l iset. Pihan ym-
päril lä oli kahdeksan pienehköä hyttiä, joihin oli
sisäänkäynnit sekä hyttikäytäviltä että sisäpihalta. Jot-
kin nykyiset risteilyvarustamot ovat samaan tapaan
päätyneet sijoittamaan vain parhaimmil le hyttiluokil le
tarkoitetut palvelut ja tilat yläkansil le, muiden mat-
kustajien ulottumattomiin.

Reittil i ikenteen lisäksi France teki kaksi pitkää, ek-
soottisiin satamiin suuntautunutta risteilyä. Ne olivat
erittäin suosittuja, eikä suosiota laskenut edes se, että
laivan kaikki matkustajatilat olivat sisätiloja – jopa pe-
räkannella ollut turistiluokan uima-al las oli täysin um-
pinaisen lasikaton alla. Aluksen reittil i ikenne Atlantil la
jatkui 1 3 vuotta mutta päättyi loppuvuodesta 1 974
valtion lakattua tukemasta tappioll ista toimintaa.
Atlantin laiva ehti yl ittää 377 kertaa, ja viimeinen yli-
tys päätyi näyttävästi lakkoon, kun työpaikkansa me-
nettänyt miehistö kieltäytyi tuomasta alusta sata-
maan.

Monien täydell iseksi hämmästykseksi tämä Le

Michelangelon sisaralus Raffaello. Korsteeneista esitetty rin-

nastus "väärinpäin asetetut paperikorit" on ymmärrettävissä

tästä kuvasta. Kuva: Project Michelangelo
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Havressa maannut, unohdettu ja käytöstä poistettu
linjalaiva palasi kuusi vuotta myöhemmin meril le
täysin uudistettuna. Knut Kloster oli ostanut laivan ja
muuttanut laivan aidoksi risteilyalukseksi. Aluksen
neljästä potkurista kaksi oli poissa, ja polttoaineen
säästämiseksi puolet aluksen koneista oli poistettu
käytöstä. Jotta laiva ei tarvitsisi hinaajien apua aina
satamaan tullessaan tai sieltä lähtiessään, siihen oli
asennettu keulapotkurit. Uudistunut alus sai nimen
Norway, ja se teki Norwegian Cruise Linesin o-
mistuksessa risteilyjä kevääseen 2003 asti. Sen loppua
vauhditti vakava höyrykattilan räjähdys, jonka aiheut-
tamien vaurioiden korjaaminen täynnä asbestia ol-
leessa laivassa ei ol lut järkevää. Niinpä alus lähetettiin
kohti Intiaa rannalle, jolta laivat eivät enää palaa.

Viikinkien vanavedessä

Pohjoismaisil lakin varustamoil la on ollut osansa
pohjoisen Atlantin matkustajal i ikenteessä, ja niistä osa
pysyi reitil lä varsin pitkään. Yksi näistä varustamoista
oli ruotsalainen Svenska Amerika Linien (josta ker-
roimme tarkemmin Ulkomatalan numerossa 4/201 4).
Sen vuonna 1 966 valmistunut Kungsholm oli nel jäs ja
suurin täl lä nimellä tunnettu alus varustamon his-
toriassa. Alus kykeni 25 solmun huippunopeuteen,
vaikka kulkikin Göteborgista New Yorkiin yleensä
taloudell isemmalla 21 solmun nopeudella. Se oli
suunniteltu sekä pohjoisen Atlantin valtamerilaivaksi
että risteilyalukseksi.

Varustamo lopetti reittil i ikenteen Atlantil la vuonna
1 976, vain 1 0 vuotta Kungsholmin valmistumisen jäl-
keen. Kungsholm myytiin risteilylaivaksi, ja sil lä ehti
ol la useita eri omistajia, kunnes se viimein vuonna
201 0 poistui l i ikenteestä kokonaan. Syynä olivat me--
renkulun uudet paloturvall isuusmääräykset, joiden
vaatimuksia alus ei enää täyttänyt. Koska määräykset
kuitenkin koskivat vain kansainvälisessä l i ikenteessä
olevia aluksia, käytöstä poistettu Kungsholm päätyi
vielä kelluvaksi hotell iksi Omaniin. Lopulta keväällä
201 6 laiva romutettiin Alangissa, Intiassa.

