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TEKSTI:OLLI TUOMINEN

Tämän lehden ilmestyessä Helsingin risteilykesä on juuri saatu pää-
tökseen. Kausi oli jäl leen ennätyksell inen, kun kaupungissa vierail i
ennakkoarvioiden mukaan noin 540 000 risteilyturistia. Aluskoon ja
risteilymatkustuksen globaalin kasvun myötä on odotettavissa, että
matkustajamäärä kasvaa myös tulevaisuudessa.

Helsinki haluaa saada oman osansa tästä kakusta, ja niinpä Her-
nesaaren päähän rakennetaan parhail laan uutta LHD-laituria, johon
mahtuu jopa 360-metrinen risteil i jä. Samalla tosin Melkinlaituri poistuu
pysyvästi käytöstä, mikä tarkoittaa, ettei laiturikapasiteetti suuril le ris-
teil i jöil le kasva eikä tarjol la ole ankkuripaikkojakaan, kuten Tukhol-
massa. Jo viimeisen parin vuoden aikana Helsingissä on ollut useita
päiviä, jol loin Länsisataman lai-
turikapasiteetti on täydessä
käytössä. Voi vain arvail la,
kuinka monelle varustamolle
on näinä päivinä jouduttu sa-
nomaan ei.

Samaan aikaan Tukholmassa
on rakennettu kaupungin ul-
kopuolel la sijaitsevaan Nynäs-
hamniin uusi kävelysilta, jol la
matkustajat pääsevät maihin ilman tender-veneitä. Lisäksi kaupunki
kehittää Sil jan ja Tall inkin käyttämän Värtanin naapurissa sijaitsevasta
Frihamnenista risteilyalussatamaa rahtil i ikenteen siirtyessä vuonna
2020 kaupungin uuteen Norvikin satamaan.

Myös Tall innassa panostetaan vahvasti risteil i jöihin. Sataman aal-
lonmurtajan ulkopuolel la on jo nyt kaksi pistolaituria, jotka mah-
doll istavat neljän suuren risteil i jän satamassaolon samaan aikaan.
Vuoteen 2030 ulottuvassa kehityssuunnitelmassa on agendalla myös
risteil i jäterminaalin ja kolmannen pistolaiturin rakentaminen.

Pääosa Itämeren risteil i jöistä kiertää pääkaupungit ympäri, ja koska
etäisyydet ovat verraten lyhyitä, on yksi pysähdys helppo jättää väliin,
jos satamassa ei ole tilaa. Toivoa siis sopii, ettei Helsinki jää
risteilymatkustuksen kasvussa sivustakatsojan rooliin.

Pääkirjoitus

Pärjääkö Helsinki
risteilijäkisassa?
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Autolautat

Tallink
tilaa taas
Raumalta

TEKSTI: KALLE ID

Tall ink kertoi jo aiemmin tänä vuonna suunnittelevan-
sa sisaraluksen tilaamista suuren suosion saaneelle
Megastaril le Helsingin ja Tall innan väliseen liikentee-
seen. Suunnitelma konkretisoitui 1 8.1 0., kun Tall ink
Grupp ja Rauma Marine Constructions julkistivat aie-
sopimuksen Megastariin perustuvan pikalautan raken-
tamisesta. Seuraavien kuukausien aikana tilaaja ja te-
lakka työstävät sopimuksen rahoitusta ja muita käy-
tännön järjestelyjä. Sopimus vahvistetaan näiden var-
mistuttua. Mikäli lopull iseen sopimukseen päästään,

valmistuu noin 250 mil joonan euron arvoinen alus
vuoden 2021 lopulla.

Megastarin parannettu painos

Vaikka uusi alus tulee perustumaan Meyer Turun tam-
mikuussa 201 7 luovuttamaan Megastariin, ei tuleva
laiva ole kopio aiemmasta. Vertailu julkisuuteen vuo-
taneen havainnekuvan ja Megastarin väli l lä pal jastaa
uuteen alukseen tulevan runsaasti enemmän hyttejä.
Yksi Megastarin ongelmista onkin ollut l i ian pieni
miehistöhyttien määrä, jol loin miehistöä on jouduttu
majoittamaan alkujaan matkustaji l le suunnitel luissa
hyteissä. Uudessa laivassa ongelma korjaantuu, kun
1 1 . kannella on huomattavasti enemmän hyttejä
miehistölle.

Shippax-lehden mukaan myös julkisten tilojen tilarat-
kaisuja tul laan muokkaamaan ennen kaikkea laiva-
myynnin kasvattamiseksi. Mahdoll isia parannuskohtei-
ta voivat olla esimerkiksi à la carte -ravintolan ja leik-
kihuoneen sijainnit. Nykyisel lään ravintola on “piilos-
sa” buffet-ravintolan sisäl lä ja näin vaikeasti löydettä-
vissä, kun taas leikkihuoneen sijainnista ja rakenteesta

Tallink ja Rauma Marine Con-
structions solmivat aiesopimuksen
Megastariin perustuvan pikalaivan
rakentamisesta. Puhtaan sisaraluk-
sen sijaan uudessa laivassa tulee
olemaan lukuisia parannuksia Me-
gastariin verrattuna. Mikäli sopi-
mus vahvistetaan, valmistuu alus
vuoden 2021 lopulla.
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johtuen lasten kanssa matkustavien on käytännössä
pakko olla sisäl lä leikkihuoneessa voidakseen valvoa
lapsiaan, sen sijaan että he voisivat nauttia esimerkiksi
viereisen kahvilan antimista lasten ollessa leikkihuo-
neessa. Rauhall isempaa matkaa kaipaavien kannalta
valitettavasti laivamyynnin kasvattaminen voi merkitä
myös Megastarilta tutun istumasalongin poistamista
enemmän tuloja tuovan tilan tieltä.

Megastarin tapaan uusi alus tulee käyttämään polt-
toaineenaan nesteytettyä maakaasua eli tuttaval l isem-
min LNG:tä, mutta laivan rakentamisessa on tarkoitus
hyödyntää myös uusia, innovatiivisia teknisiä ratkaisu-
ja, ja Tall inkin lehdistötiedotteen mukaan “tavoitteena
on rakennuttaa Itämeren energiatehokkain ja ympä-
ristöystäväll isin laiva.”

Rauman paluu

Vaikka toisaalta voidaan pitää yllättävänä, että Tall ink
tilasi uuden aluksensa RMC:ltä – telakka on aiemmin
rakentanut vain yhden aluksen, toisaal la tässä nume-
rossa käsitel lyn Hammershusin, on Tall inkin suhde
Rauman telakkaan sen aiemmassa inkarnaatiossa Ake-

rin ja STX:n omistuksessa ollut hyvin läheinen. Puolet
Tall inkil le tähän mennessä rakennetuista kahdeksasta
uudisrakenteesta rakennettiin Raumalla (Romantika,
Victoria I , Galaxy ja Baltic Queen), minkä lisäksi kaksi
Helsingissä rakennettua alusta (Star ja Baltic Princess)
olivat Rauman telakan suunnittelemia. Myös merkittä-
vä osa RMC:n henkilökunnasta on tuttua Tall inkin aie-
mman asiakkuuden ajalta: esimerkiksi RMC:n toimi-
tusjohtaja Jyrki Heinimaa toimi Rauman telakan joh-
taja-na jo Akerin ja STX:n omistuksen aikana. Näin ei
oikeastaan olekaan yllättävää, että RMC:n todistettua
Hammershusin avulla kykenevänsä rakentamaan aluk-
sia tehokkaasti päätti Tall ink palata Raumalle.

Joka tapauksessa sopimus on RMC:l le äärimmäisen
tervetullut: toteutuessaan tilaus tuo telakalle työtä
noin 1 500 miestyövuoden verran. Hammershusin
valmistumisen jälkeen telakan tilauskirja olikin huo-
lestuttavan tyhjä, sil lä RMC:l lä oli vain sopimus suur-

Megastar saapumassa Helsinkiin kesäkuussa 201 8. Vaikka

alus on rakennettu Meyer Turun telakalla, tulee se näillä

näkymin saamaan sisaren Raumalta. Kuva: Kalle Id



lohkojen toimittamisesta alihankintana Meyer Turulle
sekä ehdoll inen aiesopimus Puolustusvoimien uusista
Laivue 2020 -korveteista. Mitä todennäköisimmin
RMC tulee saamaan näiden Suomen laivaston uusien
ylpeyksien rakennussopimuksen, mutta näiden on tar-
koitus valmistua vasta ensi vuosikymmenen puolivä-
l issä ja telakka tarvitsi akuutisti työtä ennen sitä. Tal-
l inkin tilaus täyttää telakan tilauskirjoja mukavasti: jos
ja kun sopimus varmistuu, aluksen suunnittelu pääsee
kunnolla vauhtiin ensi keväänä ja rakennustyöt on

tarkoitus aloittaa vuoden 2020 aikana.

RMC:tä ei varmasti myöskään haittaa Tall inkin haluk-
kuus maksaa kelpo hinta suomalaisen telakan työn
laadusta. Samalla Tall ink saa varmasti Suomessa mark-
kinointietua tilatessaan jäl leen laivan Suomesta, var-
sinkin kun suurin kilpail i ja Viking Line rakennuttaa
uutta laivaansa samaan aikaan Kiinassa. Tall ink maksaa
kuitenkin suomalaisesta laadusta korkean hinnan: kun
Raumalla rakennettava uusi alus tulee maksamaan
noin 250 mil joonaa euroa, saa Viking uuden Turun-
laivansa Kiinasta arviolta 1 80 mil joonalla.

Tallinnan-liikenteen tulevaisuus

Toisin kuin lähes kaikki aihetta kommentoineet ovat
olettaneet, ei ole mil lään tavalla varmaa, että uudisra-
kenne korvaa valmistuessaan vuonna 2007 Starin.
Päin vastoin, tilauksen julkistamisen yhteydessä varus-
tamon edustaja kertoi virolaisen radiokanavan haas-
tattelussa, että uusi alus saatetaan asettaa Helsinki-
Tall inna -pikalinjal le kolmantena aluksena Starin ja
Megastarin rinnal le. Mahdoll isuutta kolmella pikalai-
val la operointiin väläytettiin tosin jo Megastarin ti-
lauksen yhteydessä, mutta suunnitelma ei sil loin to-
teutunut.

Tulevat alusten sijoittelut riippuvat myös paljon Hel-
singin Sataman tulevaisuudensuunnitelmista ja ennen
kaikkea Länsisataman liikennejärjestelyistä. Sataman
autoliikenteen aiheuttamat ruuhkat ovat aiheuttaneet
paljon pohdintaa kaupungin päättäji l le. Mahdoll isena
ratkaisuna on esitetty autotunnelia pois satamasta,
jol loin laivoil le ja laivoilta kulkevat autot saataisiin sii-
vottua pois häiritsemästä Jätkäsaaren asuinalueen lii-
kennettä. Tunneli on kuitenkin hankkeena kall is. Vaih-
toehtona sil le on ehdotettu erityisesti rekkaliiken-
teen ohjaamista Vuosaareen esimerkiksi keskustan sa-
tamiin tulevilta rekoilta perittäväl lä eril l isel lä maksulla.
Jälkimmäisen mall in toteutuessa ei välttämättä ole
järkevää liikennöidä kolmella aluksella Länsisatamasta
Tall innaan, mutta sen sijaan Tall inkin Vuosaari-Muuga
-l injal la kulkevan rahtilautta Sea Windin korvaaminen
suuremmalla aluksella voi tul la ajankohtaiseksi. Toi-
saalta jos autotunneli Länsisatamaan rakennetaan, ei
lauttal i ikenteen kasvulle nykyisessä satamassa ole
esteitä.

Kolmessa vuodessa ennen tilattavan aluksen valmis-
tumista ehtii tapahtua paljon, ei pelkästään satamissa
vaan myös Tall inkin kilpail i joiden Eckerö Linen ja Vi-
king Linen laivastoissa. Selvää on, että Tall inkin uusi
tilaus tulee olemaan kilpail i joil le haaste, tulee se sit-
ten liikenteeseen Starin tilal le tai l injan kolmanneksi
alukseksi.
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Yllä: Megastarin Chef's Kitchen ravintola on laadukas, mutta

buffet-ravintolan sisälle sijoitettuna myös matkustajalle

vaikea löytää, mikä tehnee siitä yhden muutettavista tiloista

uudella aluksella. Tämän ravintolan, kuten pääosan

muistakin Megastarin julkisista tiloista sisustuksen suunnitteli

dSign Vertti Kivi.

Alla: Megastarin Superstore-myymälän ja muun muassa

kuvassa näkyvän rekkakuskien ravintolan suunnitteli Tallinkin

luottotoimisto Aprocos. Vaikka uuden laivan sisustuksen

suunnittelijoita ei ole vielä paljastettu eikä välttämättä edes

valittu, Aprocosin osallistumista voidaan pitää lähes

varmana: toimisto on ollut mukana Superstaria

lukuunottamatta jokaisen Tallinkin uudisrakenteen

sisustuksen suunnittelussa, sekä kaikissa olemassaolevien

alusten muutostöissä.

Kuvat: Kalle Id
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Yllä: Uuden aluksen rakennustyöt käynnistävää teräksenleik-

kuuseremoniaa juhlittiin 3. syyskuuta. Paikalla olivat muun

muassa Viking Linen hallituksen jäsen ja entinen toimitusjoh-

taja Nils-Erik Eklund ja nykyinen toimitusjohtaja Jan Hanses.

