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TEKSTI : O LLI TUOMINEN

Merenkulun vuosi on alkanut positiivisissa merkeissä. Merenkurkun
kaupunkien omistama Kvarken Link ilmoitti viime viikolla solmineensa
aiesopimuksen Wasa Expressin korvaajan rakentamisesta Raumalla
RMC:n telakalla. Wasaline on onnistunut tekemään sen mitä monet
pitivät mahdottomana ja saanut liikenteen kannattamaan ilman tax
free -myyntiä. Viime vuonna varustamo teki jälleen matkustajaennätyksen kuljettaen yli 21 0 000 matkustajaa.

"

Toteutuessaan sopimus päivittää maailman pohjoisimman lauttalinjan
kaluston nykypäivään ja tuo merkittävän työllistävän vaikutuksen
Rauman seudulle sekä kaivattua vakautta telakalle.Telakkateollisuuden
positiiviset askeleet Raumalla ja Turussa toivottavasti luovat tulevaisuudenuskoa alan toimijoille ja
kannustavat myös nuoria hakeutumaan alalle töihin - tällä
hetkellä osaavasta työvoimasta alkaa olla pulaa ja niinpä
työvoimaa joudutaan tuomaan
pitkin Eurooppaa.

Wasa Line on
onnistunut tekemään sen
mitä monet
pitivät mahdottomana.

Suomalaiset pienvarustajat ovat myös olleet alkuvuodesta
liikkeellä. Prima Shippingin ostama Antonia sai nimekseen
Prima Viking, ja alus jatkaa
Suomen lipulla. Savonlinnalainen Mopro puolestaan on myynyt omistamansa Vekaran romuksi, mutta tilalle hankittiin Latviasta 2 550:n
dw-tonnin kuivalastialus Rinaland, joka sai uudeksi nimekseen Nina.
Viime vuoden jälkipuoliskolla uutta tonnistoa Suomen lipulle toivat
myös ESL Shipping, Aalto Shipping Company sekä Rederi Ab Nathalie.
Myös Suomen Varustamoiden viimeisin jäsentilasto osoittaa, että sen
jäsenvarustamoiden aluskanta on kasvanut vuodessa 1 05:sta 1 1 1 :een.
Toivoa sopii että sama positiivinen trendi jatkuu myös alkaneena
vuonna.
***
Vuosi 201 9 on Ulkomatalalle monella tapaa merkittävä. Juhlimme tänä
vuonna lehden kymmenvuotista taivalta, mistä osoituksena tämä juhlanumero. Samalla vuosi 201 9 merkitsee myös historiallista muutosta,
sillä luovumme tämän numeron myötä pdf-muotoisesta lehdestä ja
keskitämme voimat nettisivujen sisällöntuotantoon. Tavallaan kyseessä
on paluu juurille, sillä alun perin Ulkomatalaa julkaistiin vain verkkosivumuotoisena. Päätöksen taustoista kerromme tarkemmin sivuilla 1 3
ja 47.
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Containerships uudistuu vauhdilla

Suomalainen Containerships vastaanotti joulukuussa ensimmäisen lng-käyttöisen konttilaivansa, ja aiemmin viime vuonna
yhtiöstä tuli jättivarustamo CMA CGM:n tytäryhtiö. — 4

Merenkurkun uusi lautta rakennetaan Raumalla

Wasaline ja RMC solmivat aiesopimuksen uuden Vaasa-Uumaja
-lautan rakentamisesta. Jos sopimus vahvistetaan on luovutus
huhtikuussa 2021 . — 6

14

Uuden aikakauden Celebrity Edge valmistui

Celebrityn uutta Celebrity Edge -risteilyalusta voi hyvällä syyllä
kutsua vuoden mielenkiintoisimmaksi uutuudeksi. — 8

Entistä vahvemmin verkkolehti

Ulkomatalan toinen vuosikymmen alkaa historiallisen muutoksen merkeissä,. — 1 3

Maailman suurin Sinfonia

Vieraileva toimittajamme matkusti Symphony of the Seasilla
Atlantin ylitse ja kertoo nyt, millainen kokemus oli matka
maailman suurimmalla risteilyaluksella. — 1 4

28

36 tunnin risteily Hongkongista Honkongiin

Vieraileva toimittajamme kertoo kokemuksistaan 36 tunnin
risteilyltä World Dreamilla Honkongista. — 22

Suomalaisia risteilylaivoja viideltä vuosikymmeneltä

50 vuotta, viisi telakkaa, 55 risteilylaivaa. Muun muassa näistä
elementeistä on tehty risteilyalusten rakentamisen menestystarina Suomessa. — 28

Jäälakeuksien jättiläiset – 60 vuotta jäänmurtoa atomivoimalla

38

Puolet maailman käytössä olevista ydinvoimalla toimivista
jäänmurtajista on rakennettu Suomessa. Luomme katsauksen
atomimurtajien historiaan vuoden 1 959 Leninistä aina
rakenteilla olevaan uuteen Arktika-luokkaan. — 38

Kolumni:Aika aikansa kutakin

Lehtemme perustajiin kuulunut nykyinen Tukholman-kirjeenvaihtajamme Lassi Liikanen tiivistää kolumnissaan Ulkomatalan
kymmenvuotisen taipaleen. — 46

Ensimmäinen Ulkomatala

Kun Ulkomatalan ensimmäinen numero ilmestyi tammikuussa
2009, oli se varsin erilainen julkaisu kuin nyt käsillä oleva taitettu pdf-lehti. Luomme nyt 1 0 vuoden kuluttua katsauksen
ensimmäisen lehden sisältöön. — 47

Tällä sivulla, ylhäältä:
Celebrity Edge. Kuva: Celebrity Cruises
Symphony of the Seas. Kuva: Mikko Laakso
Radisson Diamond. Kuva: Krzysztof Brzoza
50 Let Pobedy ja Jamal Irbis. Kuva: Tuomas Romu
ulkomatala
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Rahtilaivat

Containerships
uudistuu vauhdilla

Containershipsin LNG-uudisrakennuksista ensimmäinen, Containerships Nord, luovutettiin joulukuussa 201 8, ja loput kolme
liittyvät varustamon laivastoon tänä vuonna. Yhtiö itse on viime
kesänä liittynyt osaksi maailman
kolmanneksi suurinta konttilaivayhtiötä, CMA CGM:ää.

TEKSTI : LASSI M ASTOMÄKI

Kerroimme Ulkomatalan numerossa 6/201 7, että
suomalainen Containerships on tilannut neljä LNGkäyttöistä konttilaivaa Wenchong Shipyardilta Kiinasta, ja näistä laivoista ensimmäinen, Containerships
Nord, esiteltiin verkkosivuillamme joulukuun lopulla.
Sarjan kolme muutakin alusta on jo kastettu. Toinen
alus sai nimen Containerships Strom samaan aikaan
ensimmäisen aluksen kanssa toukokuussa 201 8.
Kahden ensimmäisen aluksen nimet viittaavat varustamon entisen omistajasuvun nimeen, Nordströmiin.
Kolmas ja neljäs alus kastettiin lokakuussa 201 8, ja ne
saivat nimet Containerships Finn ja Containerships
Balt. Näillä nimillä haluttiin kunnioittaa Containershipsin historiaa ja juuria.
Alunperin ensimmäisen aluksen luovutuksen piti
tapahtua jo elokuussa 201 8, ja sen jälkeen alusten piti
seurata toisiaan tasaisin välein. Kaikki alukset kuitenkin myöhästyivät, ja pääasiallisena syynä myöhästymiseen oli osapuolten kokemattomuus nestemäistä
maakaasua käyttävistä aluksista. Containerships
Nordin luovuttamisen yhteydessä tiedotettiin jäljellä
olevien kolmen aluksen luovutusten tapahtuvan vuoden 201 9 ensimmäisen puoliskon aikana. Näiden
neljän aluksen lisäksi Containerships on tehnyt aiesopimukset vielä kahdesta samanlaisesta aluksesta.
4

ulkomatala

Containerships osaksi CMA CGM:ää

Kuten jutun alussa jo mainittiin, toinen Containershipsin kannalta merkittävä muutos tapahtui viime
kesäkuussa, kun CMA CGM:n ja suomalaisyhtiön välinen yrityskauppa toteutui. Containerships julkaisi 1 .
marraskuuta 201 8 tiedotteen, jonka mukaan se on
nykyisin osa CMA CGM -konsernia. CMA CGM on
maailman kolmanneksi suurin konttienkuljetusyhtiö:
sen liikevaihto oli 1 8,3 miljardia euroa vuonna 201 8.
CMA CGM toimii maailmanlaajuisesti, ja sen laivasto
koostuu lähes 500:sta laivasta, jotka kulkevat yli 200
reitillä. Yhtiöllä on jo ennestään useita tytäryhtiöitä,
kuten APL, ANL, CNC Line, MacAndrews, Mercosul
Line ja Comanav. Kaikki tytäryhtiöt ovat erikoistuneet konttien kuljetukseen tietyllä alueella, ja näin
ollen Euroopassa toimiva Containerships sopii hyvin
täydentämään CMA CGM:n reittiverkostoa. Lisäksi
konserniin kuuluu mm. satamaterminaaliyhtiöitä.

LNG yhdistää tytär- ja emoyhtiötä
Containershipsiä yhdistää uuteen emoyhtiöön myöskin investoinnit nestemäiseen maakaasuun. Syksyllä
201 7 tiedotettiin CMA CGM:n tilaavan Kiinasta
yhdeksän 22 000 TEU:n konttialusta, jotka käyttävät
nestemäistä maakaasua polttoaineenaan. CMA CGM
olikin ensimmäinen yhtiö, joka päätti hyödyntää
LNG:tä todella suurissa konttialuksissa. Containershipsin kolmannen uudisrakenteen luovutukseen asti
CMA CGM vuokraa Containerships Nordia omaan
liikenteeseensä.
Nestemäinen maakaasu auttaa meriliikennettä sopeutumaan ensi vuonna voimaan astuvaan 0,5 prosentin rikkipäästörajan. Lisäksi LNG pienentää aluksen hiilidioksidipäästöjä noin 25 prosentilla verrattuna tavanomaisiin öljypohjaisiin meripolttoaineisiin.
Nestemäiseen maakaasun ongelmana ovat kuitenkin
metaanipäästöt. LNG:tä poltettaessa saattaa ilmake-

hään päästä pakokaasujen joukossa palamatonta meContainerships Nord merikoeajollaan marraskuussa 201 8.
taania, joka on lyhyellä aikavälillä paljon hiilidioksidia
Kuva: Containerships
voimakkaampi kasvihuonekaasu. Tätä ei kuitenkaan
tapahdu aina, ja moottorin tyypillä ja käyttötavalla on
suuri vaikutus asiaan.
yhtenä tarkoituksena on siirtää kontteja teiltä merille.
Merikuljetukset tuottavat pienemmät päästöt konttia
Door2LNG-hanke
kohti kuin rekkakuljetukset.
Kuten jo edellisessä Containerhipsin uudisrakennuksia käsittelevässä artikkelissa kerrottiin, LNGlaivat ovat osa Containershipsin Door2LNG-hanketta. Hankkeen keskeisenä elementtinä on varustamon 200 miljoonan euron investointi LNG:hen
perustuvaan kuljetusketjuun. Neljän uuden konttialuksen lisäksi hankkeeseen kuuluu nestemäisellä
maakaasulla kulkevia rekkoja ja oma tankkausasema
Isossa-Britanniassa.