Myös norjalainen Norwegian America Line jatkoi
l i ikennettä pohjoisel la Atlantil la vielä 1 960-luvulla.
Vuosikymmenen puoliväl issä varustamolle valmistu-
nut Sagafjord oli yhdistetty l inja- ja risteilylaiva. Ulko-
muodoiltaan ja matkustajatiloiltaan alus muistutti
edell isen vuosikymmenen ital ialaisia laivoja. Toinen sa-
mankaltainen alus tilattiin 1 970-luvun alussa, ja se sai
nimen Vistafjord. Kummankin laivan neitsytmatka oli
reittimatka Oslosta New Yorkiin, mutta käytännössä
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Ylinnä: Kungsholm sinnitteli liikenteessä peräti 44 vuotta,

vaikkakin pohjoisella Atlantilla niistä vain ensimmäiset yh-

deksän. Sen jälkeen alus teki risteilyjä usean varustamon

lukuun nimillä Sea Princess, Victoria, Mona Lisa ja Oceanic II.

Kuva: Joerg Seyler

Yl lä: Vistafjord oli vielä suunniteltu pohjoisen Atlantin

reittiliikenteeseen. Kymmenen vuotta valmistumisensa

jälkeen alus siirtyi Cunardin omistukseen, ja uransa

loppuvaiheessa sen omisti brittiläinen Saga Cruises.

Kuva: Peter J. Fitzpatrick

Alla: France oli valmistuessaan maailman pisin

matkustajalaiva. Aluksen piiput eivät olleet aivan

tavanomaiset, sillä savu johdettiin ulos piippujen sivuilla

olleista siivekkeistä. Kuva: DanMS/Wikimedia Commons



niistä tuli risteilyaluksia. Sagafjord poistui l i ikenteestä
loppuvuodesta 2009. Se romutettiin pari vuotta myö-
hemmin, koska vanhana laivana sekään ei enää vas-
tannut tiukentuneita turvall isuusmääräyksiä. Vista-
fjord, viimeinen Englannissa rakennettu matkusta-
jalaiva, romutettiin keväällä 201 7 Alangissa.

Yksinäinen kuningatar

Cunard luopui 1 960-luvun lopulla kahdesta al-
kuperäisestä kuningattarestaan, mutta halusi silti jat-
kaa liikennettä Atlantil la. Korvaavan aluksen, työ-
nimeltään Q3, suunnittelu oli aloitettu jo vuosikym-
menen alkupuolel la, mutta matkustajakadon seu-
rauksena suunnitelmat hylättiin hetkeksi. Vuosi-
kymmenen puoliväl issä, jol loin lentäminen oli jo suo-
situin tapa meren ylittämiseen, suunnittelua kuitenkin
jatkettiin, vaikkakin eri lähtökohdista. Uuden aluksen
piti ol la merkittävästi vanhoja laivajättiläisiä edul-
l isempi operoida. Sen tuli soveltua myös risteily-
l i ikenteeseen ja mahtua kulkemaan Panaman kanavan
läpi.

Uusi kuningatar suunniteltiin erittäin huolel la, ja siksi
se pystyi kuljettamaan saman verran matkustajia kuin
edeltäjänsä, vaikka oli pal jon niitä pienempi. Aiem-
mista laivoista poiketen sen kannet olivat täysin suo-
rat, eivätkä kaartuneet keulassa ja perässä ylöspäin.
Muutos helpotti rakentamista merkittävästi, koska
hyteissä voitiin käyttää valmiita seinäelementtejä ja
vakiomittaisia huonekaluja. Laivan kaikkia toimintoja
ohjaamaan hankittiin tietokone, ja komentosilta va-
rustettiin jonkinlaisen satel l i ittipaikannuksen mahdol-
l istaneil la laitteil la. Aluksen on sanottu olleen ensim-
mäinen varta vasten rakennettu ”floating resort”,

kelluva lomahotell i .