Vasemmalla: Ensimmäisessä julkaistussa havainnekuvassa

aluksesta puuttuivat vielä Viking Linen nykyiseen väritykseen

kuuluvat valkoiset raidat.

Alla vasemmalla: Laivan keskuksena toimii yhdeksännen

kannen keskiosassa sijaitseva Piazza, jonka keskellä on suuri

led-seinä ja edessä pieni lava.

Alla: Kannen 1 0 keulasosassa sijaitsee ravintola Casual.

Tässäkin kuvassa merkillepantavaa ovat koko seinän

korkuiset ikkunat.

Kuvat: Viking Line

ulkomatala



TEKSTI:OLLI TUOMINEN

Aluksen tuotanto alkoi 3. syyskuuta Xiamen Ship-
building Industry Co. Ltd:n (XSI) telakalla Kiinassa
perinteisel lä teräksenleikkuuseremonial la, jossaViking
Linen toimitusjohtaja Jan Hanses käynnisti laivan
LNG-tankkiin tulevan teräslevyn leikkuun. Koska
aluksen rakennustyöt ovat vasta alussa eikä aluksen
liikenteeseentuloajastakaan ole vielä varmuutta, on
aluksen tilaratkaisuista saatu vasta vähän viral l ista
tietoa.

Avarat näkymät saaristoon

Viking Gracen tapaan aluksen yleiset tilat näyttäisivät
painottuvan ylimpiin kansiin, ja LNG-tankin sijoitta-
minen autokannen alle tuo luonnoll isesti merkittävän
määrän lisätilaa laivan peräosaan, joka onkin Viking
Gracea massiivisempi. Sisätiloista on julkisuuteen an-
nettu vain kaksi havainnekuvaa, joissa näkyvät yksi ra-
vintola ja laivan keskusaukio. Laivan sisätilat suunnit-
telee Koncept Stockholm, jol la ei ole aikaisempaa ko-
kemusta laivojen sisätilojen suunnittelusta. Siinä suh-
teessa tilanne on sama kuin Viking Gracella, jonka
yleisten tilojen suunnittelusta vastasi dSign Vertti Kivi
& Co, jol le työ oli ensimmäinen laivan sisustus.

Varustamon mukaan “uuden aluksen suunnittelussa
lähtökohtina ovat olleet tilojen avaruus ja avoin näkö-
ala saaristoon”.Yleisiin tiloihin onkin tulossa paljon
suuria panoraamaikkunoita, jotka mahdoll istavat hy-
vät näkymät ympäröivään saaristoon. Kansainvälisiin

turisteihin on kiinnitetty suunnittelussa huomiota,
sil lä erityisesti aasialaiset turistit ovat yhä merkittä-
vämpi kohderyhmä niin Viking Linel le kuin Sil ja Linel-
lekin.

Entistäkin ympäristöystävällisempi

Vaikka alus on hieman Viking Gracea suurempi, on
sen laskettu kuluttavan noin kymmenen prosenttia
vähemmän polttoainetta. Nesteytetyn maakaasun li-
säksi laivan ympäristöpäästöjä pienennetään muun
muassa kahdella flettner-roottoril la, jotka tuottavat
pienen osan laivan tarvitsemasta energiasta.Vaikka
monien mielestä roottorit vaikuttavat lähinnä viher-
pesulta, on niiden todennettu VTT:n verifioimassa
tutkimuksessa toimivan opivotulla taval la. Uudisra-
kennus tulee liikennöimään hyvin intensiivisessä l i i-
kenteessä, joten muutamankin prosentin vähennys
polttoaineenkulutuksessa on tämän päivän poltto-
aineen hinnoil la merkittävä.

Kiinnostava tekninen ratkaisu on myös aluksen varus-
taminen Azipod-ruoripotkureil la perinteisten potku-
riakseleiden ja peräsinten sijaan. Risteil i jöissä ja off-
shore-aluksissa ratkaisu on jo varsin yleinen, mutta
autolautoissa vielä varsin harvinainen.Viking Grace
on saanut kritiikkiä suunniteltua suuremmasta aal lon-
muodostuksesta tietyil lä nopeuksil la, ja tämän vuoksi
uuden laivan keulabulbi muotoil laan uudestaan aallon-
muodostuksen vähentämiseksi.

Ulkomatala jatkaa projektin seuraamista niin verkkosi-

vuillaan kuin Facebook-sivullaan.

Autolautat

Vikingin uuden lai-
van rakennus alkoi
Vikingin Linen uuden Turku-Tuk-
holma -laivan rakennustyöt alkoi-
vat viimein syyskuun alussa, liki
kaksi vuotta tilauksen julkista-
misen jälkeen. Samalla myös lai-
van valmistumisaikataulua on ly-
kätty hieman, ja nyt sen on määrä
olla liikenteessä alkuvuodesta
2021 .
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TEKSTI: JUSSI LITTUNEN

Rahtisektorin toimijana ESL Shipping lienee monelle

tuntemattomampi suuruus, vaikka kyseessä onkin

yksi Itämeren merkittävimmistä kuivalastiin keskit-

tyvistä varustamoista - el lei jopa merkittävin. Kuten

Lokikirjastamme saattoi lukea, osti ESL Shipping

loppukesästä ruotsalaisen AtoB@C-varustamon, min-

kä seurauksena yhtiön laivastoon kuuluu nyt 50

kuivalastialusta. Yrityskaupan lisäksi elokuun lopussa

valmistunut Haaga ja muutamaa viikkoa myöhemmin

perässä seurannut Viikki vahvistavat varustamon

kilpailuasemia entisestään.

Energia-, teräs- ja kemianteoll isuuden raaka-aine-

kuljetuksiin erikoistunut ESL on toiminut jo lähes 70

vuoden ajan, ja yhtiön laivasto koostuu 3 1 00 - 56

000 dwt:n aluksista.Yhtiön laivoja näkee säännöll isesti

Helsingin kantakaupungissakin, kun näil lä toimitetaan

polttoaineita Helsingin energian Salmisaaressa ja

Hanasaaressa toimivil le kivihii l i- ja pellettivoima-

laitoksil le. Haaga ja Viikki kuuluvat laivaston keski-

sarjaan, sil lä niiden kantokyky on 25 600 tonnia.

Ympäristöajattelua rahtisektorille

Kuten yhä useampi uusi laiva, myös Haaga ja Viikki on

varustettu nesteytettyä maakaasua (LNG) käyttävällä

koneistolla, mikä ei vielä rahtipuolel la ole mil lään

tavalla itsestään selvää. Alusten pääkoneiden lisäksi

myös laivan kattila ja apukoneet toimivat nes-

teytetyl lä maakaasulla, el i yksinkertaisesti sanottuna

kaikki energia aluksella tuotetaan LNG:l lä. Kertauk-

Rahtilaivat

ESL:n Haaga ja Viikki valmistuivat
Suomalainen ESL Shipping tilasi
syksyllä 201 6 kaksi kuivalastialusta
Jinling Shipyard -telakalta. Suo-
malais-kiinalaisin voimin syntynyt
aluskaksikko edustaa uudenaikais-
ta ajattelua erityisesti ekologi-
suudessa, tehokkuudessa ja käy-
tettävyydessä.
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Rahtilaivat

ESL:n Haaga ja Viikki valmistuivat

1 1

Uusi Haaga saapumassa ensimmäistä kertaa Raaheen 1 1 .

lokakuuta 201 8. Kuva: ESL Shipping

ulkomatala



1 2

Yllä vasemmalla: Viikki kuvattuna merikoeajoilla. Aluksen

keulassa ei vielä tuolloin ollut aluksen oikeaa nimeä vaan

kiinalainen rakennusaikainen tunnus.

Yllä: Viikki luovutettiin telakalta 4.9.201 8, minkä merkiksi

aluksen mastoon nostettiin ESL:n valko-musta lippu.

Vasemmalla: Haaga ensimmäistä kertaa Oxelösundissa 2.1 0.

201 8. Keula näyttäytyy tästä kulmasta varsin järeänä, mitä

osaltaan korostavat kiinnityskannen kattaminen sekä pyö-

räehkö muotokieli.

Alla: Haaga Koillisväylällä matkallaan kohti Suomea syys-

kuun lopulla. Kuten sisaraluksensa Viikki, myös Haaga ajettiin

telakalta ensin Japaniin ja sieltä lastattuna Suomeen.

Kuvat: ESL Shipping

ulkomatala



sen vuoksi mainittakoon, että LNG:n hiil idioksi-

dipäästöt ovat yli puolet pienemmät kuin mata-

larikkisel lä (0,1 prosenttia) meripolttoaineella, minkä

lisäksi typen oksidit vähenevät neljänneksellä ja rikki-

oksidit ja partikkelit lähes kokonaan.

Lisää energiasäästöä on aluksissa löydetty mahdol-

l isuudella käyttää apukoneita tai pääkoneita toistensa

energiantarpeen täydentämiseen. Suomalainen WE

Tech toimitti alukseen akseligeneraattorin, jolta voi-

daan tarvittaessa syöttää lisätehoa aluksen muuhun

sähköverkkoon. Sama toimii myös toisin päin, el i apu-

koneiden tehoa voidaan hyödyntää propulsion te-

hostamisessa esimerkiksi haastavissa sääolosuhteissa.

Siksi pääkoneen teho on voitu optimoida yleisimpiin

sääolosuhteisiin el i avomeriajoon.

Konepuolen optimoinnil la ja ympäristöystäväll i-

semmällä polttoainevalinnal la alusten energia-

tehokkuusindeksi (EEDI, Energy Efficiency Design

Index) on saatu alittamaan nykyiset vaatimukset noin

puolel la, minkä ansiosta Haaga ja Viikki täyttävät jo

nyt vuoden 2025 määräykset merenkulun energia-

tehokkuudesta ja päästöistä. Ajateltaessa raaka-

ainekuljetusten vaikutusta esimerkiksi lämmitysener-

gian tai kulutustavaran tuotantoon voidaan sanoa,

että rahtialusten päästöt vaikuttavat jopa laajemmin

kuin esimerkiksi pelkästään ihmisiä huvimatkoil le kul-

jettavien risteilyalusten - tosin jälkimmäisten energia-

kulutus on alusta kohden aivan eri mittaluokassa.

Huomio sujuvassa ja ergonomisessa operoin-
nissa

Haaga ja Viikki on suunniteltu ESL Shippingin ja

Deltamarinin yhteistyönä, ja myös varustamon

nykyisten alusten miehistö on ollut aktiivisesti

mukana suunnitteluprosessissa. Yksi olennainen nä-

kökulma suunnittelussa olivat talviolosuhteet, sil lä

aluksil la l i ikennöidään Itämerellä erityisesti Luulajan,

Oxelösundin ja Raahen välisessä l i ikenteessä. Alusten

keulakansi on katettu, jotta vinssit ja muut laitteet

eivät jäätyisi kannelle muuten roiskuvan veden vai-

kutuksesta. Keskeisiä paikkoja ulkokansil la on läm-

mitetty, ja asuintilat sekä muut kriittiset kohteet on

lämpöeristetty hyvin ja varustettu lämmön

talteenotolla.

Cargotecin tytäryhtiö MacGregor toimitti Viikkiin ja

Haagaan autonomiset lastinkäsittelykraanat, joiden

ansiosta aluksen lastausta ja purkua voidaan au-

tomatisoida. Varustamon näkökulmasta tämä tar-

koittaa tehokkuutta, miehistön näkökulmasta turval-

l isuuden paranemista. Satamissa ESL-kaksikko erot-

tuu edukseen myös sil lä, että alukset voidaan kytkeä

sataman sähköverkkoon, mikä - sataman sähköverkon

sal l iessa - poistaa tarpeen käyttää apukoneita maissa-

oloaikana. Käytäntö on tuttu monilta matkustaja-

aluksilta esimerkiksi Helsingin satamassa.

Suomalaista ja kiinalaista yhteistyötä

Alusten pääsuunnittel i jan Deltamarinin vastuulle

kuului projektissa alusten konseptin kehittäminen

kokonaisuudessaan yhteistyössä varustamon kanssa.

Telakka laati pää- ja toteutuspiirustukset, jotka

Deltamarin hyväksyi ja joiden toteuttamista se myös

valvoi. Konseptin nimeksi annettiin B.Delta26LNG, ja

se oli kokoluokassaan maailman ensimmäinen nes-

teyteyllä maakaasulla kulkeva kuivalastialuskonsepti.

Alukset kuuluvat Deltamarinin B.Delta-tuoteperhee-

seen, jonka edustajia on rakennettu tai tilattu noin

1 20 kappaletta eri kokoisina.

Haagan ja Viikin päämitat ovat 1 60 x 26 metriä ja

suurin syväys 1 0 metriä. Aluksissa on kolme ruumaa,

joiden yhteistilavuus on 33 300 kuutiometriä ja vapaa

korkeus 1 5,4 metriä. Konetehoa laivoissa on

pääkoneessa enimmil lään 7 250 ja apukoneissa 2 625

kilowattia, minkä ansiosta käyttönopeus on 1 4

solmua. Nesteytettyä maakaasua varten laivoissa on

400 kuutiometrin LNG-tankki. Ulkoasun osalta

kaksikon tunnusomaisiin piirteisiin kuuluvat kohti-

suoraan vedenpinnasta nouseva keula sekä suuret

lastinkäsittelynosturit kansirakennelman keulapuo-

lel la. Matkan telakalta Suomeen alukset taittoivat

Koil l isväylän kautta, mikä tarkoitti merkittävää poltto-

ainesäästöä verrattuna reittiin Panaman kanavan

kautta.