Satamissa tapahtuva konttienkäsittely on olennainen
osa konttialusten operointia. Rahtilaivat viettävät
huomattavia aikoja satamissa, mistä johtuen rahdin
käsittelyn nopeuttaminen mahdollistaa laivojen paremman käyttöasteen. Tähän liittyen Containershipsin on tarkoitus parantaa myös konttienkäsittelyä
kolmessa eri terminaalissa yhdessä terminaalioperaattoreiden kanssa. Kyseiset terminaalit ovat MultiLinkin terminaali Vuosaaressa, Rotterdam Short Sea
Terminal Rotterdamissa ja Teesportin terminaali
Door2LNG-hankkeen tarkoituksena on päivittää Englannissa. Lisäksi tavoitteena on parantaa konttien
kaksi Euroopan SECA-alueella (Sulphur Emission seurantaa matkan aikana.
Control Area eli rikkipäästöjen rajoitusalue) liikennöitävää merilinkkiä ympäristöystävällisemmiksi; kyseiset linkit yhdistävät Helsingin, Rotterdamin ja
Teesportin satamia. Nämä satamat kuuluvat kaikki
Euroopan Unionin TEN-T-määrittelyn (TransEuropean Transport Network) piiriin. Tästä johtuen
EU luonnollisesti tukee Door2LNG-hanketta, jonka
ulkomatala
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Autolautat

Merenkurkun
uusi lautta
rakennetaan
Raumalla
Pitkään suunnittelussa ollut uusi
alus Vaasa-Uumaja -linjalle rakennetaan mitä todennäköisimmin
Raumalla, sillä Kvarken Link ja
RMC solmivat 1 1 .1 . aiesopimuksen
laivan rakentamisesta.

ta suunnitellaan tuotettavan paikallisesti Vaasassa. Lisäksi alus varustellaan akuilla, jotka mahdollistavat
päästöttömän ajon osalla reitistä, tai polttoainesäästöjä koko matkan ajalla, kun koneita voidaan koko
ajan käyttää optimikuormalla ja ajoittain tarvittavat
lisätehot ottaa akuista. Perinteisten peräsinten ja
kiinteiden potkureiden sijaan uuteen laivaan tulee
ruoripotkurit, mikä on toistaiseksi harvinainen ratkaisu matkustaja-autolautoissa – joskin Viking Linelle
parhaillaan Kiinassa rakenteilla olevaan lauttaan on
TEKSTI : KALLE I D
tulossa myös ruoripotkurit. Pohjoisen reitin huomioiVaasan kaupungin ja Uumajan kunnan omistama Kvar- den alus varustellaan luonnollisesti jääluokkaan 1 A
ken Link -yhtiö ja Rauma Marine Constructions -te- Super.
lakka allekirjoittivat 1 1 .1 .201 9 noin 1 20 miljoonan
euron aiesopimuksen Merenkurkun liikenteen uuden Aiesopimus on tarkoitus vahvistaa vielä alkuvuoden
matkustaja-autolautan rakentamisesta. Aluksen kapa- aikana. Valmistuessaan uusi alus korvaa nykyisen,
siteetti tulee olemaan 800 matkustajaa ja 1 500 kais- vuonna 1 981 Helsingissä rakennetun Wasa Expressin
tametriä rahdille. Sopimuksen mukaan se luovutetaan Wasalinen liikenteessä Vaasan ja Uumajan välillä. NyKvarken Linkin sisaryhtiö Wasalinelle viimeistään kyisen Wasa Expressin kapasiteetti on 850 matkustahuhtikuun 2021 lopussa. Laiva tulee perimään Vaasan jaa ja 1 1 50 kaistametriä.
ja Uumajan välillä nykyisin liikennöivän Wasa Expressin nimen, joten uudisrakenteesta tulee jo viides Me- RMC:llä on Kvarken Linkin uudisrakenteen lisäksi sopimus suurlohkojen rakentamisesta alihankintana
renkurkussa liikennöivä Wasa Express.
Meyer Turun telakalla, sekä kaksi muuta aiesopimusta:
Ensimmäisenä suurempana lauttana maailmassa uusi Tallinkin kanssa Helsinki-Tallinna -linjalle suunnitellusWasa Express tulee olemaan voimanlähteeltään ta nopeasta matkustaja-autolautasta ja PuolustusvoiLNG/akku-hybridi. Pääkoneet tulevat olemaan dual mien kanssa Laivue 2020 -luokan korvettien rakenfuel -tyyppiä, joissa voidaan käyttää sekä polttoöljyä tamisesta. Mikäli kaikki aiesopimukset toteutuvat,
että nesteytettyä maakaasua (LNG) tai biokaasua, jo- valmistuu Kvarken Linkin alus näistä ensimmäisenä.
6 ulkomatala

Yllä: Havainnekuva uudesta Wasa Expressistä.
Kuva: Rauma Marine Construction
Oikealla: Viime syksynä yleisölle esitelty luonnos uuden
aluksen kahvilasta. Tilan on suunnitellut turkulainen Kudos
Dsign, joka on aiemmin suunnitellut sisustuksia muun muassa
luksusvarustamo Crystal Cruisesille. Kuva: Kudos Dsign
Oikealla alla: Ensimmäisessä julkaistussa havainnekuvassa
vuodelta 201 4 uusi alus näytti perin erilaiselta. Sittemmin
suunnitelma on muokkautunut perinteisempään (ja
rakennuskustannuksiltaan halvempaan) suuntaan.
Kuva: Wärtsilä
Alla: Vaikka Wasaline ei ole vielä ilmoittanut nykyisen Wasa
Expressin olevan myynnissä, on varustamo saanut jo
yhteydenottoja kiinnostuneilta ostajilta. Kuva: Kalle Id

ulkomatala
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Risteilijät

Uuden aikakauden C
valmistui

Kenties vuoden 201 8 kiinnostavin
uusi risteilijä, Celebrity Edge luovutettiiin 31 .1 0.201 8 Chantiers de
l’Atlantique -telakalta. Varustamon edellisestä uudisrakennuksesta olikin jo aikaa, sillä Solsticeluokan viimeisin jäsen, Celebrity
Reflection valmistui 201 2.
8
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TEKSTI : O LLI TUOMINEN
Valtaosalla risteilyvarustamoista uusi risteilijäsukupolvi on edellistä suurempi, mutta Celebrity Edge on
mitoiltaan varsin lähellä vuosina 2008-201 2 valmistuneita Solstice-luokan aluksia ja matkustajakapasiteetiltaan itse asiassa hieman edellisiä pienempi. Koon
sijaan uuden alusluokan suunnittelussa onkin panostettu nimenomaan palveluiden ja elämysten kehittämiseen sekä helppoon liikkumiseen aluksessa.

Yksi Celebrity Edgen monista ulkoisista tunnusmerkeistä on
laivan massiivinen korsteeni, jossa varustamon X-merkki
on toteutettu uudella tavalla korsteenin muodolla. Etualalla
Rooftop Gardenia. Kuva: Celebrity Cruises

Celebrity Edge

Celebrityn tavoitteena on houkutella Edge-luokan
aluksilla nuorempaa asiakaskuntaa ja heitä jotka eivät
ole aiemmin risteilyillä käyneet. Aluksen tiloja suunnittelemaan palkattiin useita suunnittelijoita, joilla ei
ollut aiempaa kokemusta risteilijöiden sisätilojen
suunnittelusta. Samanlainen trendi on näkynyt myös
muissa varustamoissa niin risteilijä- kuin lauttaliikenteessä, lähimpänä esimerkkinä Tallinkin Megastar sekä
Viking Grace, joissa merkittävän osan sisätiloista on
suunnitellut aiemmin lähinnä toimistojen, ravintoloi-

den ja hotellien suunnittelijana tunnettu dSign Vertti
Kivi & Co. Myöhemmin samainen toimisto on suunnitellut tiloja TUI Cruisesin Turussa rakennettaville
Mein Schiff -risteilijöille.
Uudenlaiset tekniset ratkaisut ja nimekkäiden suunnittelijoiden käyttö näkyy myös hintalapussa, sillä
aluksen hinnaksi on arvioitu noin miljardi dollaria,
mikä on samaa luokkaa kuin Royal Caribbeanin
massiivisten Oasis-luokan alusten.
ulkomatala
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Taikamatto kyljellä
Celebrity Edge onkin saanut jo ennen valmistumistaan paljon huomiota osakseen. Laivan huomiota
herättävin ominaisuus on laivan styyrpuurin puoleisella kyljellä oleva Magic Carpet eli “taikamatto”, joka
muuntautuu monenlaiseen käyttöön. 90-tonninen
Magic Carpet liikkuu kansien 2 ja 1 6 välillä. Veden
tasalle laskettuna se toimii suurena laiturina laivan
tender-veneille, ja uima-allaskannen tasalla se puolestaan toimi allaskannen jatkeena. Kannella viisi se
puolestaan toimii ravintolan terassina. Maisemakyytiin
ei valitettavasti pääse, sillä kun taikamattoa liikutellaan kansien välillä, matkustajia ei päästetä kyytiin.

ravintola on jaettu kolmeen pienempään kokonaisuuteen, joilla on jokaisella oma teemansa.
Laivan peräosassa kansilla 4-6 sijaitseva kolmikerroksinen, lasiseinäinen Eden mukautuu vuorokaudenajan
mukaan eri käyttötarkoituksiin. Vaikuttavan tilan sisustuksessa on hyödynnetty runsaasti kasveja ja monet tolpat on verhoiltu puuta muistuttavalla materiaalilla, mikä tuo tilaan hieman viidakkomaisen tunnelman. Aamuisin se on rento lounge, päivällä eloisa
esiintymispaikka ja illalla tila muuntautuu ravintolaksi.
Esityksiä varten ei ole erillistä suurta esiintymislavaa,
jolloin esitykset tulevat todella lähelle yleisöä.

Laivan keskus on Grade Plaza, jonka keskipisteenä on
Alkujaan Magic Carpetia suunniteltiin pelkästään lai- 765 ledisiivekkeestä tehty taideteoksen ja valaisimen
turiksi tender-veneille, jotka vievät matkustajat mai- yhdistelmä.
hin niissä satamissa, joissa laiva jää redille ankkuriin.
Celebrityn suunnittelijat kuitenkin laskivat nopeasti, Uusia hyttikategorioita ja InfinityVerandat
että pelkästään laiturina Magic Carpetin käyttöaste
jäisi vain noin 20 prosenttiin, ja niinpä syntyi idea kan- Celebrity Edgen suurimmat hytit ovat kaksi 232-neliöistä Iconic Suitea, jotka sijaitsevat komentosillan
sien välillä hissin lailla liikkuvasta alustasta.
yläpuolella. Niissä on kaksi makuuhuonetta ja kaksi
kylpyhuonetta sekä oma uima-allas.
Rooftop Garden
Kansille 1 4 ja 1 5 on koottu valtaosa laivan ulkotiloista. Kannen 1 5 peräosassa sijaitseva Rooftop Garden
on suunniteltu rennoksi tilaksi, jossa voi viettää aikaa
rauhallisemmassa ympäristössä. Rooftop Gardenin
yhteydessä sijaitsee myös Rooftop Garden Grill, jossa
on tarjolla grilliruokaa sekä burgereita. Kannen keulaosassa on hulppeilla näköaloilla varustettu kuntosali
sekä Edge Villas -kategorian hyttejä (näistä lisää
myöhemmin).

Toinen uusi hyttikategoria Celebrity Edgellä ovat
Edge Villat. Kaksikerroksisia hyttejä on laivan keulaosassa yhteensä kuusi, ja niissä on yksi makuuhuone
ja kaksi kylpyhuonetta. Vajaa 200-neliöisissä hyteissä
on laaja parveke omalla uima-altaalla sekä suuret,
lattiasta kattoon olevat ikkunat.

Aiempienkin Celebrityn alusten tapaan sviittimatkustajille on varattu oma alueensa, jonne ei alempien
hyttikategorioiden asiakkailla ole asiaa. The RetreatisKannen 1 4 keskiosan on vallannut allaskansi, jossa sa sviittimatkustajille on tarjolla oma rauhallinen uiallas on sijoitettu epäsymmetrisesti laivan paapuurin ma-allas ja lounge, minkä lisäksi illallista voi nauttia
puoleiselle reunalle, minkä kerrotaan parantavan tilan Luminae @ The Retreat -ravintolassa.
yhteyttä ympäröivään mereen. Lisäksi kannelta löytyy
useampi kahvila sekä pieni Mast Grill, joka tarjoilee Uutta ajattelua edustavat myös parvekkeelliset Edge
pikaruokaa, kuten burgereita, voileipiä ja salaatteja. Stateroom-hytit, joissa hytin ja parvekkeen välissä
Kannelta löytyy myös vain aikuisille tarkoitettu, ka- olevan lasisen väliseinän saa kokonaan pois, ja näin
sisä- ja ulkotilan raja hämärtyy. Itse parvekkeella on
tettu Solarium Pool.
parvekelasit, jotka saa laskettua alas, jolloin tilasta
muodostuu perinteinen kaiteellinen parveke. Parve29 ravintolaa ja baaria
kelaseista on varmasti iloa esimerkiksi keväällä ja sykLaivalla on 29 ravintolaa ja baaria, joiden joukossa on syllä Euroopan vesillä seilattaessa. Celebrity korostaa
neljä pääravintolaa ja seitsemän uutta erikoisravinto- mielellään myös, että hytit ovat 23 prosenttia suulaa. Perinteisen yhden suuren pääravintolan sijaan rempia kuin Solstice-luokan aluksilla.
matkustajille on nyt tarjolla neljä eri tyyppistä ravintolaa, joiden nimet ovat Tuscan, Cosmopolitan, Nor- Uudenlaiset Infinity Veranda-parvekkeet ja laajat ikkumandie ja Cyprus. Ravintoloissa tarjoillaan pääosin napinnat on tehnyt mahdolliseksi kantavien rakenteisamaa ruokalistaa, mutta jokaisessa on myös valikoi- den keskittäminen lähemmäs laivan keskiviivaa. Näin
ma ravintolakohtaisia annoksia. Samanlainen trendi on ulkolaidoilla on pystytty tekemään totuttua kevyemhavaittavissa myös muilla varustamoilla kuten TUI mät kansirakenteet ja osassa tavallisissa ikkunahyteisCruisesilla, jonka Turussa rakennetuissa aluksissa pää- säkin ikkunoista on voitu tehdä koko ulkoseinän ko1 0 ulkomatala

Yllä: Italialaistyyppinen Tuscan on yksi Celebrity Edgen
neljästä pääravintolasta.
Oikealla: Tenniskentän kokoinen Magic Carpet tositoimissa
tender-veneiden laiturina, mikä oli myös Magic Carpetin
alkuperäinen käyttötarkoitus. Ravintolakäytössä Magic
Carpetille mahtuu noin sata henkeä.
Alla: Celebrity Edge saapumassa ensimmäistä kertaa
talvikauden kotisatamaansa Fort Lauderdaleen 1 8.1 1 .201 8.
Samalla juhlittiin Celebrity Cruisesin uuden T25-terminaalin
avajaisia. Kesällä alus risteilee Välimerellä.
Kuvat: Celebrity Cruises

ulkomatala
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koisia ulottuen lattiasta kattoon.