Alus laskettiin vesil le syyskuussa 1 967. Se sai nimen
Queen Elizabeth 2, vaikka sitä usein kutsuttiinkin vain
yksinkertaisel la lempinimellä QE2. Sen koneina olivat
aluksi höyryturbiinit, mutta ne aiheuttivat varusta-
molle ongelmia enemmän kuin tarpeeksi. Aluksen
huippunopeus oli 32 solmua ja matkanopeus
kohtalaisen kovassakin aal lokossa 28,5 solmua.
Vuonna 1 986 ongelmall iset höyryturbiinit poistettiin
ja niiden tilal le asennettiin peräti yhdeksän diesel-
moottoria. Muutoksen seurauksena huippunopeus
nousi 34 solmuun. Uudistettu konehuone oli diesel-
sähköinen, ja kahta säätölapapotkuria pyörittivät
suurimmat siihen mennessä valmistetut sähkö-
moottorit.

Laivan matkustajatilojen sijoittelu oli selkeä. Alimmat
viisi kantta olivat hyttikansia, ja ensimmäisen luokan
hytit sijaitsivat niistä ylimmällä. Hyttiluokissa riitti
val innanvaraa, sil lä erilaisia vaihtoehtoja oli lähemmäs
30. Vaihtoehtojen määrä tuskin oli itsetarkoitus, vaan
ennemminkin seuraus hyttien sijoittelusta vankka-
rakenteiseen runkoon, joka oli suunniteltu kestämään
pahimmatkin myrskyt. Hyttikansien yläpuolel la oli
kaksi yleisten tilojen kantta, joista al immainen oli
reittil i ikenteessä vain ensimmäisen luokan matkus-
tajien käytössä. Ensimmäisen luokan matkustaja saat-

Queen Elizabeth kuvattuna Ranskan Cherbourgissa kesällä

1 972. Piippu oli alunperin valkomusta, ja varustamon

perinteisiin väreihin se maalattiin vasta vuonna 1 982, kun alus

palasi Falklandin sodasta takaisin matkustajaliikenteeseen.

Kuva: Roland Godelfroy/Wikimedia Commons (CC BY 3.0)
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toi siis yl ittää Atlantin viettämällä vajaan viikon
pelkästään kahdella kannella, el lei sitten halunnut
väli l lä pistäytyä alakansil la sijainneissa uima-altaissa.

Ensimmäisen luokan yläpuolel la oli turistiluokan
kansi. Kahdelle kannelle levittäytynyt teatteri ja laivan
perässä sijainnut suuri, kaksikerroksinen oleskelutila
olivat molempien matkustusluokkien käytössä. Ris-
teilyil lä luokkajako ei ollut voimassa, ja matkustajat
saattoivat l i ikkua laivassa vapaasti. Vaikka tiukasta
luokkajaosta luovuttiin melko nopeasti kokonaan,
jonkinlainen luokkajako säilyi läpi laivan elinkaaren:
hyttiluokka määräsin sen, mihin ravintolaan matkus-
taja ohjattiin ruokailemaan, eikä ravintolaa voinut
vaihtaa muuten kuin hyttiluokkaa vaihtamalla.

Queen Elizabeth 2 oli monien mielestä aikansa
kuuluisin l i ikenteessä ollut laiva. Se oli l i ikenteessä
peräti 39 vuotta, pidempään kuin mikään muu
matkustajalaiva pohjoisel la Atlantil la. Matkustajat
muistavat sen erinomaisesta ruoasta ja täydell isyyttä
hiponeesta palvelusta. Jopa hulppea keskiyön buffet
näyttävine jääveistoksineen katettiin loppuun asti tar-
jol le joka ilta, aina puoliltaöin. Kolme vuosikymmentä
tämä yksinäinen kuningatar oli ainut laiva, joka kulki
reitil lä lähes ympäri vuoden, Se kykeni yl ittämään
Atlantin säässä kuin säässä, ja yl ittikin sen peräti 801
kertaa. Lisäksi alus teki miltei joka vuosi kolme kuu-
kautta kestäneen matkan maailman ympäri. Meri-
maileja sen matkamittariin kertyi 5,6 mil joonaa, mikä
vastaa 1 3 edestakaista matkaa maasta kuuhun.