Vaikka Haagaa ja Viikkiä odotettiin alun perin käyt-

töön jo tämän vuoden alkupuoliskolla, venyi laivojen

valmistuminen muutamalla kuukaudella alkuperäi-

sestä rakennusaikataulusta. Myöhästymiset ovat

varustamon kannalta aina harmil l isia, mutta toisaalta

meriteoll isuudessa nähdään tasaisin väliajoin tapauk-

sia, joissa erityisesti uusien risteilyalusten valmistumi-

nen venyy pahimmil laan kuukausikaupalla. Irish Fer-

riesil le yhä rakennettavaan W. B.Yeats -risteilylauttaan

tai Aidaprimaan verrattuna lienevät ESL:n kokemat

haitat vain alkukangertelua, jolta ei aina vältytä

uudenlaisen alustyypin käyttöönotossa.
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TEKSTI: KALLE ID

Hammershusin tarina alkoi kesäkuussa 201 6, kun
vuonna 201 4 perustettu telakkayhtiö Rauma Marine
Constructions ja tanskalainen Mols-l inien ilmoittivat
sopineensa uuden matkustaja-autolautan rakentami-
sesta Bornholmista Tanskaan ja Saksaan suuntautuvil-
le l injoil le. Mols-l inien oli aiemmin samassa kuussa
voittanut tarjouskilpailun Tanskan valtion tukeman
Bornholmin-l i ikenteen hoitamisesta kymmenvuotis-
jaksolle 201 8-2027. Noin 68 mil joonaa euroa maksa-
van uuden aluksen sovittiin valmistuvan kesäkuussa
201 8, hyvissä ajoin ennen Bornholmin-l i ikenteen siir-
tymistä Mols-l inienin haltuun. Uuden matkustaja-au-
tolautan lisäksi Mols-l inien tilasi kaksi uutta matkus-
tajia ja autoja kuljettavaa pika-alusta Australiasta, yh-
den Incatilta ja toisen Austali lta.

Autolautat

Hammershus valmistui –
Bornholmin-liikenteen uusi aika

1 4 ulkomatala

Rauma Marine Constructionsin
ensimmäinen uudisrakenne Ham-
mershus valmistui elokuun lopulla.
Syyskuun alussa laiva aloitti liiken-
nöinnin Bornholmin pääkaupun-
gistä Rønnesta Tanskan Køgeen ja
Saksan Sassnitziin, samalla kun
koko Bornholmin liikenne siirtyi
uuden operaattori Bornholmslin-
jenin haltuun.



Autolautat

Hammershus valmistui –
Bornholmin-liikenteen uusi aika

1 5ulkomatala

Hammershus saapumassa ensi kertaa Rønneen

koematkalla 31 .8. Taustalla seuraavana päivänä

tapahtunutta liikenteenaloitusta odottelee myös

Bornholmslinjenin pääasiallinen pika-alus Express 1 .

Kuva: Michale Koefoed-Hansen
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Yllä: Hammershusin kahvila on toteutettu open plan

-periaatteella ja sieltä on näkymät kolmeen suuntaan. Silti

kahvilaan on saatu erilliset tilat muun muassa lemmikkien

kanssa matkustaville ja allergikoille.

Vasemmalla: Meikäläisen Megastarin tapaan

Hammershusilla on iso istumasalonki matkustajia varten.

Vasemmalla alla: Erikoisempi ratkaisu on sen sijaan

istumasalongin vieressä sijaitseva lepohuone, jonka sohvat

muttuvat couchette-tyylisiksi kerrossängyiksi yövuoroilla.

Alla: Hammershusin konehuoneessa pörräävät

ensimmäisenä maailmassa Wärtsilän uuden 31 -sarjan

koneet. Yleisestä trendistä poiketen laiva ei kulje LNG:llä

vaan kevyellä polttoöljyllä.

Kuvat: Paxpix – Maritime Photography
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Hammershusin rakentaminen

Aivan ensimmäisissä ennakkokuvissa uusi alus esiintyi
vielä Mols-l inienin sil loisessa värityksessä, mutta lai-
van ollessa rakenteil la varustamo uudisti brändäys-
tään: nimen kirjoitusasu muutettiin muotoon Mols-
l injen, ja Bornholmin-l i ikennettä varten puolestaan
luotiin brändinimi Bornholmslinjen. Nimeä lukuun ot-
tamatta Molsl injenin ja Bornholmslinjenin logo ja vä-
ritys ovat kuitenkin identtiset.

Samoin rakenteil la olevan laivan kapasiteetti muuttui
tilauksen jälkeen: alkujaan laivan suunniteltiin kuljetta-
van vain 400 matkustajaa, sil lä sen pääasial l inen reitti
Køge-Rønne palvelee pääasiassa rahdin tarpeita ja
matkustajien oletetaan käyttävän Ystadin ja Rønnen
väli l lä l i ikennöiviä pika-aluksia. Bornholmslinjen päätti
kuitenkin käyttää alusta myös Tanskan valtion tuke-
man liikenteen ulkopuolisel la reitil lä Rønnestä Saksan
Sassnitziin. Linja on erityisesti saksalaisten turistien
suosiossa, mikä tekee siitä verrattain merkittävän
Bornholmin matkailuel inkeinolle. Tätä li ikennettä aja-
tel len matkustajakapasiteetti kasvatettiin 720:een.

Aluksen köli laskettiin 7.8.201 7 ja vesil lelaskua puo-
lestaan juhlittiin 5.1 .201 8.Vesil lelaskun yhteydessä lai-
va sai perinteisen nimen Hammershus, Bornholmissa
sijaitsevan Pohjoismaiden suurimman keskiaikaisen
linnoituksen mukaan. Samalla Bornholmslinjen sitoi
laivan osaksi Bornholmin-l i ikenteen historiaa, sil lä
Hammershus-nimi on ollut käytössä monil la aiemmil-
la saaril le l i ikennöineil lä laivoil la.

Vielä vesil lelaskun yhteydessä Hammershusin raken-
tamisen kerrottiin etenevän peräti edellä aikataulusta.
Bornholmin lehdistössä spekuloitiinkin mahdoll isuu-
della, että Bornholmslinjen voisi rahdata aluksen heti
sen valmistuttua sil loisel le Bornholmin-l i ikenteen
operaattoril le BornholmerFærgenil le, jol loin bornhol-
milaiset olisivat päässeet nauttimaan uudesta laivasta
etuajassa. Kaikki ei kuitenkaan mennyt aivan niin ruu-
suisesti, johtuen muun muassa sähkötyöläisten lakos-
ta. Hammershus pääsi ensimmäisel le koeajol le vasta
kesäkuun lopulla, ja toisia merikokeita saatiin odottaa
lähes kuukausi. Toiselta koeajolta laiva suuntasikin sit-
ten suoraan takaisin telakkaan, jossa se viihtyi useita
viikkoja. Vasta elokuun puoliväl issä Hammershus
suuntasi vielä kolmannelle koeajol le.

Lopulta Hammershus lähti Raumalta kohti Tanskan
Køgeä 22.8. i l lal la. Erikoisena yksityiskohtana sekä te-
lakka että tilaaja olivat vaitonaisia tapahtumasta; lai-
van luovutus Bornholmslinjenil le vahvistettiin vain
RMC:n Instagram-päivityksessä 23.8. Hieman haasta-
vista vaiheistaan huolimatta Hammershus aloitti l i i-
kenteen suunnitel lusti 1 .9. Bornholmslinjenin väreissä,

lähtien ensimmäisel le kaupall isel le vuorolleen Køges-
tä Rønneen aamuyöllä.

Hammershusin matkustaja- ja rahtitilat

Hammershus on pääasiassa rahdin tarpeita ajatel len
suunniteltu ropax-lautta ja tämä näkyy aluksen tila-
jaossa: kahdelle autokannelle mahtuu 1 500 kaista-
metriä rahtia, el i noin 90 täysperävaunua tai 353 hen-
kilöautoa. Laivassa ei ole keulaporttia, vaan rahtikan-
net puretaan ja lastataan poikkeuksell isen leveän pe-
räportin kautta. Ylemmän rahtikannen peräosa on
avoin, mikä mahdoll istaa myös vaarall isten lastien kul-
jettamisen. Tämä onkin tärkeää, sil le muil la Tanskasta
ja Ruotsista Bornholmiin l i ikennöivil lä aluksil la ei ole
mahdoll ista kuljettaa vaaral l isia lasteja. Matkustaji l le
on tiloja vain kahdella kannella laivan keulaosassa rah-
tikansien yläpuolel la: seitsemännellä kannella ovat jul-
kiset tilat ja kahdeksannella kannella 1 8 hyttiä 72

Yllä: Express 1 saapumassa Rønneen ensimmäisenä

liikennöintipäivänä 1 .9.

Alla: Mols-yhtymän vanhin pika-alus Max Mols toimii vara-

aluksena niin Molslinjenin kuin Bornholmslinjenin laivastoissa.

Kuvat: Michael Koefoed-Hansen
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matkustajal le sekä miehistöhytit.

Hammershusin julkiset tilat kannella seitsemän ovat
varsin rajal l iset. Keulassa on suuri kahvila, jonka yh-
teydessä on pieni myymälä sekä lasten leikkitila.Tästä
perään päin on porrasaula, jonka takaa löytyy istuma-
salonki ja “lepohuone”, jonka erikoiset sohvat muut-
tuvat tarvittaessa kerrossängyiksi. Lepohuoneen yh-
teydessä ovat myös yleiset suihkut sekä matkatava-
rasäilytys. Kahvilassa on istumapaikkoja 400 matkus-
tajal le ja istumasalongissa 300:l le l isää. Hyttien ja seit-
semännen kannen sisätilojen lisäksi ainoat matkusta-
jatilat laival la ovat aurinkokannet kansien seitsemän ja
kahdeksan perässä.

Muutos Bornholmin-liikenteessä

Bornholmin-l i ikennettä hoiti 31 .8. asti Tanskan valtion
ja Clipper Groupin omistaman Danske Færgerin ty-
täryhtiö BornholmerFærgen. Valtio oli ol lut mukana
Bornholmin-l i ikenteessä vuodesta 1 973, jol loin saaril-
le l i ikennöinyt Dampskibsselskabet paa Bornholm af
1 866 kansal l istettiin; vuonna 2004 liikenne kilpailutet-
tiin ensi kertaa, mutta kilpailutuksen voitti tuolloin
vielä täysin Tanskan valtion omistama Bornholmstra-
fikken. Nimi BornholmerFærgen otettiin käyttöön
vuonna 201 0, kun Danske Færger yhdenmukaisti l in-
jojensa brändäystä.

Vuodesta 201 1 BornholmerFærgen liikennöi neljäl lä
aluksella: Rønnesta Ystadiin kulkivat pika-alukset Vil-
lum Clausen ja Leonora Christina, Rønnestä Køgeen
ja Sassnitziin puolestaan Hammerodde ja Povl Anker.
Bornholmslinjen hoitaa l i ikennettä vastaavalla ko-
koonpanolla: Rønne-Ystad -l injal la kulkevat pika-aluk-
set Express 1 ja Max Mols (markkinoinnissa käyte-
tään nimeä Max), Rønne-Køge ja Rønne-Sassnitz -l in-
joil la puolestaan uusi Hammershus ja vanha tuttu
Povl Anker, jonka Molsl injen osti jo syyskuussa 201 6
jatkamaan vanhassa roolissaan. Kauppaa ennen varus-
tamon huhuttiin olevan rahtaamassa Hammershusin
rinnal le Corsica Ferriesiltä joko Sardinia Veran tai
Corsica Marina Secondan. Pääasiassa l i ikennettä hoi-
tavat Hammershus ja Express 1 ; Povl Anker ja Max
Mols tarjoavat l isäkapasiteettia korkeasesongin aikana
sekä toimivat vara-aluksina.

Express 1 ja Max Mols siirtyivät Bornholmslinjenin l i i-
kenteeseen emoyhtiön Molsl injenin laivastosta. Siir-
ron mahdoll isti kahden uuden katamaraanin raken-
taminen Molsin l i ikennettä varten. Express 3 tilattiin
Incatilta Tasmaniasta syksyllä 201 5 ja se aloitti l i iken-
teen kesäkuussa 201 8. Express 4 puolestaan tilattiin
Incatin pahimmalta kilpail i jalta Austal i lta kesäkuussa
201 6, ja se luovutetaan tämän vuoden aikana.