"Yksi uniikeimmista ja houkuttelevimmista
risteilijöistä vuosikymmeneen"
Mitä uutta miljardin maksava Celebrity Edge risteilymarkkinoille sitten tuo? Uudet rakenteelliset ratkaisut ovat mahdollistaneet entistäkin suuremmat ikkunapinnat, mitkä tuovat meren ja kohteet aivan matkustajan silmien alle. Vaikka voisi ajatella, että laivalla
meri on aina lähellä ja läsnä, näin ei kuitenkaan ole,
kuten esimerkiksi tämän lehden sivuilta löytyvä matkakertomus Symphony of the Seasilta ja lehdessä
3/201 8 julkaistu esittely Norwegian Blissistä osoittavat.
Yllä: Iconic Suitessa on kenties laivan parhaat näkymät, sillä
ne sijaitsevat komentosillan päällä ja ne on varustettu
katosta lattiaan ulottuvilla ikkunoilla.
Alla: Infinite Veranda Edge Stateroom -hyttiluokassa. Kaikkia
hytin toimintoja voi kontrolloida yhden kosketusnäytön
kautta. Kaikkiaan Infinite Veranda -hyttejä on laivassa 91 8.
Alinna: Laivan perässä kansilla 4-6 sijaitsevassa Edenissä on
valtavat ikkunapinnat, joista kelpaa ihailla maisemia.
Kuvat: Celebrity Cruises

Arvostettu risteilysivusto Cruise Critic toteaa arviossaan, että Celebrityn perinteinen asiakaskunta
saattaa pettyä uudella aluksella, sillä yhtiö tavoittelee
selkeästi uutta asiakaskuntaa. Poissa ovat esimerkiksi
massiiviset iltashow’t, suuri pääravintola koko risteilyn kestävällä istumajärjestyksellä sekä rauhalliset
lounget, jossa voi nauttia lasillisen kevyen musiikin
siivittämänä. Celebrity Cruisesin ilmeisenä tarkoituksena onkin selvästi houkutella Edgellä niitä matkailijoita, jotka eivät vielä risteilyllä ole käyneet. Aikaisemmasta poikkeava lähestymiskulma vetosi kuitenkin
Cruise Criticin toimitukseen, joka totesi yhteenvedossaan, että “Celebrity Edge on yksi uniikeimmista ja
houkuttelevimmista risteilijöistä vuosikymmeneen ja
se on erityisesti rakennettu moderneja matkailijoita
kiinnostavaksi.”
Celebrity Cruisesilla on tilauksesssa vielä kolme
Edge-luokan alusta. Niistä seuraava, Celebrity Beyond,
valmistuu 2020 ja kaksi jälkimmäistä, vielä nimeämätöntä alusta 2021 ja 2022.

Fakta:
Celebrity Edge
Pituus: 306 m
Leveys: 39 m
Syväys: 8,4
Bruttovetoisuus: 1 30 81 8
Matkustajia: 2 91 8 (max 3 373)
Hyttejä: 1 467
Miehistö: 1 320
Koneteho: 32 MW
Matkanopeus: 22 solmua
Lippu: Malta
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Ulkomatala uudistuu

Entistä vahvemmin
verkkolehti
Tämä numero on Ulkomatalan
1 0-vuotisjuhlanumero. Toisen vuosikymmenen alku merkitsee erään
ajan päätöstä, sillä tämä numero
tulee jäämään toistaiseksi viimeiseksi lehtimuotoiseksi julkaisuksi.
Siirrämme toimintamme täysin
verkkosivuillemme, jotta voimme
reagoida ajankohtaisemmin ja
tuottaa sisältöä entistäkin säännöllisemmin.

TEKSTI : J USSI LITTUNEN

täneet jatkaa edellisen vuoden viitoittamalla tiellä ja
uudistua edelleen: tärkeimpänä tavoitteenamme on
keskittää kaikki resurssit laadukkaaseen sisällöntuotantoon tasaisesti ympäri vuoden. Haluamme pystyä
reagoimaan merenkulkualan tapahtumiin entistä
nopeammin ja juuri silloin, kun asiat tapahtuvat, emmekä halua tinkiä Ulkomatalan maksuttomuudesta.
Nykyresursseilla tämä tarkoittaa sitä, että pdf- ja
Issuu-lehtien julkaiseminen päättyy tähän numeroon.
Päätös oli toimitukselle vaikea mutta välttämätön
resurssit ja tavoitteemme huomioon ottaen.
Ulkomatala ja sen sisältö ei katoa mihinkään. Olemme entistä vahvemmin verkkolehti, joka suunnittelee
jatkossa toimintaansa yhden kuukauden sykleissä
aiemman kolmen kuukauden ilmestymistahdin sijasta.
Käytännössä materiaali, jonka aiemmin julkaisimme
taitettuna lehdessä, saadaan nyt suoraan lukijoille
ilman taittoon kuluvia työtunteja juuri silloin, kun
kyseinen aihe on ajankohtainen. Emme myöskään sulje pois mahdollisuutta tehdä taitettuja julkaisuja jatkossakin esimerkiksi vuosikoosteen muodossa.

Kun Verkkolehti Ulkomatalan ensimmäinen numero
julkaistiin tammikuussa 2009, oli lehti html-pohjainen,
muutaman sivun mittainen julkaisu (tästä kerromme
lisää sivulla 47). Tästä numerosta alkoi pitkä kehityskulku kohti nyt käsillä olevan kaltaista julkaisua. Verrattaessa tätä lehteä kymmenen vuoden takaisiin numeroihin on muutos merkittävä: sivumäärä on lisääntynyt, kuvien määrä moninkertaistunut ja taitto ja
Historiajutut ja -juttusarjat, joiden eteen Ulkomatalan
ulkoasu hioutunut ja vakiintunut.
toimitus on tehnyt paljon ainutlaatuista työtä, tulevat
Alusta alkaen Ulkomatalan tavoite on ollut selkeä: säilymään tärkeänä osana toimintaamme, samoin mathaluamme olla suomenkielinen merenkulkualan verk- kakertomukset ja galleriat, joille verkkosivut tulevat
kojulkaisu, joka on ilmaiseksi kaikkien lukijoiden tarjoamaan aivan uudenlaisia mahdollisuuksia esimersaataville niin verkossa kuin Facebookissakin. Ul- kiksi kuvituksen saralla. Ja jotta toimituksen oma ääni
komatalan “ydinryhmän” muodostaa kuitenkin enää säilyisi myös verkkosivuilla, pyrimme säännöllistämään
kolmen vakituisen toimittajan tiimi, joka tekee työtä kolumnitoimintaamme korvaten näin lehdestä tutun
vapaaehtoisesti muiden töidensä ja opintojensa ohel- pääkirjoituksen ja tämän numeron myötä Ulkomala. Resurssimme ovat tiukoilla, mistä syystä olemme talan tekijäjoukosta poistuvan entisen päätoimituseampaan kertaan joutuneet pohtimaan, miten voi- tajamme Lassi Liikasen kolumnit.
simme keskittää käytössä olevat resurssimme nimenomaan laadukkaan sisällön tuottamiseen säännölli- Lähikuukaudet tulevat näyttämään, millaiseksi säänsesti. Vierailevat kirjoittajat – tässä numerossa heitä nöllinen toimintamme tulee muodostumaan, ja erion peräti neljä – ovat olleet meille korvaamattoman tyisesti tähän liittyen kuuntelemme tuttuun tapaan
suureksi avuksi, kuten myös viime vuonna tehty pää- heräkällä korvalla lukijoidemme toiveita ja palautetta.
tös siirtää osa materiaalista lehden sivuilta verkkoon. Olkaa siis yhteydessä!
Ulkomatalan 1 1 . vuosikerran alkaessa olemme päätulkomatala
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Matkakertomus

Maailman suurin sin

Symphony of the Seas, maailman
suurin risteilyalus, lähti lokakuussa ensimmäistä kertaa Atlantin yli
Barcelonasta Miamiin kyydissään
myös vieraileva toimittajamme.
TEKSTI JA KUVAT: M IKKO LAAKSO
Kun Silja Linen nykyiset Helsinki-Tukholma -linjan
laivat olivat 1 990-luvun alussa rakenteilla, varustamo
mainosti maailman ensi-iltaa Itämerellä. Näissä laivoissa yläkannet oli ensimmäistä kertaa jaettu kahteen
kävelykadun erottamaan osaan. Sisaruksista ensimmäinen nimettiin vaatimattomasti serenadiksi, mutta
jälkimmäisen nimessä soikin jo mahtipontinen sinfonia.

Symphony muttei Silja
Maailmanmaineeseen kävelykadun konseptin nosti
Royal Caribbean International, maailman toiseksi suurin risteilyvarustamo. Vähintään yhdeksän metriä leveä kävelykatu, Royal Promenade, on toteutettu Turun telakalla peräti kymmeneen Royal Caribbeanille
14
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rakennettuun laivaan. Viimeisimpinä tähän kävelykatujen laivastoon ovat liittyneet Ranskassa rakennetut Harmony of the Seas ja Symphony of the Seas.
Symphony of the Seas on Royal Caribbeanin uusin
laiva, ja sen konsepti perustuu Turussa kehitettyyn
Oasis-luokkaan. Aluksen pituus on 361 metriä ja 1 5
senttimetriä, ja juuri nuo ylimääräiset senttimetrit tekevät tästä 228 081 bruttorekisteritonnin jättiläisestä
luokkansa suurimman. Aluksen leveys on 65 metriä ja
syväys reilut yhdeksän metriä. Kansia on 1 8, hyttejä 2
759 ja matkustajapaikkoja 6 680. Kokonaisuutta
pyörittämään tarvitaan 2 234-henkinen miehistö.
Tämä 1 ,3 miljardia euroa maksanut mammutti valmistui St. Nazairesta huhtikuussa 201 8, ja ensimmäisen
kesänsä se risteili läntisellä Välimerellä.

Alkusoitto
Sateisena lokakuun lopun sunnuntaina Barcelonan
satamassa oli lähdön tunnelmaa, kun 5 439
matkustajaa etsiytyi laivan uumeniin. Lähtöselvitys
sujui tehokkaasti, ja mukavana uudistuksena laivaan
pääsi pelkkää matkalipun viivakoodia näyttämällä.
Hyttiavaimena ja matkanaikaisena luottokorttina

nfonia

toiminut sirukortti odotti hytin ovella.
Symphony of the Seas on hieno laiva varsinkin sisältä.
Varustamon aiemmista laivoista tutut elementit,
kuten messinki, kellertävä puu ja ylenpalttisen
kaarevat muodot, ovat poissa. Tilalla on terästä,
kirkasta lasia ja paljon suoria, selkeitä linjoja. Sisätilat
tuntuivat heti kättelyssä raikkailta ja nykyaikaisilta,
varsinkin kun kaikki vielä tuoksui uudelta.Valaistus oli
kaikkialla erittäin miellyttävä, eikä vilkkuvia tai
levottomasti väriä vaihtavia valoja juurikaan ollut.
Tauluja ja veistoksia laivalla on yhteensä 1 3 347, mikä
on valtava määrä jopa Symphonyn kokoiselle
alukselle.
Niin hienot kuin aluksen sisätilat ovatkin, ne ovat
myös ongelmalliset. Kun kolmantena päivänä pysähdyimme sateiseen Malagaan, tajusin, etten ollut
nähnyt merta sitten Barcelonasta lähdön. Kun laiva
illalla jatkoi matkaa, en edelleenkään nähnyt merta,
koska kaikki ulkokannet oli suljettu. Merinäköalan
tarjoavia parvekehyttejä on 1 447, mutta julkisissa
tiloissa ei ole ikkunoita juuri ollenkaan – tai jos onkin,
niistä näkee lähinnä aurinkokansille. Koko laivassa ei
ole yhtään oleskelutilaa, josta näkisi ulos merelle.