Pitkän aikakauden loppu

Kaikki hyvä loppuu aikanaan, ja niin loppui myös
Queen Elizabeth 2:n valtakausi pohjoisel la Atlantil la.
Kesäl lä 2007 Cunard Line ilmoitti, että laiva poistuu
liikenteestä seuraavan vuoden syksyllä. Se oli myyty
Dubaihin sijoitusyhtiöl le, joka aikoi muuttaa sen
matkailunähtävyydeksi ja hotell iksi. Viimeisel lä mat-
kallaan, joka myytiin loppuun alle puolessa tunnissa,
alus suuntasi kotisatamastaan Southamptonista kohti
Gibraltaria ja matkasi sen jälkeen Suezin kanavan
kautta Persianlahdelle. Kolme vuotta myöhemmin
Dubain hall itsijasuku lahjoitti toisen aluksen keula-
ankkureista Southamptonin kaupungil le. Ankkuria on
nykyään muistomerkkinä kaupungin keskustassa. Jos
rohkeus riittää, sen päälle voi vaikka kiivetä.

Queen Elizabeth 2 – tai se, mitä siitä on jäl jel lä – kel-
luu nykyään Dubain vanhan risteilyterminaalin lai-
turissa alueella, joka oli pitkään luokiteltu hal l itsija-

Ylinnä: Queen Elizabeth 2, pohjoisen Atlantin pitkäikäisin alus,

poistui lopullisesti reitiltä vasta vuonna 2008. Alkuaikoina

koneina olivat höyryturbiinit, ja silloin aluksen piippu oli

huomattavasti kuvassa näkyvää piippua sirompi.

Kuva: Phil Whitehouse/Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Yl lä: Yksi QE2:n portaikoista, jonka värimaailma poikkesi mel-

koisesti nykyisistä sisustustyyleistä. Ahtaita portaikkoja ja

käytäviä aluksella riitti lähes loputtoomiin. Kuva: Mikko Laakso

Alla: Pitkät, ikkunoiden reunustamat kävelykannet tai

käytävät soveltuivat hyvin vaikkapa merimaisemista

nauttimiseen tai hyvän kirjan lukemiseen. Tämä käytävä oli

alunperin ensimmäisen luokan käytössä. Kuva: Mikko Laakso
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suvun yksityisalueeksi. Laivaa ei saanut edes kuvata
lähietäisyydeltä. Vasta kun alus oli maannut jonkin
aikaa käyttämättömänä, alkoivat vuosia kestäneet
salaperäiset muutostyöt. Pelastusveneet taavetteineen
katosivat, ja myös peräkannella ollut uima-al las siirtyi
ajasta iäisyyteen. Huhtikuussa 201 8 uusi Queen
Elizabeth 2 -hotell i toivotti ensimmäiset vieraansa
tervetulleeksi.

Nykyaikaiset risteilyalukset ovat luonnoll isesti
hienoja ja paljon viime vuosisadan laivoja kehitty-
neempiä. Silti ne eivät monien mielestä vastaa sitä
tasoa, eleganssia ja ylel l isyyttä, jota l injalaivojen en-
simmäiset luokat aikanaan tarjosivat. Vaikka nuo laivat
ja maailma, johon ne rakennettiin, ovat nykyään his-
toriaa, ei matkustajal i ikenne pohjoisel la Atlantil la ole
silti täysin loppunut. Queen Maryn kuuluisan su-
mutorven saattaa edelleen kuulla antavan su-
mumerkkejä täl lä armottomalla, kylmällä meritiel lä –
siitä l isää seuraavassa, sarjan viimeisessä osassa.