Yllä: Vanhoista BornholmerFærgenin laivoista Povl Anker

siirtyi Bornholmslinjenin laivastoon, mutta ei ole vielä saanut

uuden operaattorin väritystä – kenties siksi, että Molslinjen

osti kesällä myös Danske Færgerin eikä siis ole vaatimassa

itseltään laivan uudelleenmaalaamista mahdollisimman

nopeasti. Kuva: Marko Stampehl

Alla: Uuden Express 4:n kansirakennetta nostetaan

paikoilleen Austalin telakalla. Aluksen rakentaminen

mahdollistaa osaltaan Molslinjenin liikenteen jatkumisen

normaalisti, vaikka kaksi alusta siirtyykin Bornholmin-

liikenteeseen. Kuva: Austal
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Hammershus

Valmistunut 201 8, RMC, Rauma, Suomi
Mitat 1 58,00 x 24,50 x 5,70 m
Bruttovetoisuus 1 8 500
Koneet 2 xWärtsilä diesel, nopeus 1 8 solmua
Matkustajamäärä 720
Hyttipaikkoja 72
Kaistametrejä 1 500
Henkilöautoja 353

Fakta: Bornholmslinjenin laivasto

Povl Anker

Valmistunut 1 978,AalborgVærft,Aalborg,Tanska
Mitat 1 21 ,1 7 x 24,78 x 5,1 5 m
Bruttovetoisuus 1 2 400
Koneet 4 x B&W-Alpha diesel, nopeus 20 solmua
Matkustajamäärä 1 500
Hyttipaikkoja 481
Kaistametrejä 51 5
Henkilöautoja 262

Express 1

Valmistunut 2009, Incat, Hobart,Australia
Aiemmat nimet Incat 066, Norman Arrow, Katexpress 1
Mitat 1 1 2,60 x 30,50 x 3,80 m
Bruttovetoisuus 1 0 500
Koneet 4 x MAN B&W diesel, nopeus 36 solmua
Matkustajamäärä 1 200
Kaistametrejä 567
Henkilöautoja 41 7

Max Mols

Valmistunut 1 998, Incat, Hobart,Australia
Aiemmat nimet Cat-Link IV
Mitat 91 ,30 x 26,00 x 3,70 m
Bruttovetoisuus 5 600
Koneet 4 x Ruston diesel, nopeus 38 solmua
Matkustajamäärä 900
Henkilöautoja 240

Kuvat, ylhäältä: Pekka K. Laakso, Marko Stampehl, Paxpix – Maritime Photography, Bornholmslinjen



Risteilijät

Laivavierailu: Azamara Journey

TEKSTI: KALLE ID

Vuosina 1 998-2001 valmistuneet R-sarjan laivat ovat
valmistumisestaan lähtien olleet tuttuja näkyjä Helsin-
gin risteilykesässä ja esiintyneet usein myös Ulkoma-
talan sivuil la. Itse olen ollut kiinnostunut tästä laiva-
luokasta jo pitkään, ja tänä kesänä Risteilykeskus tar-
josi minulle tilaisuuden päästä vierailemaan sarjaan
kuuluval la Azamara Journeyllä Helsingissä.

Azamara Club Cruisesin tuote

R-sarjan laivat ovat viihtyneet olemassaolonsa aikana
monien eri varustamoiden laivastoissa. Azamara Jour-
ney oli alkujaan Renaissance Cruisesin R Six, mutta
Renaissancen konkurssin jälkeen se kulki vuosina
2003-2007 Pullmantur Cruisesin laivastossa, ensin
markkinointinimellä Blue Star, mutta vuodesta 2005
nimellä Blue Dream, kunnes se 2007 siirtyi uudelle
Azamara Cruisesil le nimellä Azamara Journey. Ja Aza-

maran laivastossa alus on sen jälkeen viihtynytkin,
vaikkakin varustamon brändi on sen jälkeen käynyt
läpi monta muutosta, kun alkujaan paljon kilpail i ja
Oceania Cruisesia muistuttanutta tuotetta on muo-
kattu yksilöl l isemmäksi.

Nykyisin nimellä Azamara Club Cruises tunnettu va-
rustamo on yksi lukuisista kohdekeskeisistä, pienem-
mil lä aluksil la operoivista toimijoista – Azamara itse
käyttää risteilyistään termiä “kohdeimmersiivinen”.
Varustamon erikoisuuksia ovat erityisesti yön yli sa-
tamissa viipymiset, joiden osana jokaisel la risteilyl lä
on ainakin yksi hintaan kuuluva “AzAmazing”-iltata-
pahtuma maissa, sekä yhteen tai kahteen kohdemaa-
han keskittyvät risteilyt (näitä tosin ei ainakaan vielä
tehdä Itämeren alueella, vaan tääl lä reitit ovat varsin
samanlaisia kuin muil lakin varustamoil la). Toisin kuin
suuril la massamarkkinoil le suunnatuil la risteilyil lä, ei
itse laiva siis ole Azamaran risteilyil lä missään nimessä
pääosassa. Mutta mil laista laival la sitten on?

Azamara Journeyn matkustajatilat

R-luokan alusten tilaratkaisut noudattavat pitkälti
risteilylaivojen standardia: julkiset tilat ovat ylimmil lä
kansil la uima-al lasalueen ympäril lä sekä alempana pe-
lastusvenekannella. Hytit ovat pääasiassa näiden välis-
sä. Hytteihin ei val itettavasti vierailun aikana päästy
tutustumaan, mutta kerrottakoon standardihyttien

Toimittajamme pääsi vieraile-
maan erityisesti kohteisiin kes-
kittymisestä tunnetun Azamara
Club Cruisesin laivalla. Millainen
on laiva, jonka risteilyillä pääosaa
näyttelevät vierailut maissa?
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Risteilijät

Laivavierailu: Azamara Journey

21

Yllä: Azamara Journey Kustaanmiekan salmessa kesällä

201 7. Kuva: Oll i Tuominen

Oikealla: Vaikka kohteet näyttelevätkin pääosaa, löytyy

laivan yläkansilta luontaisesti iso uima-allaskansi, joka oli

kuitenkin autio matkustajien ollessa maissa. Kuva: Kalle Id

Oikealla alla: Buffet-ravintola on saanut yleisen

risteilyaluskäytännön mukaan harhaanjohtavan nimen

Windows Café. Luksussegmentin viimeisimmän muodin

mukaan harmaan sävyt dominoivat sisustusta tässä ja

monessa muussakin tilassa. Kuva: Kalle Id

Alla: Lisämaksullinen Aqualina-ravintola tarjoaa italialaista

ruokaa. Sekä tämä että laivan toisella kyljellä sijaitseva

Prime C -ravintola olivat tiloina varsin käytävämäisiä.

Kuva: Kalle Id

ulkomatala



olevan noin 1 6 neil iömetrin kokoisia ja valtaosassa
olevan oma parveke.

Ruokaravintoloita laivalta löytyy viisi kappaletta, joista
kaksi on lisämaksull isia. Erilaisia baareja ja loungeja
laival la on puolestaan kuusi. Näiden lisäksi matkusta-
j i l le on tarjol la kahvila, kasino, kaksi pientä myymälää,
suuri spa & fitness -alue (ei kuitenkaan kunnoll isia
saunoja), pelihuone, kirjasto ja tietenkin uima-al las
sekä kolme poreallasta. Julkisten tilojen osalta oheiset
kuvat saavat puhua puolestaan. Hieman yllättävä ylei-
nen huomio laivalta itsel leni olivat verrattain ahtaan
tuntuiset matkustajatilat. Noin 30 000 bruttotonnin
laiva on vain hieman pienempi kuin useimmil le luki-
joil le tutut Mariel la, Gabriel la ja Amorella, mutta eri-
tyisesti portaikot ja l isämaksull iset ravintolat tuntui-
vat merkittävästi ahtaammilta kuin “ruotsinlaivoil la”.
Toki tämä lienee osittain tarkoituksell ista, sil lä laival le
on varmasti haettu intiimiä pienen aluksen tunnelmaa,
mutta itsel leni jäi enemmänkin tunne, että laivan si-
sätiloja ei oltu suunniteltu niin hyvin kuin olisi voinut.

Alkujaan R-sarjan laivojen sisustus oli pitkälti pastissi
1 900-luvun alkuvuosien linjalaivojen tyylistä (laivathan
valmistuivat juuri supersuositun Titanic-elokuvan il-
mestymisen jälkeen), mutta Azamaran omistuksessa
sisustusta on modernisoitu, ja lopputuloksena on ai-
nakin omaa silmääni miel lyttävä yhdistelmä nykyaikaa
ja sadan vuoden takaista. Laiva ei pyri olemaan näyt-
tävä vaan ennen kaikkea miel lyttävä paikka johon pa-
lata maissa vietetyn päivän (tai i l lan) jälkeen. Ja omas-
ta mielestäni siinä se myös onnistuu.

Yhteistyössä: Risteilykeskus

R-sarjan laivojen historiasta kerroimme tarkemmin Ulko-

matalan numerossa 1 /201 4

Lisää kuvia Azamara Journeyltä on nähtävissä kirjoittajan

blogissa osoitteessa kships.blogspot.com
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Ylinnä: Komentosillan yläpuolella sijaitsevasta The Living

Roomista on komeat näköalat keulan suuntaan.

Yllä: Laivan kirjaston sisustus ammentaa jälleen Titanicistä.

Hieman harhaanjohtavasti tilan nimenä on The Drawing

Room, vaikka drawing room oli vanhoissa yläluokan

brittitaloissa isäntäväen yksityinen huone, ei kirjasto.

Alla: Allasalueen vieressä sijaitseva The Patio on laivan

ulkoilmaravintola.

Alla oikealla: Grilliruokaan erikoistunut Prime C on toinen

laivan lisämaksullisista ravintoloista.

Kuvat: Kalle Id
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Yllä: Laivan pääravintola, hieman tylsästi nimetty Discoveries

sijaitsee kannen 5 perässä.

Yllä oikealla: R-sarjan laivojen showlounge on vain yhden

kerroksen korkuinen ja varsin pieni nykypäivän

standardeilla. Azamara onkin nimennyt tilan uudelleen

kabareeksi.

Oikealla: Edvardiaanisen ajan tyyliin sisustettu Cabaret

Loungeen johtava käytävä on käytännössä muuttumaton

laivan alkuajoista.

Alla: 4. ja 5. kannen yhdistävä atrium portaikkoineen on

mukailtu Titanicin ensimmäisen luokan vastaavasta, joka tuli

90-luvun lopulla suurelle yleisölle tutuksi James Cameronin

ohjaamasta Titanic-elokuvasta.

Kuvat: Kalle Id



Risteilijät

Galleria:
Risteilykesä 201 8

Helsingissä rikottiin taas ennätyk-
siä, kun 285 risteilijää toivat kau-
punkiin ennakkoarvioiden mukaan
noin 540 000 risteilymatkustajaa.
Turun ja Maarianhaminan lisäksi
risteilijöitä vieraili myös Kotkassa
ja muutamassa länsirannikon
satamassa. Kokosimme jälleen
poimintoja kesän risteilijävieraista.

Vasemmalla yllä: Jahtikokoluokkaan kuuluva, 68 matkusta-

jan Variety Voyager risteili kesän Itämerellä ja vieraili sään-

nöllisesti Helsingissä. Variety Cruisesilla on kahdeksan

minijahtia ja neljä jahtia, jotka seilaavat ympäri maailmaa.

Kuva: Oll i Tuominen

Vasemmalla: Voimakkaasti laivastoaan kasvattava TUI

Cruises toi Helsinkiin huhtikussa luovutetun Mein Schiff 1 :n.

Kuva: Oll i Tuominen

Alla vasemmalla: Princess Cruises toi Helsinkiin ensimmäistä

kertaa Sapphire Princessin, joka on jo saanut keulaansa

Princess Cruisesin uuden värityksen. Kuva: Oll i Tuominen

Alla: Seabourn myi pienet risteilijänsä Windstar Cruisesille.

Kuvassa Star Breeze (entinen Seabourn Spirit) Helsingissä

heinäkuussa. Kuva: Oll i Tuominen
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Yllä: MSC Meraviglia oli bruttovetoisuudella mitattuna kesän

suurin risteilijä. Pituudessa saman varustamon MSC Preziosa

vie voiton (333,3 vs 31 5,8 metriä). Kuva: Oll i Tuominen

Oikealla: Silver Spirit oli yksi Turun kesän neljästä risteilijävie-

raasta. Mielenkiintoisesti aluksella oli lähtiessä styyrpuurin

puoleinen ankkuri osittain laskettuna hätäankkurointia

varten. Kuva: Oll i Tuominen

Oikealla alla: Cunard vieraili tänä kesänä Helsingissä kahden

aluksen voimin. Kuvassa Queen Elizabeth lähdössä Helsingis-

tä kesäkuun puolivälissä. Kuva: Oll i Tuominen

Alla: Melkinlaituri Länsisatamassa vastaanotti risteilijöitä vii-

meistä kertaa tänä kesänä. Viimeisenä risteilijänä Melkinlai-

turissa vieraili 20.9. Norwegian Breakaway, joka on tässä ku-

vattuna samassa laiturissa heinäkuussa. Kuva: Oll i Tuominen
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TEKSTI:OLLI TUOMINEN

Rakennutettuaan kolme laivaa Viking Linen liikentee-
seen 1 980-luvun alussa Rederi Ab Sallyl la oli ongelma:
minne sijoittaa uusien tieltä vapautuneet neljä laivaa
samaan aikaan kun käytettyjen alusten markkinatilan-
ne oli kehno eikä aluksil le ollut käyttöä Viking Linen
liikenteessä.