Laivan aurinkokansilla on kolme uima-allasta ja pari
tuhatta kansituolia.

Joihinkin sisätiloihin kyllä välitettiin videokuvaa merestä, mutta ratkaisu ei tuntunut aidolta.

Rantalaiturilta keskuspuistoon
Royal Caribbean on ryhmitellyt Oasis-luokan laivojen
palvelut teema-alueiksi tai “naapurustoiksi,” joista
jokaisella on oma identiteettinsä. Ulkona laivan perässä sijaitsee Boardwalk, joka varsin onnistuneesti
jäljittelee kuuluisien rantalaitureiden tunnelmaa.
Myynnissä on hampurilaisia, jäätelöä, makeisia ja rantavarusteita. Täältä löytyy myös aito, hyväntuulinen
karuselli, jonka kyytiin pääsevät niin lapset kuin aikuisetkin.
Laivan keskiosassa kulkee Royal Promenade, tuo
kuuluisa kävelykatu. Oasis-luokassa katu on vanhempia laivoja leveämpi ja matalampi ja muistuttaa valitettavasti enemmän ostoskeskusta kuin kävelykatua.
Kadun varrella syödään pizzaa, juodaan kahvia ja eläydytään brittiläisen pubin tunnelmaan – ostoksia tietenkään unohtamatta. Laivan viihdekeskus, Entertainment Place, on kävelykadun alapuolella. Kokonaisuuteen kuuluu pieni jäähalli, stand up -komedianäyttämö, tyylikäs jazz-klubi, valtava teatteri ja pelkästään
ulkomatala
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pitkäaikaisia kanta-asiakkaita palveleva olohuone.
Aluksen ehkä kiehtovin tila on kävelykadun yläpuolelle rakennettu keskuspuisto, Central Park. Tässä
reilut sata metriä pitkässä puistossa kasvaa noin 20
700 viherkasvia, joista neljä puutarhuria pitää päivittäin huolta. Merinäköalaa ei täälläkään ole, mutta
merituuli ja sää ovat aitoja: kun sataa, puistoon
menevä saa mukaansa sateenvarjon. Puiston reunoilla
on kolme teemaravintolaa, viinibaari sekä aamiaista ja
lounasta tarjoava kahvila. Lämpimällä ilmalla puistossa
oli ihana istuskella, ja illalla sen tunnelma oli lähes
taianomainen.

ninkeja kohti etelää. Symphony rullasi ja heilui nelimetrisissä mainingeissa yllättävän levottomasti. Maininkien hiukan kasvaessa uima-altaat tyhjennettiin,
koska vesi alkoi lainehtia pitkin kansia. Tietysti suurikin keinuu, kun suuret voimat keinuttavat, mutta silti
aluksen liikkeet hiukan yllättivät. Jopa laituriin kiinnitettynä Symphony tuntui koko ajan olevan pienessä,
levottomassa liikkeessä.

Merenkäyntiin on totta kai myös varauduttu. Kaikki
liikkuvat rakenteet, kuten sisääntuloaulojen liukuportaat ja peräkannen karuselli on jousitettu ja iskuvaimennettu. Hissit, joita matkustajien käytössä on
24, pystyisivät kulkemaan jopa 20 asteen kallisOma hytti kullan kallis
tuksessa. Käytännöllisenä yksityiskohtana kerrokseen
pysähtyvän hissin kulkusuunta on ilmaistu selkeästi
Majoituin ikkunattomaan sisähyttiin, koska halusin värivaloilla: ylöspäin matkaavan hissin oviaukko loistaa
nukkua täysin pimeässä. Iloisena yllätyksenä hytti oli vihreänä ja alaspäin menevän punaisena.
oikeasti pimeä, eikä siellä ollut häiritseviä merkkivaloja eikä varsinkaan oranssina hohtavia valokatkai- Ruokaa, lisää ruokaa
sijoita. Ilmanvaihto toimi miellyttävästi, ja oli mahtavaa, että tuloilmaventtiilille oli vihdoin löydetty paikka Ruoka laivalla oli iloinen yllätys.Valikoima oli valtava,
jostain muualta kuin suoraan sängyn yläpuolelta. kaikki oli laadukasta ja annokset olivat sopivasti sekä
Kaikki kalusteet olivat laminaattipintaisia ja varsin keventyneet että pienentyneet. Ruokasalin ja noutolaadukkaita.
pöytien tarjonta sisältyi risteilyn hintaan. Noutopöytiä laivalla on kaksi, isompi perässä ja pienempi
Hytti oli tilava, ja tilantuntua lisäsi entisestään se, että keulassa. Valikoima tuntui kaventuneen aiemmista
hytin ovi avautui ulospäin. Äänieristyskin oli kunnossa, kokemuksistani, mutta kaiken ylenpalttisuuden kesmutta ihan täydellinen ei tämäkään hytti ollut. Säily- kellä se oli vain hyvä asia. Lounasaikaan myös ruokatystilaa oli paljon vähemmän kuin vanhemmissa lai- salissa on pieni noutopöytä ja salaattibaari, ja lisäksi
voissa, eikä kengille ollut tilaa missään. Vaatekaapit ulkona, ylimmällä peräkannella, on pieni meksiolisivat loppuneet auttamattomasti kesken, jos hytti kolainen lounasravintola, jossa pystyy pistäytymään
olisi ollut täynnä eli kolmen hengen käytössä. Eu- vaikka kesken auringonoton. Ei ihme, että vaatteet
rooppalaisia pistorasioita oli vain yksi, mutta onneksi tuntuivat matkan edetessä taas kerran kutistuneen!
latausmahdollisuus kahdelle USB-laitteelle oli hytissä
valmiina.
Royal Caribbeanin ruokasalit ovat aina olleet näyttäviä, eikä Symphonyn kolmikerroksinen ruokasali
Hytin valaistus oli hyvä, mutta pienenä omituisuutena ollut poikkeus. Värimaailma oli kauniin yhtenäinen, ja
sohvan lukuvaloa ei saanut päälle sytyttämättä samal- eloksoidusta alumiinista jyrsityt samppanjakuplat toila kaikkia kattovaloja. Iloisena yllätyksenä kylpyhuo- vat tilaan ripauksen luksusta. Miellyttävä yllätys oli
neessa paloi aina pieni, kätevä yövalo, jollaisen myös se, että isot kymmenen hengen pöydät olivat
toivoisin näkeväni myös Suomessa rakennettavissa miltei kadonneet. Nyt suurin osa pöydistä oli varattu
laivoissa. Kylpyhuone oli muutenkin tyylikäs ja koh- kahdelle tai neljälle ruokailijalle.
talaisen tilava. Ainoina puutteina säilytyskaapit oli korvattu avohyllyillä, eikä märille vaatteille ollut vanhem- Symphonyn kokoisessa laivassa keittiöitä on useita, ja
pien laivojen tapaan kuivausnarua.
ne ovat jatkuvasti toiminnassa. Monet keittiöissä käytettävät laitteet toimivat korkeapaineisella höyryllä, ja
Rullaavan hyvää huomenta
esimerkiksi puoli kuutiota vettä saadaan kiehumaan
1 0 minuutissa. Kokit kertoivat, että ateria, jonka valRisteilyn neljäntenä aamuna matkasimme jo Atlantilla, mistamiseen menisi kotona tunti, valmistuu
vaikkakin vasta Casablancan kohdalla. Reilut tuhat Symphonyllä 20 minuutissa. Kaikki uunit ja nostatusmerimailia pohjoisempana hiipuva myrsky lähetti mai- kaapit ovat tietokoneohjattuja, ja niiden energiate16
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Yllä: Laivan sydän on keskellä laivaa kulkeva kävelykatu
Royal Promenade.
Yllä oikealla: Keskuspuiston tunnelma oli iltaisin lähes
taianomainen.
Oikealla: Laivan peräkannella Boardwalkilla matkustajia
ilahduttaa jopa pieni, aito karuselli.
Alla: On se iso – Symphony of the Seasilla on kokoa
enemmän kuin Silja Linen neljällä autolautalla yhteensä.
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Yllä: Viimeiset aamiaisannokset odottavat noutajaansa
huippuvarustellun keittiön luukulla.
Vasemmalla: Ruokasali oli paitsi näyttävä, myös miellyttävän
kaunis. Kuvassa ruokasalissa sijaitseva kattokruunu.
Vasemmalla alla: AquaTheaterin näytökset perustuvat
uimahyppyihin ja akrobatiaan.
Alla: Tummanharmaa sisähytti oli kaikin puolin miellyttävä.

18
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hokkuutta seurataan jatkuvasti. Kun laivalla perinteitä riittävän korkea eikä sisäkatto tullut heti vastaan,
kunnioittaen tarjottiin hummeria, keittiöt varautuivat mutta merinäköala oli - jos ei kokonaan eliminoitu 5 500 annoksen menekkiin.
niin ainakin minimoitu. Kuntosali tuntui tunkkaiselta,
eikä se eronnut enää mitenkään vastineistaan kuivalla
Symphonyllä on kuusi teemaravintolaa, joihin joutuu maalla.
maksamaan pienen sisäänpääsymaksun. Hooked Seafood on erikoistunut kalaan ja äyriäisiin, Chops Grill Kannella 5 laivan ympäri kiertää 669 metriä pitkä
pihveihin ja Izumi japanilaiseen ruokaan. Laivan par- juoksurata, jonka varrella on muutama pingispöytä ja
haimmaksi ravintolaksi mainostettu 1 50 Central Park mukavan merituulinen levähdysalue. Opasteet kehotosoittautui pettymykseksi. Palvelu oli tympeää, ruoka- tivat välillä lisäämään vauhtia, varomaan poikittaista
lista suppea ja ruoka jopa hiukan mielikuvituksetonta. liikennettä tai jaksamaan vielä hetken. Rata kulki suuPettymys oli myös Jamie Oliverin suunnittelema rimmaksi osaksi pelastusveneiden takana, mutta peräitalialainen ravintola, joka muistutti lähinnä keskin- kaarteesta sentään avautui hieno näkymä vanaveteen.
kertaista brittiläistä ketjuravintolaa. Huikean kekseliäitä annoksia tarjoava Wonderland sen sijaan oli yl- Tässä kohdassa on pakko mainita asia, joka suomalätyksellinen ja ehdottomasti vierailun arvoinen.
laiselle merkitsee katastrofia: laivalla ei ole kunnollista
saunaa. Kuntosalin yhteydessä on kyllä pieni höyryBaareja Symphonyllä on runsaasti. Erikoisin niistä on sauna ja infrapunasauna, mutta niiden käytöstä olisi
Bionic Bar, jossa juoman valmistaa pieni teollisuus- pitänyt maksaa 30 euroa päivältä tai 1 60 euroa koko
robotti. Kuulostaa hauskalta, mutta toinen roboteista matkalta. On sääli, että eurooppalaiset matkustajat on
oli usein rikki, eikä muovinen kertakäyttömuki oikein hylätty näin tylysti, sillä lähes kaikilla varustamon
houkutellut. Muissa baareissa sentään oli edelleen vanhemmilla laivoilla on kunnolliset, ilmaiset saunat.
baarimestarit ja oikeat lasit, mutta jonkinlaisena ekotekona cocktail-tikut oli vaihdettu halpoihin puutik- Toiselta planeetalta
kuihin. Samoin muoviset pillit oli korvattu pahvisilla,
vaikka niistä ryystettynä mikä tahansa juoma maistui Toisin kuin moni muu varustamo, Royal Caribbean
aikalailla pahvilta.
tuottaa itse kaikki laivoilla esitettävät näytökset ja
ohjelmanumerot. Niistä on tullut vuosi vuodelta näytAktiviteetit
tävämpiä, ja Symphonyllä muutama esitys oli viedä
jalat alta. Se ei esimerkiksi ole enää uutinen, että laiTekemistä Symphonyllä kyllä riittää. Laivalla on kolme van jäähallissa 1 4 jäätanssijaa esittää taitoluistelua,
uima-allasta, joista yhden vesi on suolaista merivettä. mutta sitä en todellakaan osannut odottaa, että toiPorealtaita on 1 3 ja vesiliukumäkiä kolme, kaikki ul- sen esityksistä aloitti 48 muodostelmassa lentävää
kona kannella 1 5. Lapsille on oma vesipuisto, kun taas nelikopteria.
lähimpänä keulaa olevat altaat on varattu aikuisille.
Aluksen koosta kertoo sekin, että ulkokansilla on Esityspaikoista erikoisin on uimahypyistä ideansa ampari tuhatta kansituolia.
mentava AquaTheater. Hyppyallas on 4,5 metriä syvä,
ja siinä on niin paljon vettä, että laiva täytyy tasaAktiivisempaa tekemistä tarjoaa koripallokenttä, mini- painottaa aina altaan täyttämisen ja tyhjentämisen jälgolf-rata, kaksi lainelauta-allasta sekä kaksi kiipeily- keen. Hyppytasanteet ovat kolmen, kymmenen ja 1 7
seinää. Yksi kiipeilyradoista on kuulemma niin vaikea, metrin korkeudessa, ja näytöksiin tarvitaan 24 uimaettei kukaan ole vielä onnistunut kiipeämään sitä ylös hyppääjää ja akrobaattia. Tällä matkalla toinen kahasti. Aluksen perässä on kymmenen kannen korkui- desta näytöksestä jäi kuitenkin näkemättä, koska kesnen liukumäki, jonka lähes pystysuoraan kieputukseen kellä Atlantia merenkäynti esti altaan turvallisen
sukelletaan huopamaton päällä. Investointina liuku- käytön.
mäen järkevyys silti hiukan ihmetyttää: kun sen on
testannut kerran, tuleeko kukaan laivalle sen takia Laivan teatteri on yksinkertaisesti huikea. Näyttämön
uudestaan?
koko tausta ja kaikki sivuseinäkkeet ovat led-paneleita, ja kulissi- ja lavanostimet siirtelevät tuhansia kiVarustamon vanhemmilla laivoilla kuntosalit sijaitsivat loja painavia lavasteita pehmeän äänettömästi.
yläkansilla, mutta Oasis-luokassa ne on siirretty kuu- Teatterissa kuultiin kolme konserttia sekä nähtiin
dennelle kannelle. Myönteistä oli se, että tila oli nyt Hairspray-musikaalin lisäksi taikuri ja jonglööri, mutta
ulkomatala
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tilan varsinainen vetonaula oli spektaakkeli lentämisen ja avaruuslentojen historiasta. Esitys on suurin
ja kallein tuotanto, mitä Royal Caribbeanin laivoilla on
koskaan nähty, ja muutama sen kohtauksista todella
oli kuin toiselta planeetalta. Sain myös selville, että
laivassa on 1 1 9 langatonta mikrofonia, neljä flyygeliä
sekä yksi sopivasti epävireinen kapakkapiano, jota
salamatkustajaa esittänyt taitava, nuori pianisti raahasi
mukanaan milloin minnekin. Aivan loistava idea, joka
sai jokaisen ohikulkijan hyvälle tuulelle!