Muutama pohjoisel la Atlantil la aikanaan reittil i iken-
teessä ollut laiva on edelleen olemassa. Alukset löytää
helposti Google Earth -ohjelmalla niiden nykyisen si-
jainnin perusteella

- Queen Mary (Long Beach, Kalifornia):
33°45'1 0.37"N, 1 1 8°1 1 '23.57"W
- Rotterdam (Rotterdam, Alankomaat):
51 °53'52.46"N, 4°28'23.71 "E

- United States (Philadelphia, Yhdysvallat):
39°55'6.65"N, 75° 8'1 2.22"W
- Queen Elizabeth 2 (Dubai, Yhdistyneet
Arabiemiraatit): 25°1 5'44.06"N, 55°1 6'51 .1 7"E

Queen Elizabeth 2 on ikuistunut myös muutamiin
Googlen vanhoihin satel l i ittikuviin ollessaan vielä l i i-
kenteessä. Ero aluksen nykyiseen ulkoasuun on huo-
mattava:

- 28.7.2008 (Gibraltar): 36°8'50.60"N, 5°21 '58.67"W
- 1 7.2.2006 (Sydney): 33°51 '29.28"S, 1 51 °1 2'37.86"E

Raudanlujia merimuistoja

Yllä: Toinen Queen Elizabeth 2:n ankkureista on nykyään

muistomerkkinä Southamptonissa. Sen koordinaatit ovat

50°53'59.21 "N, 1 °24'1 3.40"W.

Kuva: Mikko Laakso

Alla: Francen keulan kärkiosa on ollut näytillä Pariisissa,

Seine-joen rannalla. Sen tarkka sijainti on 48°51 '5.67"N,

2°1 7'2.00"E. Keula on sittemmin myyty Le Havren

satamakaupungille, josta sille löytynee aikanaan pysyvä

sijoituspaikka.

Kuva: Mathilde BerridoLinjalaivoja
Google Mapsissä
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venekannella: lähes loputtomalta näyttävä kävelykansi

aitoa tiikkiä, puiset kansituolit ja pelastusveneet korkealla

yläpuolella. Uusissa laivoissa pelastusveneet on nykyään

sijoitettava lähemmäs meren pintaa, eikä tällaisia

pohjoisen Atlantin klassisia ulkokansia enää juurikaan näe.

Kuva: Mikko Laakso
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TEKSTI: LASSI LIIKANEN

Merell inen Tukholma on alle kymmenessä vuodes-sa
kokenut melkoisen muodonmuutoksen. Liki kaikis-sa
kaupungin satamissa tapahtuu, ja sen vuoksi kir-
jeenvaihtajan terveiset tulevat täl lä kertaa Tukholman
uudistuvista satamista.

Viime vuosien suurimmat muutokset ovat luonnoll i-
sesti tapahtuneet Värtahamnenissa. Vanha Tall ink Sil jan
käyttämä terminaali purettiin täysin, tilal le rakennet-
tiin uusi ja tilavampi terminaalirakennus, ja koko
satama siirtyi kiinteältä maalta merelle päin. Kun uusi
Värtahamnen nyt on kokonaan valmis, on Tall ink Sil ja
siirtänyt kaiken liikenteensä Tukholmassa sinne. Enti-
sen satama-alueen viemä tila on luovutettu Tukhol-
man kaupungin käyttöön, ja aluetta rakennetaan
osana Norra Djurgårdsstaden –projektia.

Norra Djurgårdsstaden onkin pohjoisen Hjort-
hagenista etelän Louddeniin saakka ulottuva, yksi
pohjoisen Euroopan täl lä hetkellä suurimmista raken-
nusprojekteista, jossa Tukholman kaupunki rakentaa
uutta kaupunginosaa 1 2 000 uudelle asunnolle ja 35
000 työpaikal le. Urakka on täl lä hetkellä ollut intensii-
visimmässä vauhdissa sataman ulkopuolel la Hjort-
hagenissa, mutta on hil jal leen siirtymässä myös enti-
sil le satama-alueil le. Uuden merell isen ja kestävän
kehityksen periaatteisiin perustuvan kaupunginosan
tieltä saavat kadota myös Frihamnenin konttisatama
ja Louddenin öljysatama: vain risteilyl i ikenne tulee
jäämään Frihamneniin.

Frihamnenin konttil i ikenne tulee siirtymään vuonna
2020 uuteen Norvikin satamaan. Uusi satama raken-
netaan Nynäshamnin kuntaan, Tukholman läänin
eteläisimpiin osiin. Kontti- ja ro-ro-l i ikennettä palve-
leva Norvikin syväsatama yhdessä Nynäshamnin
sataman kanssa tulevat olemaan yksi Tukholman ja
Mälarenin ympäristön suurimmista logistiikkakeskuk-
sista, ja vastaavat tulevaisuuden haasteisiin koskien
kasvavia aluskokoja sekä trendejä kohti ympäristö-
ystäväll isempää liikennesektoria. Sataman rakenta-
minen käynnistyi syksyllä 201 6 ja tulee valmistumaan
vuoteen 2020 mennessä.