Helsinki-Tukholma -l injal le valmistuneet Viking Song
ja Viking Saga vapauttivat Viking 5 ja Viking 6 -alukset,
kun taas Viking Sally vapautti Viking 1 ja Viking 4 -aluk-

set. Viking 4 saatiin myytyä, ja Viking 1 säästettiin
tuomaan lisäkapasiteettia kesäkaudella, mutta varus-
tamolla oli si lti käsissään kaksi alusta, jotka piti saada
työll istettyä tai myytyä. Niinpä Rederi Ab Sally alkoi
pohtia alusten työll istämistä omaan lukuunsa Viking
Linen verkoston ulkopuolel la.

Sal lyn kiinnostus kohdistui erityisesti Englannin ka-
naalin ja Pohjanmeren liikenteeseen, jossa tarpeetto-
maksi jääneet alukset voisivat ominaisuuksiensa puo-
lesta olla sopivia. Koska Sallyl lä ei itsel lään ollut alu-
eesta kokemusta, palkkasi se brittiläisen Michael
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Autolautat

Sally Linen nousu ja tuho
1 970- ja 1 980-luvuilla monet suo-
malaisvarustamot innostuivat laa-
jentamaan matkustajaliikennet-
tään kotivesien ulkopuolelle. Yksi
näistä yhtiöistä oli Ahvenanmaan
ylpeys Rederi Ab Sally, joka lähti
valloittamaan Englannin kanaalia
Viking Linen liikenteestä uudis-
rakennusbuumin takia yli jääneellä
laivastolla.
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Autolautat

Sally Linen nousu ja tuho
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Kingshottin kartoittamaan mahdoll isia reittejä Sal lyn
laivoil le. Kanaalin l i ikenne on perinteisesti ol lut vilkas-
ta Doverin ja Calais’n väli l lä, joka on edelleen yksi
merkittävimmistä kanaalin matkustaja- ja rahtireiteis-
tä.Vähitel len huomio kiinnittyi Ramsgaten kaupunkiin
ja sen satamaan, josta olisi mahdoll ista l i ikennöidä
Ranskan Dunkerqueen kahdessa ja puolessa tunnissa.
Kunnan omistama satama oli jäänyt vail le käyttöä
vuonna 1 980, jol loin Ramsgate Dunkerque Ferries
ajautui konkurssiin. Kunta oli ehtinyt investoida sata-
mainfrastruktuurin kehittämiseen 6,25 mil joonaa
puntaa, mikä tarjosi Rederi Ab Sallyl le hyvät neuvot-

teluasetelmat sataman vuokraamiseksi.

Vuokrasopimusneuvotteluihin l i ittyy varsin mielen-
kiintoinen episodi, jossa paikal l ispoliitikko yritti ve-
dättää vuokrahintaa ylöspäin. Rederi Ab Sallyn johdon
vierailtua Ramsgatessa neuvottelemassa sataman
vuokraamisesta ilmestyi Ramsgateen arabisheikki
autonkuljettajineen ja vartijoineen neuvottelemaan
sataman vuokraamisesta huomattavasti korkeampaan
hintaan kuin mitä Rederi Ab Sally oli tarjonnut. Hui-
jaus paljastui kuitenkin vain pari päivää sheikin lähdön
jälkeen, ja sataman vuokrasopimus solmittiin Rederi

Sally Star Sally Line-uran viimeiseksi jääneessä Siljan ja

Sally Linen yhdistelmävärityksessä.

Kuva: Marko Stampehl
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Ab Sallyn kanssa 90 vuodeksi. Dunkerquessa asiat su-
juivat huomattavasti paremmin, sil lä satama oli kiin-
nostunut l isäl i ikenteestä, minkä lisäksi sil lä oli jo
valmiina lauttapaikka, jonka Ramsgate Dunkerque
Ferries oli ehtinyt rakennuttaa ennen konkurssiaan.

Sally Line Ltd perustetaan

Viking 5 valittiin Sal ly Linen ensimmäiseksi laivaksi, ja
se sai nimekseen The Viking. Alus pidettiin Suomen
lipun alla, mutta asiakaspalveluhenkilöstö tuli Rans-
kasta. Kesäkuussa 1 981 The Viking seilasi Thames-
jokea Lontoon keskustaan, jossa se oli avoinna
yleisölle kahden päivän ajan. Tämän jälkeen alusta
esiteltiin yleisölle Ramsgatessa ja Dunkerquessa.
Kiinnostus uutta varustamoa kohtaan oli kova, sil lä
pelästään Ramsgatessa aluksella vierail i 30 000
ihmistä.

Sal ly Linen liikenne alkoi 1 5.6.1 981 , jol loin The Viking
teki ensimmäisen matkansa Ramsgatesta Dunker-
queen. Alkuvaiheessa lähtöjä oli nel jä: Ramsgatesta
klo 1 0 ja 22 sekä Dunkerquesta aamuseitsemältä ja
1 2 tuntia myöhemmin klo 1 9.

Kun muut Kanaalissa l i ikennöivät varustamot keskit-
tyivät saamaan ihmiset Kanaalin yl i mahdoll isimman
nopeasti, perustui Sal ly Linen konsepti samaan liiken-
nemall i in kuin Itämerellä samalla kun hinnoittelu pi-
dettiin maltil l isena. Laiva oli laadukkaasti skandinaa-
viseen tyyliin sisustettu, ja sieltä löytyi ravintola, las-
ten leikkihuone sekä mahdoll isuus nukkua laival la,
si l lä entisenä Helsinki-Tukholma -l injan laivana aluk-
sel la oli runsaasti hyttipaikkoja. Tämä tosin osoittau-
tui myös laivan suurimmaksi ongelmaksi, koska päi-
väl i ikenteessä hyttien tarve oli pieni ja toisaalta yleisiä
tiloja olisi tarvittu enemmän.

Satama ja vaihtuva laivasto päänvaivana

Jo 21 . elokuuta Sally Line joutui vastatuuleen, kun The
Viking sai vakavan konevian matkallaan Ramsgateen.
Alus pääsi kuitenkin turvall isesti Ramsgateen ja takai-
sin Dunkerqueen, jossa se otettiin pois l i ikenteestä
korjausten ajaksi. Konerikko osoittautui odotettua
vakavammaksi, ja aluksen koneet jouduttiin lopulta
vaihtamaan, mikä viivästytti The Vikingin paluuta
reitil le aina toukokuuhun 1 982. Kolmessa päivässä
Sal ly Line onnistui löytämään linjal le varalaivan.
Ruotsalainen Safe Christina oli rakennettu päivälai-
vaksi, joten se soveltui l injal le jopa The Vikingiä pa-
remmin ja sai hoitaa l injan l i ikenteen aina kauden
päättymiseen asti.

Heti ensimmäisten syysmyrskyjen tul lessa paljastui,
että Sal ly oli tehnyt satamapaikan valinnassa karmivan

virheen. Täysin suojaamaton Ramsgaten satama oli
myrskytuulien ja vuorovesien armoil la, mikä pakotti
yhtiön perumaan neljänneksen aikataulunmukaisista
vuoroista. Lopulta l i ikenne päätettiin katkaista talven
ajaksi, ja Sal ly alkoi suunnittelemaan aallonmurtajan
rakentamista satamaa suojaamaan. Paikal l ishal l into
suostui alentamaan satamamaksuja 20 vuodeksi sekä
ruoppaamaan sataman sisääntuloväylää ja satama-
al lasta. Sal ly puolestaan sitoutui investoimaan mil-
joona puntaa aallonmurtajan rakentamiseen. Aal-
lonmurtajan rakennustöiden aloittaminen kuitenkin
viivästyi vuoteen 1 983 rakennusluvasta tehtyjen
valitusten takia, mikä johti Sal ly Linen harkitsemaan
myös vaihtoehtoisia satamia.

Ongelmista huolimatta Sally Linessä oltiin optimistisia
vuoden 1 982 kaudelle valmistauduttaessa, ja niinpä
linjaa päätettiin hoitaa kesäkaudella kahdella aluksella.
The Vikingin pariksi tul i Viking 6, joka kuitenkin rah-
dattiin vain parin viikon liikenteessäolon jälkeen
North Sea Ferriesil le, joka menetti yl lättäen yhden
aluksistaan Royal Navylle Falklandin sodan takia. Jäl-
leen kerran Sally Line löysi korvaavan laivan yllättävän
nopeasti. Kesäkuun 25. päivänä Ramsgateen saapui
Prinsessan Desiré, joka oli edell iskesänä linjal la l i i-
kennöineen Safe Christinan sisaralus. Sal ly Linen lii-
kenteessä alus sai markkinointinimen Viking 2.

Keväällä 1 983 emoyhtiö vaihtoi jäl leen aluksia, kun
The Viking siirrettiin Vaasanlaivojen liikenteeseen. Ti-
lal le tuotiin Vaasanlaivojen liikenteessä kulkenut,
enemmän päivälaivaksi suunniteltu Wasa Express, jo-
ka sai takaisin vanhan nimensä Viking 3. Koska The
Viking ja Viking 3 olivat sisaraluksia, ei vaikutus mat-
kustaji l le ollut kovinkaan dramaattinen.

Sally vaihtaa rahdattuun laivastoon

Vaasanlaivat oli siirtynyt Rederi Ab Sallyn omistuk-
seen edell isvuonna, kun varustamon omistanut met-
säjätti Enso-Gutzeit halusi eroon varustamotoimin-
nasta. Sal ly Linen kannalta ongelmaksi muodostui, että
myös Vaasanlaivat tarvitsi samanlaista kalustoa, minkä
vuoksi emoyhtiö pyöritti laivoja sen mukaan missä
niistä saatiin eniten tuottoa. Toisin kuin Vaasanlaivat,
Sal ly Line oli vasta rakentamassa toimintaansa ja otta-
massa paikkaansa markkinoil la, minkä vuoksi jatkuvat
laivanvaihdot eivät olleen brittijohdolle mieleen.Vähi-
tel len Sally Line siirtyikin rahtaamaan tarvitsemansa
laivat konsernin ulkopuolelta, jol loin sen ei tarvinnut
olla huolissaan laivojen jatkuvasta vaihtumisesta.

Ensimmäisenä rahdattiin Tanskasta autolautta Kalle I I I ,
joka sai Sal lyn l i ikenteessä nimen The Viking. Syksyllä
1 983 alus siirtyi Suomen lipul le ja sai suomalaisen
päällystön. Viking 3 liikennöi sesongin ulkopuolel la
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Yllä: Rederi Ab Sallyn ostettua Vaasanlaivat siirrettiin Wasa

Express keväällä 1 983 Sally Linen liikenteeseen, jossa se sai

takaisin vanhan nimensä Viking 3. Kuva: Postikortti, Kalle Idin

kokoelmat

Yllä oikealla: Viking 3 Ramsgatessa syyskuussa 1 983. Kuva:

Krzysztof Brzozan kokoelmat

Oikealla: Toinen The Viking Ramsgatessa vuonna 1 985. Kuva:

Krzysztof Brzozan kokoelmat

Alla: Kuva osoittaa hyvin miten avoin Ramsgaten satama oli

ennen aallonmurtajan rakentamista. Viking 3 lähdössä kohti

Dunkerquea kesällä 1 983.

Kuva: Krzysztof Brzozan kokoelmat
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rahtilauttana ja siirrettiin keväällä 1 984 takaisin Itä-
merelle Vaasanlaivojen liikenteeseen. Sal ly Line tarvitsi
jäl leen uuden aluksen The Vikingin pariksi. Onnek-
kaasti tarjol la oli The Vikingin sisaralus, Jugoslavian l i-
pul la kulkenut Njegos. Alus maalattiin Sal ly Linen vä-
reihin ja asiakaspalveluhenkilökunta vaihdettiin rans-
kalaisiksi, mutta alus jatkoi edelleen Jugoslavian l ipun
alla jugoslavialaisel la kansi- ja konemiehistöllä. Sal lyn
kannalta epäonnekkaasti Brittany Ferries oli kuitenkin
kiinnostunut vuokraamaan aluksen pidempiaikaisesti,
ja niinpä Njegos luovutettiin takaisin omistajal leen
syyskuussa 1 984. Tilal le rahdattiin Sol Olympia, enti-
nen Rederi Ab Sallyn Viking 6. Alus sai ensin nimen
Sun Express, mutta pian vanhan nimensä Viking 6.
Alus jatkoi Sal ly Linen liikenteessä kevääseen 1 986.
Vuonna 1 984 Sally Line kuljetti yl i 600 000 matkus-
tajaa ja 85 000 autoa.

Suomen VTT:n kanssa tehtyjen tutkimusten perus-
teella Ramsgaten aallonmurtaja päätettiin rakentaa
kolmessa osassa vuosina 1 983-1 986. Samalla kävi sel-

väksi, että mil joona ei riittäisi aal lonmurtajan rakenta-
miseen, vaan kustannukset olisivat 2,5 mil joonan pun-
nan tienoil la.Tähän asti sekä varustamoa että satamaa
oli pyöritetty Sally Line Ltd:n al la, mutta vuonna 1 983
toiminnot organisoitiin uudelleen, jotta varustamo-
yhtiön tulos ei rasittuisi satamainvestointien takia ja
toisaalta jotta satama voisi helpommin houkutella
myös muita toimijoita. Sal ly Linen yläpuolel le perus-
tettiin Sal ly UK Holdings Ltd, jonka tytäryhtiöiksi tul i-
vat Sal ly Line Ltd ja Port Sal ly Management Co. (myö-
hemmin Port Ramsgate Ltd).