Ilmakuplia ja valokuitua
Yllä: Kolmelle kannelle levittäytyvässä teatterissa on peräti
1 41 6 istumapaikkaa.
Alla: Maailman suurinta sinfoniaa johdetaan, valvotaan ja
ohjataan täältä.
Alinna: Näkymä konehuoneen valvomoon on kuin kurkistus
avaruusaluksen hermokeskukseen.

Jättikokoisen Symphonyn sydämenä sykkii kuusi
Wärtsilän meridieseliä, jotka polttavat raskasta polttoöljyä. Azipod-potkuriyksiköitä on kolme, ja pelkästään neljässä keulapotkurissa on tehoa 29 500 hevosvoimaa. Matkanopeus on 22 solmua, mutta koeajolla
alus on saavuttanut peräti 25 solmun nopeuden. Makeaa vettä tuotetaan miljoona litraa vuorokaudessa.
Symphony kuluttaa 25% vähemmän polttoainetta
kuin Oasis of the Seas, luokan ensimmäinen laiva.
Led-valaistus vähentää sähkönkulutusta, ja pääkoneiden pakoputkissa on hukkalämmön talteenottojärjestelmä, joka tuottaa höyryturbiinin avulla sähköä.
Lisäksi yli 1 6 solmun nopeudessa Symphonyn pohjan
alle puhalletaan paineilmaa, josta muodostuvan
kuplapatjan päällä alus liukuu eteenpäin entistä energiatehokkaammin.
Tietotekniikkaakin on kyydissä mahtavasti. Hotelli- ja
viihdetoimintojen käytössä on lähes tuhat työasemaa
ja satoja palvelimia. Laivan runkoverkko perustuu valokuituun, ja aluksen lähiverkossa on yli 1 0 000 kytkentäpistettä ja 2 000 langatonta tukiasemaa. Miehistön mukana kulkee 1 500 langatonta puhelinta.Tietojärjestelmistä huolehtii kymmenen hengen tiimi, joka
tuottaa laivaan myös kellon ympäri päivystävät tietotekniikan tukipalvelut.

Muutama riitasointu
Symphony of the Seas on hieno laiva, sitä ei voi kiistää.Varustamo osaa tehdä monet asiat oikein. Matka
oli mieliinpainuva kokemus, mutta matkustaisinko
Symphonyllä toisen kerran? Eräs matkustaja kommentoi, että Symphony on "maailman suurin laiva,
jossa kaikki on liian pientä".Ymmärrän ajatuksen, koska matkustajia – ja siten myös tungosta – oli liikaa.
Saisinpa Symphonyn sisustuksen ja tekniikan jollekin
sellaiselle laivalle, jonka kyydissä tuntisin olevani
20
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merellä!
Matkan pahin pettymys koettiin Port Canaveralissa,
jossa sekä matkustajien että miehistön piti suorittaa
Yhdysvaltojen maahantulo. Prosessi kesti reilut puoli
päivää. Olin ostanut laivalta päiväretken Kennedy
Space Centeriin ja sinne totta kai pääsinkin, mutta aikaa avaruuskeskukseen tutustumiseen jäi lopulta vain
kaksi ja puoli tuntia. Varustamo ei ollut osannut varautua siihen, kuinka kauan Symphonyn kokoisen hotellin maahantulo oikeasti kestää.
Minua jäi myös hiukan vaivaamaan asia, jonka huomasin heti laivaan astuessani. Jotain oli vialla, sillä miehistö ei juurikaan hymyillyt. Eräs kansimies paljasti, että
henkilökunta joutuu ”venymään äärimmilleen, koska
laiva on niin suuri ja koska kaikkea on niin paljon".
Ehkä se oli vain hänen mielipiteensä, mutta miehistö
kieltämättä näytti uupuneelta.

Yllä: Laivan nimi komeilee Boardwalk-alueen yllä.
Alla: Hissimusiikin uusi ulottuvuus: pianisti Greg Evain, The
Stowaway Pianist, ja sopivasti epävireinen kapakkapiano.

sin. Nyt olen matkustanut, joten on aika muodostaa
mielipide. Oliko Symphony muita laivoja hienompi vai
huonompi? En tiedä – siinä kun on vain kahden vokaalin ero.
Artikkelin tiedot perustuvat kirjoittajan ja kirjoittajan matkaseurueen omiin havaintoihin sekä laivan kapteenilta,
päällystöltä ja yksittäisiltä miehistönjäseniltä saatuihin
tietoihin.

Näin jälkikäteen ajateltuna minusta tuntuu, että ylitin
Atlantin sisätiloissa, ostoskeskuksessa. Se on aika
hämmentävä ajatus. Kun aikoinaan vierailin viittä vaille
valmiilla Oasiksella Turun telakalla, olin niin ikään
hämmentynyt. Suuri laiva tuntui jo silloin ahtaalta, ja
julkisten tilojen ikkunattomuus häiritsi. Päätin, etten
silti tuomitse tätä laivasarjaa matkustamatta sillä enulkomatala
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36 tunnin risteily Ho
Hongkongiin

Matkustin viime syys-lokakuun
vaihteessa Hongkongiin, jonka tunnelma, sekoitus kiinalaista kulttuuria ja brittiläistä siirtomaa-ajan perintöä, on tehnyt siitä yhden suosikkikaupungeistani. Koska vierailin siellä nyt melko lyhyen ajan sisällä jo neljättä kertaa ja pakolliset
nähtävyydet olivat jo enemmän tai
vähemmän käsitelty, halusin kokeilla tällä kertaa jotain uutta.
22
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ongkongista

World Dream lähdössä Hongkongista. Kuva: Juhani Mehto
ulkomatala 23

TEKSTI : J UHANI M EHTO

teilyalusterminaalia Kowloonissa. Paikan päälle on
melko hankala päästä julkisilla, joten paras tapa saapua paikalle on taksi. Taksin käyttö on Hongkongissa
huomattavasti halvempaa kuin Suomessa, ja autoja on
käytännössä joka puolella. Terminaaliin tullessa jätettiin aluksi matkalaukut laivaan vietäviksi, ja sen jälkeen
matka jatkui yläkertaan varsinaiseen check-iniin, missä sai hyttikortin, joka toimi myös luottokorttina
matkan ajan.

Hongkongista lähtee joka ilta aluksia kasinoristeilyille
aluevesirajan ulkopuolelle ruokkimaan paikallisten ja
etenkin mannerkiinalaisten uhkapelihimoa – Kiinassa
kun uhkapelit ovat kiellettyjä, tiettävästi Macaon erityishallintoaluetta lukuun ottamatta. Olin jo aiemmilla
matkoillani miettinyt, että olisi kiinnostavaa tehdä
tuollainen matka jollain vierailullani, mutta useimmat
näistä aluksista on ollut suunnattu vain ja ainoastaan
kiinalaisille jopa siinä määrin, että länsimaisen näköi- Matkustajien määrä oli melko yllättävä, sillä iso hallisenä en onnistunut edes saamaan näiden alusten mainen lähtöselvitystila oli täynnä ihmisiä lähdössä
risteilylle. Selvitys onnistui helposti automaatteja
esitteitä.
käyttämällä, ja jonotus turva- ja passintarkastusten
Kasinoristeilyjä tekevistä aluksista länsimaalaisin on läpi meni melko sujuvasti, ottaen huomioon ihmisten
varmasti Star Cruisesin Turussa vuonna 1 990 raken- määrän. Sain laivalla kuulla, että matkustajia oli kaiknettu Star Pisces, entinen Rederi Ab Sliten omistama kiaan noin 4 200. Pikaisen vilkaisun perusteella laivaan
ja Viking Linen liikenteessä ollut Kalypso. Tämä olikin noustessa ja myöhemmin laivalla totesin todennäköialuksi ykkösvaihtoehtoni, kunnes perehdyin uuden sesti olevani ainoa länsimaalainen asiakas laivalla.
Dream Cruisesin liikenteeseen ja huomasin, että va- Terminaalin erikoisuutena oli maailman suurin Legorustamon upouusi, vajaan vuoden vanha risteilyalus laiva, jonka aiheena on juuri World Dream. Sen raWorld Dream tekee hieman pidempiä mutta kuiten- kentamiseen on käytetty yli 2,5 miljoona palaa, ja sen
kin lyhyitä risteilyjä Hongkongista. Koska en ole aiem- paino on 2,8 tonnia.
min tehnyt risteilyjä kunnon risteilyaluksella, päädyin
tähän vaihtoehtoon ja varasin matkan paikallisen Laivaan noustessa huomio kiinnittyi aluksen kuntoon
– kaikki oli luonnollisesti vielä uutuuttaan hohtavaa,
ystäväni kanssa.
kuten voi odottaakin alle vuoden ikäiseltä alukselta.
Kiinnostusta lisäsi myös se, että Dream Cruises on Ensimmäinen yllätys tuli hissiaulassa: kannen 1 3 jälvarsin uusi tekijä risteilyalusmarkkinoilla. Tosin sen keen seuraavana oli 1 5, eli kansi 1 4 puuttui kokonaan.
takana on malesialaisen Genting Groupin hong- Tämä johtuu siitä, että mandariinikiinan sana ”neljäkongilainen tytäryhtiö Genting Hong Kong, joka toista” muistuttaa lausuttuna samalta kuin ”kuoomistaa myös Star Cruisesin ja Crystal Cruisesin. lema”.
Lisäksi yhtiö omisti aiemmin Norwegian Cruise
Linen. Olikin mielenkiintoista nähdä, miltä tämä uusi Ravintolatarjonta
Aasian markkinoille suunnattu risteilybrändi näyttää.
Laivan piti lähteä perjantaina illalla kello 21 , mutta
Matkustusajankohtanani World Dream teki kahden- lähtö venähti noin tunnilla. Matkan hintaan kuului
laisia matkoja: 36 tunnin risteilyjä Hongkongin ulko- ensimmäisenä päivänä illallinen, toisena päivänä aamipuolelle perjantai-illasta sunnuntaiaamuun ja viiden ainen, lounas ja illallinen ja paluuaamuna aamiainen.
yön risteilyjä Hongkongista läheisen Manner-Kiinan Ilmaiset buffetateriat tarjottiin kaksikerroksisessa
sataman, Nanshan kautta Japaniin ja samaa reittiä Dream Dining Roomissa kansilla 7 ja 8, Function
takaisin sunnuntai-iltapäivästä perjantai-iltaan. Näistä 8:ssa kannella 8 (vain toisena päivänä) ja osin ulkona
päädyin omien aikataulujeni takia kokeilemaan tätä olevassa The Lido -ravintolassa kannella 1 6. Näiden
lyhyempää risteilyä, jossa alus kulkee ”ei minnekään” lisäksi laivalla on seitsemän maksullista ravintolaa,
ja tulee takaisin Hongkongiin. Risteilyjen hinnat eivät aina perinteistä kiinalaista ruokaa tarjoavasta Silk
päätä huimaa – kahden hengen hytissä voi tällaisen Roadista perinteiseen länsimaiseen pihviravintola
risteilyn saada jopa reilulla kahdella sadalla eurolla Prime Steakhouseen. Maksullisten ravintoloiden hinper henkilö, ja viiden päivän risteilynkin noin neljällä tataso oli aika pitkälti Hongkongin hieman parempien
sadalla eurolla, jos matkan varaa ajoissa. Valitsemam- ravintoloiden tasoa. Laivalla oli myös kahvila ja kellon
me Seaview Balcony Deluxe -luokan hytti maksoi ympäri auki oleva pientä lämmintäkin ruokaa tarjoava
noin kolme sataa euroa per henkilö, ja ne ovat va- Blue Lagoon.
rustamon mukaan kooltaan 22-30 neliömetriä.
Lähtöiltana kävimme syömässä kiinalaisravintolassa
todettuamme buffetravintolassa olevan aikamoinen
Laivaannousu
ruuhka. Ruoka oli oikein maukasta. Ensimmäisenä ilHongkongissa Dream Cruises käyttää Kai Takin ris- tana aikaa ei ollut paljon kulutettavaksi melko myö24 ulkomatala