Lisäksi suuressa mull istuksessa on nyt Slussen. Paljon
tunteita herättävä ja tuskall isen pitkän poliittisen
prosessin läpi käynyt suurprojekti on vihdoin saanut
tuulta purjeisiinsa. Tukholmassa viime aikoina käyneel-
tä tuskin on jäänyt huomaamatta valtavat purkutyöt,
jossa vanhaa 1 930-luvulla rakennettua Slussenia jyrä-
tään nyt totaalisesti uutta varten. Uuden Slussenin
myötä alue muuttuu huomattavasti miel lyttäväm-
mäksi ympäristöksi jalankulkijoil le ja pyöräil i jöil le,
joukkoliikenne saa lisää tilaa ja myös autoliikenteelle
luodaan modernimmat liikenneratkaisut. Betoni ja
harmaus saa väistyä, kun kaupunki rakentaa uutta
Slussenia sloganil la ”l i ikenneratkaisusta kohtaamispai-
kaksi”. Slussenilta Birkan ja Viking Linen terminaaleil le
johtava Stadsgårdsleden tullaan osittain kattamaan ja
tunneloimaan, ja moottoritien päälle rakennetaan
puistoalue. Lisäksi nykyinen bussiterminaali siirretään
Slussenin takana sijaitsevaan Katarinabergetiin. Työt
ovat alkaneet nyt itäisen sil lan ja osien purkamisel la,
johon rakennetaan uusi pääasial l inen liikennesilta.
Tämän valmistuessa läntiset osat puretaan, ja tilal le
rakennetaan uudet pääasial l ista l i ikenneväylää täyden-
tävät pienemmät sil lat. Koko Slussenin alueen on tar-
koitus valmistua viimeistään vuoteen 2025 mennessä.

Tukholma kymmenen vuotta sitten oli aivan toisen-
lainen, kuin mitä se on tänä päivänä. Tukholma nyt ei
kuitenkaan ole edes verrattavissa siihen, mitä se tulee
olemaan vuonna 2028, kun suurin osa edellä maini-
tuista hankkeista on valmistunut ja tulee muok-
kaamaan kaupunkikuvaa.

Tukholman-kirjeenvaihtaja

Merellinen Tukholma
kehittyy

"
Tukholman kaupunki
rakentaa uutta
Slussenia sloganilla
"liikenneratkaisusta
kohtaamispaikaksi"



RMC:n ensimmäinen uudisrakenne
Tutustumme uudestisyntyneen Rauman telakan en-
simmäiseen uudisrakenteeseen, Bornholmslinjenil le
rakennettuun matkustaja-autolautta Hammershusiin.

ESL Shippingin ja Containershipsin LNG-
käyttöiset uudisrakennukset valmistuvat
Maailman ensimmäinen LNG-käyttöinen kuivalas-
tialus Viikki valmistuu vuoden ensimmäisel lä puo-
l iskolla yhdessä sisaraluksensa Haagan kanssa. Myös
Containershipsin pitäisi saada ensimmäinen uuden
sarjan konttilaiva vuoden ensimmäisel lä puoliskolla.

Sally Line – suomalaisvarustamo Englannin
kanaalissa
Vuosina 1 981 -1 998 suomalaisomisteinen Sally Line
liikennöi Englannin kanaalissa, lähes aina heikolla me-
nestyksellä. Liikenteen päättymisen 20-vuotispäivän
kunniaksi luomme katsauksen Sally Linen vaikeaan
historiaan.

Risteilykesä 201 8
Luomme jo perinteeksi muodostuneen katsauksen
kesän risteil i jävierailuihin suomalaisissa satamissa.

Tulossa:

Hammershus RMC:n telakalla 1 8.7.

Kuva: Pekka K. Laakso
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