Heti lokakuussa 1 983 solmittiin sopimus ranskalaisen
Schiaffino Linen kanssa yhtiön roro-l injan Brittien
puoleisen sataman siirtämisestä Doverista Rams-
gateen, mikä toi satamaan kolme säännöll isesti l i iken-
nöivää roro-alusta. Rahtil i ikenne oli kasvussa myös
Sallyl la, ja niinpä vuoden 1 984 lopulla solmittiin yh-
teistyösopimus ranskalaisen CGM:n kanssa yhteisen
rahtil injan avaamisesta.

Rederi Ab Sally EffJohnin omistukseen

Sally Linen tilannetta ei helpottanut se, että emoyhtiö
Rederi Ab Sally ajautui 1 980-luvun alkuvuosina yhä
pahempiin taloudell isi in vaikeuksiin, eikä sil lä ol lut
mahdoll isuuksia panostaa Kanaali l i ikenteen kehittä-

Jo vuonna 1 983 Sally Line alkoi rahdata laivoja liikentee-

seensä, jottei se olisi täysin emoyhtiön laivanvaihtoruletin

pelinappulana. Suomen lipulla seilaava The Viking (2)

vauhdissa Kanaalissa . Kuva: Bruce Peterin kokoelmat
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miseen. Jäl jel lä olleiden tankkereiden ja Viking 1 :n
myyntikään ei riittänyt parantamaan yhtiön taloudel-
l ista tilannetta riittävästi, ja niinpä päälainoittaja Suo-
men Yhdyspankki otti yhtiön hall intaansa loppukesäl lä
1 985. Pankki ei kuitenkaan halunnut pysyä varusta-
mon omistajana, vaan se painosti voimakkaasti lai-
noittamiaan Effoaa ja Johnson Linea (jotka olivat Sil ja
Linen osakasvarustamot) ostamaan Rederi Ab Sallyn.
Yhtiöt perustivat EffJohnin, josta tuli keväällä 1 987
Rederi Ab Sallyn pääomistaja 66 prosentin osuudella.

Viking 6:n rahtauksen päätyttyä keväällä 1 986 sen
tilal le rahdattiin Tanskasta makustaja-autolautta
Gedser, joka sai nimen Viking 2. Isommil la autokansil la
varustettuna se sopi l i ikenteeseen jopa Viking 6:tta
paremmin. EffJohn uskoi Sal ly Linen mahdoll isuuksiin,
ja niinpä The Vikingin (2) tilal le rahdattiin joulukuussa
1 988 viiden vuoden sopimuksella merkittävästi kook-
kaampi Travemünde Link, joka sai nimekseen Sally
Star. The Viking puolestaan siirrettiin konsernin sisäl lä
Vaasanlaivojen liikenteeseen nimellä Wasa Prince.
Koska yhtiöl lä ei ol lut enää mitään tekemistä Viking
Linen kanssa, haluttiin alusten väritystä muokata. Lai-
vojen runkovärinä säilyi punainen, mutta Sally-nimi
maalattiin suuril la punaisil la kirjaimil la valkoiseen ylä-
osaan ja korsteeniväritystä muutettiin. Johnson Line
puolestaan osti Viking 2:n, ja sen nimeksi vaihdettiin
uuden nimeämispolitiikan mukaisesti Sal ly Sky. Vuo-
den 1 989 alussa Sal ly Sky suuntasi telakalle, jossa sitä
pidennettiin 20 metril lä.

Kahden aluksen voimin Sally Linen liikenne saatiin va-
kiintumaan, mutta Sally UK Holdingsin tulosta rasitti-
vat edelleen investoinnit Ramsgaten satamaan. Tule-
vaisuudennäkymiä puolestaan varjosti Kanaalitunnelin
rakentaminen, jonka ennakoitiin merkitsevän loppua
kanaalin yl ittävil le matkustajalaivareiteil le. Vaikka
EffJohnin taloudell inen tilanne ei ol lut 1 990-luvun
alussa kehuttava ja Sal ly Line teki yhtymälle pahimmat
tappiot, ostajan löytäminen Sally Linel le olisi ol lut vai-
keaa. Itämeren lauttal i ikenteen vaikeudet Estonian
uppoamisen jälkeen saattoivat myös vaikuttaa siihen,
että Itämeren ulkopuolisen liikenteen säilyttäminen
nähtiin myös riskien hajauttamisena.

Sally Line panostaa rahtiliikenteeseen

Alkujaan Sally Linen liikenne perustui yksinomaan
matkustaja-autolauttoihin, mutta rahtimäärien kasva-
essa varustamo alkoi suunnitel la myös rahtilaivan
tuomista l injal le l isäkapasiteetiksi erityisesti kesäkau-
della, jol loin autolauttojen kannet olivat täynnä turis-
tibusseja ja henkilöautoja. Vuonna 1 990 yhtiö hankki
Schiaffino Line -rahtivarustamon, joka oli ol lut Sal ly
Linen asiakas Ramsgaten satamassa ja l i ikennöinyt
sieltä Schiaffino-rahtilautal la.Vuotta myöhemmin Sally

Line rahtasi myös romanialaiset Bazias 3 ja Bazias 4
-roro-lautat l i ikenteeseensä. Vuonna 1 992 joukkoon
liittyi Sal ly Sun, jonka omisti Rederi Ab Gotland (joka
omisti myös Sally Starin). Seuraavana vuonna nämä
alukset saivat nimikseen Sally Euroroute ja Sal ly
Eurolink.

Sal ly Line etsi edelleen aktiivisesti uusia operaattorei-
ta Ramsgateen. Schiaffinon jälkeen suurempaa menes-
tystä saatiin vuonna 1 993, kun Belgian valtiol l inen
RMT, joka paremmin tunnettiin nimellä Oostende
Lines, i lmoitti siirtävänsä Britannian satamansa Rams-
gateen vuoden 1 994 alusta. Rahtil i ikennettä ope-
roitaisiin RMT:n ja Sal ly Linen yhteisl i ikenteenä, minkä
toivottiin tuovan Sally Linel le etulyöntiaseman, kun
RMT:tä jossain vaiheessa alettaisiin yksityistämään.

Kanaalitunneli aukeaa

Sally Linessä uskottiin, että Eurotunnelin aukeamises-
ta huolimatta markkinassa olisi edelleen tilausta mat-
kustaja-autolautoil le. Tunnelin aukeaminen kuitenkin
laski matkustajamääriä merkittävästi, ja myös rahti-
määrät laskivat. Sal ly Sun siirrettiin konsernin sisäl lä
Seawind Linelle Turku-Tukholma -l i ikenteeseen ke-
väällä 1 985.

Vuonna 1 995 toimitusjohtajaksi palkattiin brittiläinen
Bil l Moses, jol la oli vuosikymmenien kokemus Ka-
naalin matkustajavarustamoista. Hänen visionaan oli
Sal ly Linen aiemmasta linjasta poiketen siirtää mat-
kustajal i ikenne nopeil le katamaraaneil le ja hoitaa rah-
til i ikenne perinteisil lä aluksil la. Mosesin myötä myös
Sally Linen laivojen väritystä muokattiin, kun laivojen
kylkiin maalattiin uusi l i ikemerkki: yhdistelmä Sally Al-
batrossin l i ikemerkin aaltologoa ja Sil ja Linen hyljettä.
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Vuosina 1 984-1 986 Sally Line rahtasi kyproslaista Sun

Expressiä, joka Sally Linen liikenteessä sai vanhan nimensä

Viking 6. Kuva: Krzysztof Brzozan kokoelmat
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Myös Sally-nimi maalattiin sinisel lä, mutta laivojen
rungot jäivät vielä punaisiksi.

RMT:n muutto Ramsgateen oli kaikkea muuta kuin
menestys: varustamon tappiot kasvoivat sataman
vaihdoksen seurauksena, ja vuoden 1 996 lopulla va-
rustamon toiminta ajettiin alas. Reittiä l i ikennöimään
perustettiin Holyman Sally Ferries, jonka omistajina
olivat australialainen Holyman kahden kolmanneksen
osuudella ja Sil ja kolmanneksen osuudella. Sen liiken-
teeseen tuli kolme katamaraania: Holyman Rapide,
Holyman Diamant ja myöhemmin Condor 1 0. Sal ly
Linen vastuulle jäi rahtil i ikenne perinteisil lä aluksil la,
ja niinpä markkinointinimeksi vaihdettiin Sal ly Freight.
Tässä vaiheessa Sally Sky muunnettiin paremmin rah-
til i ikenteeseen sopivaksi ja nimettiin Eurotravelleriksi.
Samalla se toimi vara-aluksena, jos katamaraanit vi-
kaantuivat. Lisäksi Sal ly Freightil lä oli l i ikenteessään
Euroway ja Eurocruiser. Uudessa toimintamall issa ei
ol lut sijaa Sal ly Staril le, joka siirrettiin Sil ja Linen
Vaasa-Uumaja -l injal le keväällä 1 997.

Holyman Sally Ferries osoittautui kuitenkin virheliik-
keeksi. Asiaa ei auttanut se, että sekä Holyman että
Sil ja painivat talousvaikeuksissa. Sil jankin omistajaksi
pian nouseva Sea Containers hankki vuonna 1 998
yhtiöstä 50 prosentin osuuden, ja yhtiö nimettiin
uudelleen Hoverspeed Holymaniksi. Samalla satama
Britanniassa vaihdettiin Ramsgatesta Doveriin.

Samaan aikaan kun Sil ja pyrki aktiivisesti irrottautu-
maan Englannin kanaalin l i ikenteestä, lanseerattiin al-
kuvuodesta 1 998 Sally Direct, joka jäi viimeiseksi yri-
tykseksi nostaa Sally Line takaisin pinnal le. Euro-
traveller (ex-Sal ly Sky) palasi takaisin matkustajal i i-
kenteeseen toukokuussa 1 998, mutta jo marraskuus-

sa Neptun Maritime (joksi Sil ja Oy Ab oli nimetty)
päätti ajaa Sal ly Line UK:n alas. Rahtilautat Euroway ja
Eurovoyager palautettiin omistaji l leen. Eurotraveller
puolestaan myytiin Trans Europa Ferriesil le, joka
ironisesti asetti aluksen Ramsgaten ja Oostendin
väliseen liikenteeseen.

Mikä kaatoi Sally Linen?

Sally Linen epäonnistumiseen on helppo löytää useita
syitä. Ramsgaten satama ei soveltunut säännöll iseen
liikenteeseen sen avoimuuden takia, ja satamaan teh-
dyt merkittävät investoinnit rasittivat Sal ly UK
Holdingsin tulosta koko sen olemassaolon ajan. Sa-
tama myös sijaitsi hankalasti siten, että ajoreitti sinne
kulki Ramsgaten keskustan läpi, mikä hankaloitti sa-
tamaan kulkemista. Sal ly Linen voimakkaasti ajama
ohikulkutie satamaan valmistui lopulta vuonna 2000.
Toisaalta Sal ly Linen kaatumisen jälkeen Trans Europa
Ferries l i ikennöi onnistuneesti 1 5 vuoden ajan Rams-
gatesta, joten täysin toivoton ei satama voinut olla.

Erityisesti Rederi Ab Sallyn omistajakauden aikana
ongelmana olivat tiheästi vaihtuvat laivat, jotka tekivät
reitin ja brändin vakiinnuttamisesta haastavaa. Toisaal-
ta Rederi Ab Sallyn taloudell inen tilanne alkoi kääntyä
vaikeaksi, ja se pyrki koko ajan optimoimaan alusten
käyttöastetta ja sijoittamaan ne reiteil le, joil la niiden
tuottopotentiaal i ol isi mahdoll isimman suuri.

Mielenkiintoista on myös se, että 1 7-vuotisen histo-
riansa aika Sally Line UK oli ensin Viking Linen osa-
kasvarustamon ja sen jälkeen Sil ja Linen omistaja-
yhtiön hallussa. Molemmat yhtiöt olivat taloudell isesti
huonossa kunnossa, eikä nii l lä ol lut resursseja panos-
taa Sally Line UK:n toimintaan. Viimeinen niitti ol i
Eurotunnelin avaaminen, joka pudotti matkustaja-
määriä merkittävästi. Tosin nykytilanne osoittaa, että
myös lauttal i ikennettä kanaalin poikki voi harjoittaa
kannattavasti.

EffJohnin vaiheista kerroimme numeroissa 5/201 1 ja

6/201 1 . Eurotunnelin lyhyestä urasta varustamona ker-

roimme numerossa 3/201 5.