Yllä: Hiljainen uima-allasalue kannella 1 6 auringonlaskun
aikaan.
Oikealla: Paikallinen bändi Endless Summer esiintymässä Bar
360:ssa.
Alla: Ulkoilmayökerho ja disko Zouk laivan perässä kannella
1 7.
Kuvat: Juhani Mehto
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häisen laivaannousu- ja lähtöajan takia, joten shown ja
ruokailun jälkeen oli vuorossa lähinnä laivan kiertämistä ja parin drinkin nauttiminen. Toisena päivänä oli
buffetravintolassa vähemmän ruuhkaa ja sen antimet
tuli myös kokeiltua maistuviksi. Seisovan pöydän ruoka oli sovitettu suurelta osin aasialaiseen makuun sopivaksi, mutta sieltä löysi myös paljon muuta syötävää.
Janoisia asiakkaita palvelee kahdeksan baaria, joista
Palm Court oli ainoastaan sviittimatkustajille. Lisäksi
kiinalaisravintola toimii muuna aikana myös karaokepaikkana. Gentingin Crystal Cruises -tuotemerkki
näkyy laivalla spapalveluiden osalta. Kannen 5 keulassa on ympäri vuorokauden auki oleva Crystal Life
Asian Spa ja kannella 1 5 on Crystal Life Spa ja
Crystal Life Fitness. Lisäksi omassa hyttikategoriassani oli hytissä lisänä Crystalin toilettituotteita. Muita
menopaikkoja laivalla ovat muun muassa suuri allas-

alue vesiliukuineen kannella 1 6, virtuaalitodellisuuspelihalli ESC Experience Lab kannella 1 7, köysirata ja
seinäkiipeilypaikka kannella 1 8 ja urheilukenttä kannella 1 9. Kaupat sijaitsevat kannella 7, mukana paljon
länsimaisia luksusmerkkejä.

Laadukasta viihdettä
Viihteen puolesta aluksen modernissa showbaarissa
oli lähtöpäivänä perinteisempi tanssishow laadukkaan
livebändin ja laulajien kanssa. Sama ukrainalainen bändi soitti myös toisena päivänä uima-allasalueella. Toisena päivänä tarjolla oli akrobatiashow Sonio, josta
oli päivän aikana kolme esitystä. Show oli todella laadukas ja käytti hyväkseen uusinta tekniikkaa LED-seinän ja lasereiden avulla. Näiden lisäksi infoaulassa
esiintyi duo ja pianisti, ja aluksen keskellä olevassa
kolmekerroksisessa Bar 360:ssa esiintyi niin kiinalaista musiikkia soittava bändi kuin muitakin artisteja.
Viihdetarjonta oli enimmäkseen länsimaalaista, minkä
lienee tutkittu olevan asiakaskunnan toiveena. Vaikka
viihdettä ja tekemistä oli laivalla todella paljon, oli
selvästi monella tärkeimpänä asiana uhkapelit, ja Bar
360:n alueella usealla kannella olevat pelipöydät ja
-koneet olivat täynnä asiakkaita aamusta myöhäiseen
yöhön asti. Uhkapelialueella oli tupakointi sallittu, ja
savu levisi tällä alueella ikävästi.

Toinen meripäivä

Yllä: Uhkapeli oli monille tärkeintä risteilyllä. Pelikoneet ja
-pöydät olivat todella suosittuja.
Alla: Kiinalainen konttilaiva Ren Jian 9.
Kuvat: Juhani Mehto

Toinen päivä oli meripäivä ja päivä kului syödessä,
tarkastellessa tarkemmin laivan ohjelmatarjontaa ja
toki myös laivoja bongatessa. Koska alus ei ollut varsinaisesti matkalla minnekään, oli matkanteko varsin
verkkaista, wifin kautta Marinetrafficista tarkasteltuna
etenkin toisena päivänä nopeus oli enimmäkseen alle
kymmenen solmua, jopa vain viiden solmun luokkaa.
Alus kävi lähes Macaon edustalla merellä ja alkoi siitä
palata pikkuhiljaa takaisin. Matkan varrella on paljon
laivaliikennettä ja laivaharrastajalla oli kuvattavaa niin
konttilaivoista kuin ankkurissa olleista bulkkereistakin. Myös paikallisia rahtilaivoja kulki läheltä useampia.
Muiden vastaavien risteilyjen reittejä tarkastellessani
olen huomannut, että reitti voi vaihdella melko reilustikin ja omalla kohdalle osui kuvaamisen kannalta hyvä reitti lähempänä mannerta.
Aluksen palveluhenkilökunta ravintoloissa ja baareissa oli lähinnä kiinalaista, sillä varustamo takaa, että
laivalla saa palvelua niin mandariinikiinaksi kuin englanniksikin. Muu henkilökunta vaikutti olevan enimmäkseen filippiineiltä monien muiden risteilyalusvarustamoiden tapaan. Palvelu oli perushyvää, ja itse
pärjäsin englanniksi varsin mainiosti myös kiinalais-
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henkilökunnan kanssa – tosin kerran oli matkaseurani kiinankielentaito tarpeen. Vaikka matkustajia oli
paljon, tuli hiukan sellainen olo, että monia ei ohjelma
juuri kiinnostanut, ja muun muassa toisen päivän illan
”loppujuhla” laivan perässä ulkona olevassa Zoukyökerhossa vaikutti jopa hiukan huvittavalta, kun
muutamia harvoja paikalle tulleita matkustajia Dream Cruises lanseerattiin vuonna 201 5, ja se
yritettiin väkisin kiskoa tanssimaan.
aloitti toimintansa seuraavan vuoden lopussa, kun
varustamolle valmistui Saksasta Meyer Werftin
Yhteenveto
telakalta 1 50 695 bt:n Genting Dream. Sisaralus
World Dream valmistui noin vuotta myöhemmin.
Paluuaamuna laiva on takaisin Kai Takin terminaalissa Molemmat ovat Norwegian Breakaway plus -luokan
jo kello 09.00, joten silloin ei ehdi tehdä juuri muuta aluksia, joiden koko- tai osittaisia sisaraluksia löytyy
kuin syödä aamiainen ja maksaa hyttikortille kerty- NCL:n laivastosta viisi kappaletta, ja kuudes ja
neet maksut – tosin maksamisen pystyi tekemään toistaiseksi viimeinen valmistuu tänä vuonna.
kätevästi myös Dream Cruisesin mobiiliapin avulla.
Itse jätin aamiaisen väliin ja kävin hakemassa pientä Kahden sisaraluksen lisäksi Dream Cruisen
syötävää kahvilasta ja keskityin laivabongailuun, sillä laivastoon tulee kolmas alus tänä vuonna, kun
Hongkongin sisääntuloväylällä saa takuuvarmasti aina Genting siirtää vuonna 1 999 valmistuneen 75 338
jotain kuvattua. Kaiken kaikkiaan World Dream oli bt:n Superstar Virgon Star Cruisesilta Dream Cruisen
todella positiivinen kokemus ja herätti innostuksen laivastoon, ja se saa nimekseen Explorer Dream.
mennä myöhemminkin risteilylle – ehkä seuraavalla
kerralla kuitenkin pitemmälle kuin vain kahden yön
pituiselle.

Fakta:
Dream Cruises

Starry Metropolis -risteilijällä on suomalaiset juuret, sillä se
valmistui Turusta vuonna 1 976 Kareliya-nimisenä. Nykyisin
se tekee joka ilta kasinoristeilyitä Hongkongista merelle.
Kuva: Juhani Mehto
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Suomalaisia risteilyla
vuosikymmeneltä

Hiukan yli 50 vuotta sitten, marraskuussa 1 968, luovutettiin ensimmäinen suomalaisella telakalla
rakennettu risteilylaiva Bohème.
Seuraavien vuosikymmenien aikana syrjäisen Suomen telakoista
tuli – ehkä hieman yllättäen –
maailman johtavia risteilyalusten
rakentajia.
TEKSTI : KALLE I D
Ensimmäiset risteilylaivat Suomen telakoilta rakennettiin vuosina 1 968-1 969 Turussa ja Uudessakaupungissa. Toden teolla risteilijöiden rakentaminen pääsi
kuitenkin alkuun seuraavan vuosikymmenen aikana
Wärtsilän Helsingin telakalla. 1 980-luvulla Wärtsilän
Helsingin ja myöhemmin myös Wärtsilän Turun tela28 ulkomatala

kat tulivat tunnetuiksi innovatiivisista ratkaisuistaan.
Tämä innovaatioiden perinne on jatkunut nykypäivään saakka, vaikka nyttemmin suomalaisen risteilijärakentamisen lippua pitää yllä enää Meyer Turku, eli
entinen Wärtsilän Turun telakka, josta risteilijöiden
rakentaminen myös alkoi.

Ensimmäiset risteilylaivat Suomesta
Ensimmäinen risteilijätilaus Suomeen saatiin oikeastaan vahingossa. Ruotsalaisvarustamot Lion Ferry ja
Wallenius olivat tilanneet Turun telakalta kaksi Finn-

aivoja viideltä

Kotiin palaavat suomalaiset: Turussa rakennettu Royal
Viking Sun (1 989) johtaa Helsingissä rakennetun Royal
Princessin (1 984) läpi Kustaanmiekan salmesta Helsinkiin.
Kuva: Timo Liukka/Meyer Turku
ulkomatala 29

Yllä vasemmalla: Bohème koeajolla. Laiva ei ollut risteilijänä
täysin onnistunut, sillä pohjoisen keleihin suunniteltu
ilmastointi ei pärjännyt Karibian lämmössä. Kuva: Meyer Turku
Yllä: Lindblad Explorer oli Uudenkaupungin telakan
ensimmäinen ja viimeinen risteilyalus.
Kuva: Franz Lazi/Uudenkaupungin museo
Vasemmalla: Royal Viking Sea Vancouverissa alkuperäisessä
asussaan ennen pidentämistä.
Kuva: Krzysztof Brzozan kokoelmat
Alla: Vasta luovutettu Nordic Prince lähdössä Helsingin
Eteläsatamasta kohti lämpimämpiä vesiä. Hietalahden
telakka luovutti varsin usein rakentamansa laivat
Eteläsatamassa itse telakan sijaan.
Kuva: Sky-Foto Möller/Helsingin kaupunginmuseo
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hansa-luokan matkustaja-autolauttaa uudelle LänsiSaksan ja Britannian väliselle linjalla. Alukset suunniteltiin kuitenkin alusta lähtien ajatuksella, että niitä
käytettäisiin talvikausilla risteilyliikenteessä. Kun ensimmäinen alus, Lion Ferryn omistama Prinz Hamlet,
aloitti liikenteen vuonna 1 966, kävi nopeasti selväksi,
ettei liikenteessä ollutkaan tarvetta kahdelle alukselle.
Niinpä Wallenius päättikin muuttaa oman aluksensa
risteilylaivaksi. Nimen Bohème saanut laiva sai sisaristaan poiketen hyttejä koko autokannelleen, wc:n ja
suihkun kaikkiin hytteihin sekä vakaajat. Myös ylempien kansien rakennetta muutettiin niin, että matkustajien käyttöön saatiin enemmän tilaa.
Bohème luovutettiin marraskuussa 1 968. Nolosti laiva ajoi karille Tukholman saaristossa sen jälkeen, kun
sitä oli esitelty omistajan kotimaan yleisölle, ja Bohème piti telakoida Finnbodan telakalla Nackassa ennen
kuin se ylitti Atlantin ja aloitti risteilyt Miamista käsin
Commodore Cruise Linelle rahdattuna joulukuussa.
Myös laivan myöhemmässä historiassa on suomalaisyhteys, sillä Rederi Ab Sally osti sekä Bohèmen että
Commodore Cruise Linen vuonna 1 981 . Bohème
kuitenkin myytiin jo vuonna 1 985 skientologiakirkon
omistamalle yhtiölle ja se sai uuden nimen Freewinds.
Freewinds on ainoa paikka, jossa on mahdollista suorittaa skientologian korkeimman tason opintoja.
Vuonna 2009 laivaa uudistettiin laajasti, ja se risteilee
edelleen yksinomaan skientologien käytössä eteläisellä Karibianmerellä.

Yllä: Song of Norway ja Nordic Prince palasivat 70-luvun
lopulla pidennettäväksi Helsingin telakalle, joka tuolloin
erikoistui pääasiassa jäänmurtajien rakentamiseen
Neuvostoliittoon. Kuva: Aker Arctic
Alla: Entinen Song of America myöhemmässä elämässään
Thomson Cruisesin Thomson Destinynä. Nykyisin laiva kulkee
Celestyal Cruisesin laivastossa nimellä Celestyal Olympia.
Kuva: Kalle Id

Bohèmea seurasi vuoden 1 969 lopulla Uudenkaupungin telakan rakentama maailman ensimmäinen expedition-risteilijä Lindblad Explorer. Tästä aluksesta kerroimme tarkemmin omassa artikkelissaan Ulkomatalan numerossa 1 /201 6.

Helsingin telakka aloittaa risteilijöiden
rakentamisen
Jo ennen Bohèmen ja Lindblad Explorerin valmistumista oli Wärtsilän Helsingin telakka suunnitellut ensimmäisen risteilylaivansa, Finnlinesin kaavailemaa risteilyliikennettä varten suunnitellun Finncruiserin.
Finnlinesin rahoittajat eivät kuitenkaan risteilyliikenteestä innostuneet ja suunnitelma jäi pöytälaatikkoon.
Helsingin telakka kuitenkin hyödynsi suunnitelmaa,
kun norjalaisten varustamoiden muodostama Royal
Caribbean Cruise Line -varustamo halusi vuonna
1 968 tilata peräti kolmen risteilylaivan sarjan, jotka
valmistuivat vuosina 1 970-72 nimillä Song of Norway,
Nordic Prince ja Sun Viking. Helsingin telakan lisäksi
laivojen suunnitteluun osallistui tanskalainen laivaarkkitehtitoimisto Knud E. Hansen. Molemmat osapuolet olivat perin kiinnostuneita ottamaan kunnian
onnistuneesta laivatyypistä itselleen: Bruce Peterin

haastattelemien entisten Knud E. Hansenin työntekijöiden mukaan laivat olivat käytännössä kokonaan
heidän suunnittelemiaan, kun taas yhdessä Peterin
kanssa haastattelemamme Martin Saarikankaan mukaan laivat olivat käytännössä kokonaan Wärtsilän
suunnittelijoiden käsialaa.
Kuului kunnia suunnittelusta kenelle hyvänsä, oli yhteistyö toimiva, ja vuosina 1 972-73 Helsingin telakka
rakensi yhteistyössä Knud E. Hansenin kanssa toisen
kolmen risteilylaivan sarjan Royal Viking Linelle. Nämä
saivat nimet Royal Viking Star, Royal Viking Sky ja
Royal Viking Sea.Tämän jälkeen ensimmäinen öljykriisi kuitenkin katkaisi risteilylaivojen rakentamisen niin
Suomessa kuin muuallakin useamman vuoden ajaksi.
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1 980-luvun innovaatiot

vuosina 1 985-86 risteilylaivojen rakentamisesta
useamman potentiaalisen tilaajan kanssa, mutta ValEnsimmäiset risteilylaivojen tilaukset öljykriisin jäl- metin ja Wärtsilän telakkatoimintojen yhdistäminen
keen tulivat 1 970-luvun lopulla. Myös kokenut Wärt- Wärtsilä Marineksi vuoden 1 987 alussa katkaisi Vuosilä sai näistä osansa vuonna 1 982 Royal Caribbea- saaren telakan siivet.
nille valmistuneen Song of American muodossa. Tämä
laiva oli vielä verrattain konservatiivinen, mutta sa- Kohti sarjatuotantoa
maan aikaan Helsingin telakan projektiosasto kehitti
Kai Levanderin johdolla uusia, innovatiivisia konsepte- Nykypäivänä risteilylaivojen rakentamisen standardi
ja. Useat näistä toteutuivatkin, tosin monet päädyttiin ovat pitkät, identtisten tai lähes identtisten laivojen
lopulta rakentamaan muilla kuin Wärtsilän telakoilla. sarjat. Trendin aloitti Helsingin telakka, joka rakensi
Helsingin telakka kuitenkin toteutti näistä pitkässä vuosina 1 990-1 998 peräti kahdeksan risteilylaivan
juoksussa kaikkein tärkeimmän, parvekehyttien suu- sarjan Carnival Cruise Linelle: Fantasy, Ecstacy, Sensaren suosion aloittaneen Royal Princessin.
tion, Fascination, Imagination, Inspiration, Elation ja
Paradise. Käytännössä kahdeksikko oli vain pidennetLevanderin johdolla syntyneen All Outside Cabin ty versio Carnivalille 80-luvulle rakennetuista uudis(AOC) -konseptin ideana oli nimensä mukaan se, että rakenteista, joten suomalaisten panos niiden konseplaivassa olisi vain ulkohyttejä. Tämän mahdollistami- tisuunnittelussa oli varsin vähäinen. Sarjan kahdessa
seksi valtaosa hyteistä oli laivan kansirakennelmassa, viimeisessä aluksessa oli ensimmäisinä risteilylaivoina
joka oli runkoa kapeampi. Aiemmin yleensä kansira- kuitenkin merkittävä suomalainen innovaatio eli
kennelmassa olleet julkiset tilat siirrettiin laivan run- Helsingin telakan, Strömbergin ja Merenkulkulaitokkoon sekä hyttikansien yläpuolelle uima-altaan ympä- sen yhdessä kehittämät Azipod-ruoripotkurit perinrille. Tästä perusratkaisusta tulikin sitten käytännössä teisten potkureiden ja peräsinten tilalla.
risteilyalusten suunnittelun standardi nykypäiviin
saakka, vaikkakin useimmissa laivoissa on myös sisä- Kenties suurin merkitys Fantasy-luokalla oli kuitenkin
hyttejä (ehkä siksi, että Wärtsilä patentoi AOC-kon- siinä, että laivasarja takasi työllisyyden Helsingin telaseptin).
kalle vaikeana aikana omistaja Wärtsilä Marinen konkurssin jälkeen. Sarjan kolme ensimmäistä alusta oli
Ensimmäisenä AOC-konseptiin tarttui brittiläinen ehditty tilata jo ennen konkurssia ja Martin SaarikanP&O, joka halusi uuden aluksen Princess Cruises kaan mukaan Carnivalin toimitusjohtaja Ted Arisonilla
-tytäryhtiölleen.Vuonna 1 984 valmistunut Royal Prin- oli keskeinen rooli uuden Masa-Yardsin perustamicess oli laivana suuri menestys ja varustamolle optio sessa ja siinä, että Saarikankaan johtama yhtiö sai tarkahdesta sisaraluksesta, mutta kun P&O yritti samaan vittavat taloudelliset resurssit Wärtsilä Marinen konaikaan torjua kilpailevan brittiläisen varustamon Tra- kurssipesän ostoon.
falgar Housen valtausyritystä, ei resursseja sisarlaivojen tilaamiseen riittänyt.
Samaan aikaan kun Helsingin telakka keskittyi tähän
ensimmäiseen pitkään sarjaan, rakensi Rauman telakToinen Levanderin tiimin kehittämä konsepti toteutui ka 90-luvun alussa kolme täysin eri tyyppistä risteilisamana vuonna, kun risteilyjahti Sea Goddess I val- jää. Ensin valmistui vuonna 1 991 Society Adventurer,
mistui Helsingin telakalta (tosin Helsingin paksusta toinen ja tähän mennessä viimeinen Suomessa rakentilauskirjasta johtuen laivan terästyöt tehtiin Hollmin- nettu expedition-risteilijä. Keväällä 1 992 seurasi ensin
gin telakalla Raumalla ja vain varustelu Helsingissä). uudelleenrakennettu Sally Albatross, käytännössä koVuonna 1 985 valmistui samoin Helsingistä sisaralus konaan uusi laiva, ja pian sen jälkeen erikoisin SuoSea Goddess II. Pienistä risteilyjahdeista tuli niistäkin messa rakennettu risteilylaiva, katamaraani Radisson
verrattain suosittuja kansainvälisillä markkinoilla, mut- Diamond.
ta Suomen telakoille niiden tilauksia ei juuri saatu.
Radisson Diamondinkin taustalta löytyy Kai Levande1 980-luvun lopulla risteilijätilauksista pääsivät taas rin johtama Helsingin telakan projektiosasto, joka oli
osallisiksi myös muut suomalaistelakat: Wärtsilän Tu- jo 80-luvun alussa kehittänyt konseptin kaksirunkoirun telakalla valmistui vuonna 1 988 Seaward Norwe- sesta risteilylaivasta, jonka leveys mahdollistaisi poikgian Cruise Linelle ja Royal Viking Sun Royal Viking keukselliset tilaratkaisut. Wärtsilän tekemissä luonLinelle. Rauma-Repolan Rauman telakka puolestaan noksissa laivassa oli kahden rungon lisäksi myös Silja
rakensi vuonna 1 989 pienen Suomen markkinoille Serenaden ja Silja Symphonyn myöhemmin tunnesuunnitellun risteilijän Delfin Clipperin, jolle valmistui tuksi tekemä kävelykatu laivan keskellä, mutta kävelyvuotta myöhemmin suurempi sisaralus Delfin Cara- kadun poisto oli yksi muutoksista, jotka jouduttiin
velle. Myös Valmetin Vuosaaren telakka neuvotteli tekemään rakentamiskustannusten laskemiseksi.
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Yllä: Royal Princessin myötä parvekehytit yleistyivät
risteilylaivoissa; kun aiemmin parvekkeellisia sviittejä oli ollut
laivoissa enimmilläänkin vain muutamia, nyt ne olivat lähes
kaikkien saatavilla. Kuva: Krzysztof Brzozan kokoelmat
Oikealla: Sea Goddess I varusteltavana Helsingin telakalla.
Sea Goddessit eivät olleet alkuperäiselle omistajalleen
menestys, mutta ovat silti tehneet pitkän (ja yhä jatkuvan)
uran risteilymarkkinoiden luksussegmentissä.
Kuva: Krzysztof Brzoza
Oikealla alla: Rauman telakan ensimmäiset risteilijät Sally
Clipper (ex-Delfin Clipper) ja Delfin Caravelle yhdessä
Helsingissä. Kuva: Rami Wirrankoski
Alla: Norwegian Cruise Linen Seaward oli jopa 80-luvun
risteilylaivaksi poikkeuksellisen kulmikas. Kuva: Meyer Turku
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Yllä: Fantasy juuri luovutettuna tammikuussa 1 990. Laivalle
alkujaan sovittu halpa hinta oli osasyy Wärtsilä Marinen konkurssiin, mutta myöhemmin alusluokka oli keskeinen tekijä
Masa-Yardsin menestyksessä. Kuva: Aker Arctic
Vasemmalla: Carnivalin alukset olivat tunnettuja Joe
Farcuksen suunnittelemista räiskyvistä sisustuksista, joista
esimerkkinä Sensationin atrium. Kuva: Aker Arctic
Vasemmalla alla: Society Adventurer jäi Rauman telakan
käsiin tilaajan talousvaikeuksista johtuen vuonna 1 991 . Muun
muassa Donald Trump kävi tutustumassa laivaan ennen kuin
se saatiin rahdattua Hanseatic Toursille. Kuva: Krzysztof Brzoza
Alla: Radisson Diamond oli uniikki ulkonäköään myöten –
mutta yksilölliset ratkaisut olivat myös laivan suurin kompastuskivi liikenteessä. Kuva: Kalle Idin kokoelmat
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Alkujaan Radisson Diamondin piti olla ensimmäinen
kolmen sisaren sarjasta, mutta laivan tilannut suomalainen Radisson Diamond Cruises ei koskaan saanut
kerättyä rahoitusta sisaralusoptioiden käyttämiseksi
(kerroimme Radisson Diamond Cruisesista ja sen perillisestä Regent Seven Seas Cruisesista tarkemmin
Ulkomatalan numerossa 5/201 6). Käytännössä Radisson Diamond osoittautui ongelmalliseksi laivaksi, sillä
sen matkanopeus oli verrattain matala (vain 1 4 solmua), kaksirunkorakenne vaati miehistöltä erillisen
koulutuksen, ja lopulta laivan suunniteltu pääasiallinen
etu perinteisiin laivoihin nähden – kahden rungon tarjoama suurempi vakaus – saavutettiin perinteisemmillä yksirunkoisilla laivoilla yksinkertaisesti laivojen kokoa kasvattamalla. Radisson Diamondin ura luksusristeilijänä jäikin lyhyeksi, sillä jo vuonna 2006 laiva myytiin kasinolaivaksi Kaukoitään.
Fantasy-luokan lisäksi Masa-Yardsin telakat rakensivat
90-luvulla myös joukon muita risteilylaivoja: Helsingistä luovutettiin 1 996 Grandeur of the Seas ja seuraavana vuonna Enchantment of the Seas Royal Caribbeanille.Vuonna 1 999 seurasi vielä Hapag-Lloydille rakennettu Europa, aikansa korkeatasoisin luksus-markkinasegmentin laiva – joka on tosin jäänyt Suomessa
lähes täysin vaille huomiota. Turussa puolestaan rakennettiin vuonna 1 992 Royal Majesty Majesty Cruise Linelle, 1 995 Crystal Symphony Crystal Cruisesille
ja vuotta myöhemmin Aida saksalaiselle Deutsche
Seereederei Rostockille. Tästä laivasta sai alkunsa
Saksan-markkinoiden suurin risteilyvarustamo Aida
Kreutzfahrten.