Lähteitä:
- Breeze: Sal ly Ferries. Ferry Publications: Kilgetty
1 990
- Breeze, G.; Cowsil l , M. & Hendy, J : Sal ly Line:The
complete story. Ferry Publications: Ramsey 2001
- Id, Kalle: From De Samseglande to Tall ink.Yhteis-
l i ikennevarustamoista Tall inkiin. Ferry Publications:
Ramsey 201 4
- Steinby,Ann-Gerd: Rederiaktiebolaget Sal ly – en 50-
årig åländsk redarsaga. Mariehamns tryckeri:
Mariehamn 201 5
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Sally-uransa aikana Sally Star ehti olla useammassa

värityksessä (ks. tämän jutun avauskuva viimeiseksi

jääneestä värityksestä). Kuva: Krzysztof Brzozan kokoelmat
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Yllä: Sally Sky (ex-Vking 2) marraskuussa 1 989. EffJohnin

tultua omistajaksi korsteenimerkit vaihdettiin kahteen

punaiseen viivaan, kenties Effoan laivojen korsteenimerkin

inspiroimana. Kuva: Krzysztof Brzozan kokoelmat

Oikealla: 1 980-luvun puolivälistä alkaen Sally Line alkoi

satsata rahtiliikenteen kehittämiseen. Kuvassa Sally

Eurobridge lokakuussa 1 993. Kuva: Krzysztof Brzozan

kokoelmat

Oikealla alla: Oostende Linesin Prins Albert Oostendessa

hieman ennen makuutusta. Kuva: Marko Stampehl

Alla : Lyhytikäiseksi jääneessä Sally Direct -värityksessä oleva

Eurotraveller (ex-Sally Sky) Oostendessa syyskuussa 1 998

vajaa pari kuukautta ennen liikenteen loppumista. Kuva:

Marko Stampehl
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Linjalaivat

Myrskyn
keskellä
Valtameren ylittäminen lai-
valla on ikimuistoinen elä-
mys. Tähdet näyttävät i-
sommilta ja tuntuvat ole-
van lähempänä, kun etäi-
syys lähimpään mante-
reeseen tai saareen on
tuhansia kilometrejä. Jos
kuuton yötaivas on pil-
vessä, pikimustaa hori-
sonttia ei erota ollen-
kaan. Jostain kaukaa
alhaalta kuuluu aalto-
jen loputon kohina,
kun laivan keula hal-
koo Atlantin kylmää,
loputonta ulappaa.
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Queen Mary 2 on suunniteltu siten, että hyttien

tukevarakenteiset parvekkeet ovat aaltojen

ulottumattomissa.

Kuva: Mikko Laakso



TEKSTI:MIKKO LAAKSO

Vielä 1 960-luvun lopulla pohjoisel le Atlantil le raken-

nettiin uusia laivoja, vaikka ne kaikki ovatkin nyt pois-

sa. Poissa ovat myös meritiel lä aikoinaan kilpail leet

Ital ian Line, French Line ja moni muu maineikas

varustamo. Aikakauden laivoista viimeinen, Cunardin

Queen Elizabeth 2, kuitenkin kulki reitil lä lähes 40

vuotta. Senkään taival ei silti aina ollut mitenkään

loistokas, sil lä 1 970-luvulla Cunard oli talous-

vaikeuksissa. QE2:n suosio kasvoi silti vuosi vuodelta,

varsinkin kun uskoll iset kanta-asiakkaat palasivat

laivan hulppeil le teak-kansil le kerta toisensa jälkeen.

Yhdysvaltalainen varustamokonserni Carnival Cor-

poration kasvatti 1 990-luvulla l i iketoimintaansa ja lai-

vastoaan useil la yrityskaupoil la. Vuonna 1 998 sen os-

toskoriin päätyi myös Cunard, tuo viimeinen poh-

joisel la Atlantil la sinnitel lyt varustamo. Uusi omistaja

päätti säilyttää varustamon brittiläisen identiteetin ja

aseman, mutta l i iketoiminnan turvaamiseksi sen van-

henevalle kalustolle oli nopeasti tehtävä jotain.

Suurin ja kallein

Marraskuussa vuonna 2000 monella laivauutisia

lukeneella saattoi mennä aamukahvit väärään kurk-

kuun: ranskalainen Chantiers d'Atlantique -telakka oli

saanut tilauksen, jota tuskin kukaan osasi odottaa.

Carnival oli päättänyt hankkia pohjoisel le Atlantil le

uuden valtamerilaivan, jota Cunard alkaisi l i ikennöidä.

Uudisrakennuksesta tulisi suurin, kal lein ja teknisesti

edistynein valtamerilaiva, mitä koskaan on rakennettu.

Se pystyisi yl ittämään Atlantin säästä riippumatta, kul-

kisi 30 solmun nopeudella ja tarjoaisi tuulahduksen

menneen ajan loistoa. Tilauksen myötä meritie, joka

näytti lentoliikenteen väistämättömältä uhrilta, selvisi

ja nousi uuteen kukoistukseen.

Uusi laiva sai nimen Queen Mary 2, ja se tunnetaan

myös lyhenteellä QM2. Sen suunnittelu ja rakenta-

minen kesti nel jä vuotta, ja valmistuessaan se oli

suurin siihen mennessä rakennettu matkustajalaiva.

Sen rakentaminen maksoi yl i 800 mil joonaa euroa.

Alus on erittäin vankkarakenteinen ja sen etuosa on

rakennettu kestämään jopa komentosil lan korkeu-

delle nousevat hyökyaallot. Hyttien parvekkeet on

sijoitettu syvälle rungon suojaan, koska rungon ulko-

puolelta aal lokko voisi viedä ne mennessään.

Jotta tämä massiivinen, 345 metriä pitkä laiva olisi se-

kä nopea että ketterä, siihen asennettiin neljä suurta

ruoripotkuria. Huippunopeudessa ne kuluttavat

sähköä enemmän kuin aluksen dieselmoottorit pys-

tyvät tuottamaan, ja siksi dieseleiden apuna on kaksi

kaasuturbiinia. Koska kaasuturbiinit tarvitsevat lähes

loputtomasti i lmaa, ne on sijoitettu laivan ylimmälle

peräkannelle.

Satamassa Queen Mary 2:n l i ikkeitä avittaa kolme

keulapotkuria. Keulapotkurien aukoissa on auto-

maattiset peiteluukut, jotka pysyvät sul jettuina sil loin,

kun potkureita ei käytetä. Näin aukot eivät l isää

veden vastusta merellä kuljettaessa. Joskus asiat tosin

eivät suju käsikirjoituksen mukaan, ja peiteluukkujen

suhteen niin kävi aluksen koeajol la. Yksi luukuista

päätyi meren pohjaan, kun se ohjelmistovirheen

seurauksena ei ol lutkaan avautunut oikeaan aikaan.

Queen Mary 2:n lähtiessä neitsytmatkalleen vuonna

2004 ikääntyvä Queen Elizabeth 2 oli edelleen liiken-

teessä. Pohjoisel la Atlantil la onkin siksi keskeytyksettä

seilannut vähintään yksi Cunardin kuningatar jo 1 930-

luvulta lähtien. Meritien nykyistä – ja samalla ainutta –

valtiatarta ei siksi tarvinne enempää arvuutella.

Valtamerilaivan viehätys

Queen Mary 2 toi pohjoisel le Atlantil le palveluja,

joista aiempien vuosikymmenien matkustajat eivät o-

sanneet edes haaveil la. Laivan erikoisuus on 1 500-

paikkainen auditorio, jonka keskimmäinen katsomo-

lohko muuntuu planetaarioksi. Auditoriossa järjeste-

tään päivittäin erilaisia luentoja ja seminaareja, ja

laival la vierailevat puhujat ovatkin usein melkoisia

tähtiä. Hyvällä tuuril la luennoitsijana voi olla omasta

työstään kertova astronautti tai vaikkapa Concordea

aikoinaan lentänyt lentokapteeni. Aluksella on myös

suuri, kaksikerroksinen teatteri, jossa nähdään musi-

kaalien ja musiikkiesitysten lisäksi vähintään kerran

viikossa jokin perinteinen, kuuluisa näytelmä esimer-

kiksi Shakespearen tuotannosta.

Janoisten matkustajien viihtyvyydestä huolehtii aito

brittiläinen pubi, samppanjabaari ja huikeita keu-
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Pohjoisen Atlantin matkustaja-
liikenne, osa 5.
Sarjan viidennessä osassa tutustumme pitkää
perinnettä edustavaan ja toistaiseksi viimei-
seen Pohjoisen Atlantin l injalaivaan, Queen
Mary 2:seen. Sarja päättyy.



lanäkymiä tarjoava pianobaari. Matkustajatiloista

näyttävin, Queens Room, sijaitsee aluksen perässä

alimmalla matkustajakannella. Sen korkeista ikku-

noista on elämyksell iset näköalat suoraan Atlantin

aaltoihin, ja merenkäynnin yltyessä tanssijoil le antaa

vauhtia muukin kuin aluksen oma täysikokoinen big

band – tila on nimittäin niin lähellä pitkän aluksen pe-

rää, että siel lä on kovassa aal lokossa jo hiukan vaikea

pysyä pystyssä. Queens Roomin taakse piilotettu

yökerho on suoraan ruoripotkurien päällä, ja sen

tuntee.

Hummeria ja sisäfileetä

Alkuperäinen, 1 930-luvulla rakennettu Queen Mary

tunnettiin erinomaisesta ruoasta, ja niin tunnetaan

myös uudempi Queen Mary 2. Vaikka laivaa ei

varsinaisesti ole jaettu matkustusluokkiin, aluksen

kolme ravintolaa on tiukasti val jastettu palvelemaan

eri hyttiluokkia. Parhaimpien sviittien matkustajista

huolehtii ylel l inen Queens Gril l , jossa toiveita

toteutetaan myös ruokalistan ulkopuolelta. Ravinto-

loista suurin on kaksikerroksinen Britannia, johon

enemmistö matkustajista ohjataan. Kaikil le avoimen

mutta lisämaksull isen Verandah Gril l -ravintolan ik-

kunoista avautuu kaunis näköala aluksen perään, jossa

vanavesi häipyy kauas horisonttiin.

Pukeutumista iltapukuun ja mustaan pukuun tai

smokkiin edellytetään vähintään neljänä iltana vii-

kossa, eikä ravintoloihin ole asiaa pukukoodia nou-

dattamatta. Ruokalista on parhaimmil laan keittiö-

mestarin nimikkoiltana. Keittiöhenkilökunta tosin

vihaa kyseistä iltaa, sil lä sil loin tarjottavien

hummerinpyrstöjen määrä on lähes käsittämätön.

Koska suurin osa matkustajista valitsee pääruoakseen

hummerin, sisäfileepihvin tai molemmat, hum-

mereiden keittäminen ja pihvien leikkaaminen alkaa

jo aamun pikkutunneil la. Aterioiden päätteeksi,

jälkiruoan ja kahvin jälkeen, tarjol la on karamel-

l isoitua inkivääriä, varustamon perinteistä lääkettä

merisairautta vastaan. Sen kyvystä estää merisairautta

tosin ei taida olla varmaa tietoa, mutta hyvää se silti

on.

Aikainen aamuherätys

Queen Mary 2 kulkee Southamptonin ja NewYorkin

väli l lä suurimman osan vuodesta. Joka vuosi tammi-

kuussa alus lähtee kaksi tai kolme kuukautta kes-

täväl le maailmanympärimatkalle, ja muutenkin se on

joskus poissa reitiltä tehdessään risteilyjä joko Eu-

roopassa tai Pohjois-Amerikan rannikolla. Atlantin

reittimatkojen perinteinen lähtösatama on

Southampton, ja sieltä myös Queen Mary 2 lähtee

matkaan. Aluksen käyttämä laituri sijaitsee vain

muutaman sadan metrin päässä paikasta, josta Titanic

aikoinaan suuntasi avomerelle.

Merimatka Southamptonista alkaa yleensä il lansuussa.

Tunnelma on korkealla, kun köydet irtoavat, ja jokin

aluksen neljästä sumutorvesta jul istaa matkan

alkaneeksi. Southamptoniin johtava väylä on kapea ja

ahdas, ja siksi Queen Mary 2:n lähtö käytännössä

pysäyttää sataman muun liikenteen. Luotsi poistuu

laivasta Nab Towerin luotsiaseman kohdalla, ja

Englannin kanaalissa kulkevalle väyläl le käännytään

pian sen jälkeen. Seuraavan aamun valjetessa edessä

ei sitten olekaan muuta kuin pelkkää merta.

Cunard on säilyttänyt Queen Mary 2:l la perinteen,

joka on jatkunut varustamon laivoil la vuosikymmeniä.

Meripäivinä aluksen sumutorvet testataan joka päivä

kello 1 2. Sumutorvia on neljä, kaksi radiomastossa ja

kaksi savupiipussa. Kokemus on kirjaimell isesti hen-

keä salpaava, jos sattuu seisomaan ulkokannella ra-

diomaston edessä.Toinen savupiipun sumutorvista on

lainassa alkuperäiseltä Queen Maryltä. Sen voimakas,

matala ääni kaikui Atlantil la jo vuonna 1 936, kun

sankka sumu pakotti tuon Cunardin kuningattarista

ensimmäisen hidastamaan nopeutta kesken hyvin su-

juneen neitsytmatkan.

Matkan lähestyessä loppuaan New Yorkin valot ja

kohti taivasta kurottavat pilvenpiirtäjät ilmestyvät

horisonttiin suunnil leen aamuviideltä. Brooklynin ja

Staten Islandin väli l lä kulkeva Verrazano Narrows

-silta al itetaan kello kuuden jälkeen. Laiva on niin kor-

kea, että sen radiomasto lähes raapii si l lan pohjaa.

Edessä on vielä navigointi Vapaudenpatsaan ohi, tiukka

käännös tyyrpuuriin kohti Brooklynin risteily-

terminaalia, u-käännös ja lopulta peruutus laituriin.

Aikaisesta aamuherätyksestä huolimatta saapumista

NewYorkiin ei kannata jättää näkemättä.

Risteillen reitillä

Vaikka Queen Mary 2 on ainut pohjoisel la Atlantil la

l i ikennöivä linjalaiva, reitil lä kulkee sil loin täl löin

muitakin matkustajalaivoja. Risteilyvarustamot eivät

ehkä alun perin suunnitel leet l i ikennöivänsä valta-

meren yli, mutta Välimeren suosio risteilykohteena

on lisännyt tarjontaa myös Atlantil la. Osa laivoista,

jotka talvel la risteilevät Karibial la, siirretään kesäksi
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Yllä: Queen Mary 2 Liverpoolissa. Taustalla näkyvät raken-

nukset havainnollistavat hyvin aluksen valtavaa kokoa.

Kuva: El Pollock/Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Oikealla: Konehuoneen hukkalämpö riittää helposti

pitämään ulkokansien uima-altaat lämpiminä kaikkina

vuodenaikoina.

Oikealla alla: Vanhojen linjalaivojen matkustajat olisivat

olleet ikionnellisia siitä mukavuudesta, jota Queen Mary 2

tarjoaa. Kuvassa edullisimman hyttiluokan parvekehytti.

Alla: Jos Atlantin ylityksestä on valmis maksamaan

kymmeniä tuhansia euroja, matkan voi tehdä

kaksikerroksisessa sviitissä. Sviittien panoraamaikkunoista

avautuu näkymä laivan perään.

Sisäkuvat: Mikko Laakso
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Välimerelle tai jopa Itämerelle. Niinpä Atlantin yli voi

keväisin ja syksyisin päästä jonkin risteilyaluksen kyy-

dissä.

Vielä vuosikymmen sitten näitä matkoja myytiin

siirtoajoina, ja laivat lähtivät matkaan puolityhjinä. Ny-

kyään lähdöt ovat loppuunmyytyjä, ja niitä mark-

kinoidaan Atlantin ylityksinä. Ruuhkaa meritiel lä ei o-

le, mutta parhaimpaan sesonkiaikaan laivat saattavat

taittaa matkaa vain muutaman sadan merimail in pääs-

sä toisistaan. Vaikka risteilyaluksia ei ole rakennettu

kestämään Atlantin pahinta raivoa, ne selviävät yli-

tyksestä ongelmitta ainakin kevään ja syksyn

maltil l isessa merenkäynnissä.

Menneen ajan linjalaivat eivät aktiviteetteja ja ohjel-

maa juurikaan tarjonneet, el lei sitten aamukävelyä

raikkaassa meri-ilmassa, satunnaisia elokuvaesityksiä,

i ltapäiväteetä ja täydell isyyttä hiponeita päiväl l isiä las-

keta sellaisiksi. Risteilyaluksil la tekemistä riittää, vaik-

ka joitain tiloja ja palveluja saatetaan joskus joutua

merenkäynnin vuoksi sulkemaan.Varustamot myös

panostavat pitkiin merimatkoihin l isäämällä ohjelmaa

ja viihdetarjontaa.

Viikon kestävällä yl ityksellä tuoreita elintarvikkeita

riittää helposti peril le asti, mutta pidemmil lä matkoil la

tilanne on toinen. Ruokaa joudutaan ottamaan mu-

kaan niin paljon, että jopa miehistökansien huolto-

käytävät saattavat olla täynnä perunasäkkejä, juu-

reslaatikoita ja kaikenlaista kuivatavaraa. On silti

normaalia, että matkan loppupuolel la tuoreita kasvik-

sia ja hedelmiä on päivä päivältä vähemmän tarjol la.

Ruoka on silti hyvää, ja harvoin mikään raaka-aine

loppuu kokonaan.

Matkalla olet jo perillä

Jokaiselta, joka on ylittänyt Atlantin laival la, kysytään

takuuvarmasti kahta asiaa: keinuuko laiva, ja mitä

ihmettä laivassa voi tehdä viikon tai jopa kaksi? Kyllä,

laiva saattaa keinua – ja paljon. Sen pitää keinua, jotta

se selviäisi suurestakin aal lokosta. Sää kuitenkin vaih-

telee Atlantil la pal jon, ja meri on joka aamu erilainen.

Pohjoisessa huhtikuu on vielä talvea, mutta ete-

läisemmil lä reiteil lä on sil loin jo kohtalaisen tyyntä ja

aurinkoista. Jos tuuli puhaltaa aluksen perästä, kan-

nella voi olla täysin tuuletonta, kun taas myrskyssä

tuulen nopeus voi nousta jopa 1 50 kilometriin

Talvimyrsky pohjoisella Atlantilla huhtikuussa 201 8.

Myrskykeskuksessa aallonkorkeus on 1 5-1 6 metriä.

Kuvakaappaus surfstorming.com-verkkosivustolta

38 ulkomatala



tunnissa. Jos ylityksen haluaa kokea kunnon myrs-

kyssä, kannattaa matkaan lähteä marras-joulukuussa -

sil loin nimittäin Karibian hurrikaanikausi lähettää

myrskykeskuksia myös pohjoisel le Atlantil le.

Mitä laivassa sitten voi tehdä, varsinkin jos satama-

pysähdyksiä ei ole? Puhdas laiskottelu ja vyötärön

ympärysmitan kasvattaminen ovat aina hyviä vaihto-

ehtoja, mutta niiden lisäksi järjestettyä ohjelmaa,

l i ikuntamahdoll isuuksia ja muita aktiviteetteja on to-

della pal jon. Yksi mukavimmista asioista merimatkalla

Atlantin yli on se, että mantereelta toisel le pääsee il-

man aikaerorasitusta. Länteen matkattaessa vuoro-

kaudet ovat 25-tuntisia. Itään kuljettaessa aikaa

menetetään, mutta siitä kenties seuraavan väsy-

myksen voi nukkua pois jo merellä. Keskellä Atlanttia

auringonnousut ja -laskut ovat uskomattoman kau-

niita ja ehdottomasti näkemisen arvoisia.

Jos Cunardin vanha mainoslause ”Getting there is

half the fun” aikoinaan merkitsi matkan olevan puolet

hauskuudesta, Queen Mary 2 ja meren sil loin täl löin

ylittävät risteilyalukset ovat vieneet konseptin vielä

pidemmälle. Monelle matkustajal le merimatka aidolla

valtamerilaival la on jo määränpää itsessään. Matka ei

ole enää vain puolet hauskuudesta – matkalla olet jo

peril lä

Melkein kymmenen merimatkaa

Olen ylittänyt Atlantin laival la yhdeksän kertaa.

Ihastuin reittiin heti ensimmäisel lä kerral la siitäkin

huolimatta (tai ehkä juuri siksi) , että kohtasimme

myrskyn, jossa 1 5-metriset mainingit vyöryivät

aluksen keulan yli. Muutamalla matkalla meri on ollut

lähes peil ityyni, mutta erään kerran Azorien ja

Irlannin välissä raivosi sen verran suuri myrsky, että

laiva joutui muuttamaan reittiä ja jättämään kaksi

satamapysähdystä väliin. Väistöliikkeestä huolimatta

matkasimme neljä päivää 7-metrisessä sivuaal lokossa.

Pariin otteeseen satoja lautasia ja laseja päätyi

sirpaleiksi lattial le, kun tavanomaista kiukkuisempi

aalto läimäytti laivan perää oikein kunnolla.

Joitakin vuosia sitten matkustin Southamptonista

NewYorkiin Queen Mary 2:l la. Matka kesti viikon, ja

lähes koko matkan aallonkorkeus oli kahdeksisen

metriä. Ei ihme, että vielä viikko matkan jälkeen jal-

kakäytävätkin keinuivat. Eräänä iltana havahduin ko-

vaan jyl inään, joka kuului laivan ulkopuolelta – siis

keskellä merta. Laivan ympäril lä lenteli kaksi Kanadan

ilmavoimien hävittäjää. Ne halusivat harjoitel la l i ik-

kuvan kohteen lähestymistä, ja siihen tarkoitukseen

suuri, kirkkaasti valaistu laiva sopi mainiosti.

Miltei keskellä Atlanttia sijaitsee Portugali l le kuuluva

Azorien saariryhmä. Monet eteläisempää reittiä

käyttävät risteilyalukset pysähtyvät siel lä, ja päivä

Ponta Delgadassa, saariryhmän suurimman saaren

pääkaupungissa, on yksi matkan kohokohdista. San

Miquelin saari on todella kaunis, ja viikon merimatkan

jälkeen kiinteä maa saattaa tuntua jalkojen alla jopa

ihan mukavalta. Ison risteilyaluksen saapuminen

satamaan on kiinnostava tapahtuma myös saaren

asukkail le, eikä siksi ole ollenkaan harvinaista, että

laivan jatkaessa matkaansa sadat kaupunkilaiset

tulevat laituril le vilkuttamaan ja toivottamaan hyvää

matkaa. Muut pysähdyspaikat, jos niitä on, ovat

yleensä joko Karibian saaria tai Länsi-Euroopan

rannikkokaupunkeja.

Koskaan en ole täl lä reitil lä pelännyt, en myrskyä en-

kä ajan käymistä pitkäksi. Valtameren maininkeihin

tottuu nopeasti. Ainoastaan kerran loputon vääntö-

l i ike alkoi sen verran harmittaa, että halusin lyhyen,

ohikiitävän hetken laivasta pois. Ajatus 750 kilometrin

uintimatkasta lähimpään rantaan kuitenkin selkeytti

haluja kummasti. Pisin merimatkani Atlantil la on ollut

Floridan Tampasta Amsterdamiin, 1 5 vuorokautta ja 7

000 merimail ia.

Atlantin ylittäminen laival la sopii nii l le, jotka todella

pitävät laivaelämästä ja jotka eivät pelkää merta. Aito

merimatka on monen Atlantin ylittäjän mielestä

Perinteinen kello viiden tee katetaan päivittäin tarjolle

näyttävään Queens Roomiin. I ltaisin tilassa tanssitaan big

bandin säestyksellä.

Kuva: Mikko Laakso
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edelleen ”the only civil ized way to travel”, ainut

sivistynyt tapa matkustaa. On kieltämättä unoh-

tumaton kokemus matkata mantereelta toisel le reit-

tiä, josta nykyaikaisen laivamatkustamisen voidaan

ajatel la alkaneen.

Lähteitä:

-Queen Mary 2:n kapteenin Kevin Oprey:n haas-

tattelu, 201 1

-Queen Elizabeth 2:n pr-isännän Thomas Quinonen

haastattelu, 2007

-North Atlantic Wave Heights (www.stormsur-

fing.com)

-Port of Southampton (www.southamptonvts.co.uk)

Phil ip Dawson & Bruce Peter: Shipstyle. Conway

Ltd:Lontoo 201 0

-John Maxtone-Graham: The Greatest Ocean Liner

of OurTime, Bulfinch Press, New york 2004

Phil ip Dawson: Queen Mary 2, Ferry Publications, Isle

of Man 201 1

-Chris Frame & Rachelle Cross. QM2 a Photographic

Journey,The History Press, Gloucestershire 2009

Cunard Line (www.cunard.com)
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Vaikka nykyiset risteilyaluksetkin voivat kulkea val-

tamerellä, niitä ei ole suunniteltu kohtaamaan jopa

kerrostalon korkuisia aaltoja vuodesta toiseen. Aidon

valtamerilaivan tunnistaa helpoiten siitä, että sen keu-

la pystyy halkomaan aaltoja suurella nopeudella sekä

ottamaan vastaan keulakannelle murtuvat mainingit.

Niiden rungot rakennetaan risteilyaluksia järeäm-

mästä teräksestä, ja rungon vahvat tukirakenteet

saattavat tehdä sisätiloista jossain määrin sokkeloisia.

Koska tuhansien kilometrien päähän rannikosta ei saa

apua mistään, täytyy myös alusten paloturvall isuuteen

kiinnittää aivan erityistä huomiota.
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Viereisel lä sivul la: Aidon valtamerilaivan ympäri kiertävä

teak-kansi ja puiset kansituolit tarjoavat tuulahduksen

menneen ajan nostalgiaa. Kuva: Mikko Laakso

Alla: Syksyinen auringonnousu pohjoisella Atlantilla, Azorien

saariryhmän itäpuolella.

Keskellä Atlantia ympärillä on pelkkää merta, mutta

maisema on silti joka päivä erilainen. Näkymä vanaveteen

Jewel of the Seas -laivan kannelta.

Kuva: Mikko Laakso
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Ulkomatala 1 0 vuotta!
Vuoden 2009 alussa toimintansa aloittanutVerkkoleh-
ti Ulkomatala täyttää ensi vuoden alkaessa kymme-
nen vuotta.

Celebrity Edge valmistui
Celebrity Cruisesin uuden laivaluokan ensimmäinen
poikkeaa niin ulkonäöltään kuin matkustajatiloiltaan
aiemmista.

Matkakertomus: Symphony of the Seas
Vieraileva toimittajamme matkusti maailman suurim-
malla matkustajalaival la.

Ydinvoimalla jäitä päin
Ydinvoimaa on käytetty jäänmurtajien voiman-
lähteenä 60 vuotta, mutta atomimurtajia on raken-
nettu vain Neuvostoliitossa,Venäjäl lä ja Suomessa.

50 vuotta risteilylaivojen rakentamista Suo-
messa
Ensimmäinen Suomessa rakennettu risteilylaiva val-
mistui syksyllä 1 968. Luomme katsauksen tärkeimpiin
maassamme rakennettuihin risteil i jöihin.

Tulossa:

Ulkomatala 1 /201 9 ilmestyy

torstaina 20. tammikuuta