Yllä: Royal Majestystä piti alkujaan tulla Birka Queen, mutta
Birka Line perui tilauksen kun laivan hinta nousi Wärtsilä
Marinen konkurssin seurauksena. Alus makasi jonkin aikaa
Turussa keskeneräisenä kunnes Majesty Cruise Line solmi
sopimuksen aluksen rakentamisesta valmiiksi.
Kuva: Meyer Turku
Alla: Ensimmäisissä luonnoksissa Aidasta puuttuivat vielä
varustamon tavaramerkki, keulaan maalatut huulet ja silmät.
Myös korsteeniväritys poikkesi lopullisesta. Kuva: Meyer Turku
Alinna: Hapag-Lloydin Europa oli viimeinen Suomessa
rakennettu varsinainen luksusristeilijä. Kuva: Kalle Id

Kävelykadut hallitsevat
Fantasy-luokkaa seurasi Helsingin telakalta Carnivalille ja sen kanssa samaan omistukseen siirtyneelle
Costa Cruisesille kuuden laivan Spirit-luokka vuosina
2000-2004. Spirit-luokka olisi voinut olla lottovoitto
Helsingin telakalle, sillä Carnival Corporation suunnitteli siitä standardilaivatyyppiä, jota olisi rakennettu
kaikille varustamon brändeille. Holland America Line
oli kuitenkin tyytymätön laivatyyppiin ja tilasi sen sijaan Fincantierilta Italiasta samasta perusmallista
muokatun Vista-luokan, joka ottikin sitten suunnitellun standardityypin paikan Carnivalin laivastossa. Kun
samaan aikaan massamarkkinoiden laivojen koko kasvoi, jäi Helsingin telakka panamax-kokoisine rakennusaltaineen auttamatta liian pieneksi, ja risteilylaivojen rakentaminen Helsingissä päättyi viimeisen Spiritluokan laivan Carnival Miraclen myötä – ainakin toistaiseksi. Jostain syystä Helsingissä ei onnistuttu murtautumaan (tai edes haluttu murtautua) premium- ja
luksusmarkkinasegmenttien laivanrakentajaksi, vaikka
näihin segmentteihin panamax-kokoisia ja sitä pienempiä laivoja edelleen tilataan.
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oli telakoiden viimeisimmän omistajan STX:n kuralla
oleva talous, jolloin laivojen rakennusaikaista rahoitusta ei voitu taata, mutta myös se, että uusi lippulaivatuote Oasis-luokka ei lunastanut kaikkia sille asetettuja odotuksia. Laivojen suuresta koosta saataviksi
toivotut skaalaedut niin rakentaessa kuin operoidessa
jäivät toteutumatta. Oasis-luokkaan palattiin vasta
201 6, kun Harmony of the Seas valmistui – johtuen
STX:n talousvaikeuksista ja Suomen valtion haluttomuudesta tukea telakkaa Harmony of the Seas ja sen
sisaret kuitenkin rakennettiin Ranskassa (matkakertomuksen Ranskassa rakennetulta Symphony of the
Seasiltä voi lukea tämän lehden sivuilta 00-00).

Uuteen nousuun
Rauman telakasta suunniteltiin 2000-luvun keskivaiheilla
toista risteilijätelakkaa Turun rinnalla. Alstomin
telakkatoimintojen päätyminen samalle emoyhtiölle
keskeytti kuitenkin suunnitelmat ja 2004 valmistunut Birka
Paradise (nykyisin Birka Stockholm) jäi viimeiseksi Raumalla
rakennetuksi risteilylaivaksi. Kuva: Kalle Id

Kun risteilylaivojen rakentaminen Helsingissä hiipui,
alkoi Turussa samaan aikaan kasvukausi. Kun vielä Enchantment of the Seasin vesillelaskussa Royal Caribbeanin toimitusjohtaja Richard Fain oli kertonut, että
varustamoa eivät suuremmat laivatyypit kiinnosta, saivat Martin Saarikangas ja Kai Levander pian käännettyä miehen pään.Turun telakalta vuonna 1 999 valmistunut Voyager of the Seas oli valmistuessaan maailman suurin risteilylaiva ja ensimmäinen, josta löytyi jo
Silja Serenadesta tuttu promenade-kävelykatu. Voyager of the Seas osoittautui erittäin onnistuneeksi laivaksi, ja se sai neljä sisaralusta Turusta vuosina 20002003. Näiden jälkeen valmistui seuraavaksi kolme
alusta käsittänyt Freedom-luokka, käytännössä Voyager-luokan suurennettu painos, vuosina 2006-2008.
Turun ja Helsingin rakentaessa suuria sarjojaan rakensi Rauman telakka vuonna 2004 (toistaiseksi) viimeisen risteilylaivansa (ja samalla viimeisen Suomessa
rakennetun pidempään sarjaan kuulumattoman risteilijän) Birka Paradisen.
Jo 1 990-luvulla Kai Levanderin johtama suunnitteluryhmä oli kehittänyt promenade-ideaa pidemmälle
avaamalla promenaden katon, jolloin kävelykatu laivan
sisällä muuttui ennennäkemättömäksi suojaisaksi ulkotilaksi laivan sisällä. 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälissä Royal Caribbean oli viimein
valmis tarttumaan ideaan, ja vuonna 2009 valmistui
Oasis of the Seas, jälleen maailman suurin risteilylaiva.
Tätä seurasi vielä vuotta myöhemmin sisaralus Allure
of the Seas, mutta sitten risteilylaivojen rakentaminen
Turussa, ja sen myötä Suomessa, hyytyi. Osasyy tähän
36
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STX-kauden lopulla Turun telakka onnistui talousvaikeuksista huolimatta saamaan uuden risteilijätilauksen, tällä kertaa aiempia pienemmästä laivasta, kun
Royal Caribbean Cruises Ltd:n ja saksalaisen matkailujätti TUI:n yhteinen tytäryhtiö TUI Cruises tilasi ensimmäisen uudisrakenteensa Mein Schiff 3:n. Vuonna
201 4 valmistunut alus jäi lopulta viimeiseksi STX:n
omistuksessa Suomessa rakennetuksi risteilylaivaksi –
mutta itse laivatyyppi on onnistunut, ja Turun telakan
uuden omistajan Meyerin aikana se sai kolme sisaralusta vuosina 201 5-201 7. Näitä seurasi kaksi suurennettua versiota, viime vuonna valmistunut Mein Schiff
1 ja muutama päivä tämän lehden ilmestymisen jälkeen luovutettava Mein Schiff 2.
Uuden omistajan varmistettua Turun telakan talouden ja risteilybisneksen lähdettyä ennennäkemättömään kasvuun on Turkuun taas satanut risteilijätilauksia: Mein Schiff 2:n jälkeen Turussa rakennetaan
tulevina vuosina kaksi alusta Costa Cruisesille, kaksi
Carnival Cruise Linelle ja kaksi Royal Caribbeanille.
Muista maamme telakoista Rauma on keskittymässä
autolauttojen rakentamiseen, kun taas Venäjän valtion
omistaman Helsingin telakan suunnitelmat paluusta
risteilylaivojen rakentajaksi ovat (ainakin toistaiseksi)
kaatuneet Yhdysvaltojen Venäjän-vastaisiin talouspakotteisiin, jotka estävät telakkaa saamasta rakennusaikaista rahoitusta risteilijätilauksille.

Lähteitä
- Heikki Haapavaara: Iso-Masa, laivanrakentaja – Martin
Saarikankaan elämänkerta. Ajatus kirjat: Helsinki 2002.
- Kalle Id & Bruce Peter: Innovation and Specialisation
– The Story of Shipbuilding in Finland. Nautilus: Copenhagen 201 7.
- Navigator 4/1 968, 1 /1 969
- Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)

Yllä: Risteilyalusten suunnittelun mullistanut Voyager of the
Seas koeajolla. Huomaa laivan kyljessä kenties hieman
suurellinen "Like no vacation on Earth" (vapaasti käännettynä
"Maailmasta ei löydy toista samanlaista lomaa")
-mainosteksti. Kuva: Meyer Turku
Yllä oikealla: Spirit-luokan Carnival Legend vierailulla
Helsingissä vuonna 201 3. Kuva: Kalle Id
Oikealla: Merten jättiläinen Oasis of the Seas lähdössä Turusta
kohti Karibiaa. Kuva: Krzysztof Brzoza
Alla: Suomen telakkateollisuuden uusin tuote Mein Schiff 2
luovutetaan Kielissä muutama päivä lehden ilmestymisen
jälkeen. Toimittajamme tulee olemaan paikalla
luovutuksessa, joten seuratkaa nettisivujamme.
Kuva: Jukka Huotari
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Jäänmurtajat

Jäälakeuksien jätti
60 vuotta jäänmurt

Tänä vuonna tulee kuluneeksi
kuusi vuosikymmentä maailman
ensimmäisen ydinkäyttöisen jäänmurtajan valmistumisesta. Loppuvuodesta 1 959 luovutettu Lenin oli
osa Neuvostoliiton pyrkimystä kehittää rauhanomaisia käyttötarkoituksia ydinvoimalle. Seuraavien
vuosikymmenien aikana ydinkäyttöisistä jäänmurtajista muodostui
Neuvostoliitolle ja sittemmin Venäjälle eräänlainen arktinen käyntikortti.
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iläiset –
toa atomivoimalla

Laivan keulaan maalatut hainhampaat ovat tehneet
atomijäänmurtaja Jamalista kenties ikonisimman Venäjän
atomijäänmurtajista. Kuva: Tuomas Romu
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TEKSTI : TUOMAS ROMU

tori mahdollisti entistä tehokkaampien jäänmurtajien
rakentamisen, oli silläkin yksi merkittävä rajoitus:
alukseen piti edelleen mahduttaa suuri määrä polttoainetta riittävän toiminta-ajan saavuttamiseksi. Lisäksi
nälkä kasvoi syödessä: vaikka dieselsähköinen voimalaitos olikin pienempi ja kevyempi kuin vastaavantehoinen höyrykoneisto, kasvoi uusien polaarimurtajien
koneteho käytännössä samassa suhteessa. Tarvittiin
siis voimanlähde, joka olisi suhteellisen pienikokoinen
ja tuottaisi lähes rajattomasti energiaa vain kourallisesta polttoainetta.

Vaikka suomalainen Adolf Erik Nordenskiöld oli purjehtinut ensimmäisenä läpi Koillisväylän jo vuosia aikaisemmin, alkoi pohjoisten merialueiden tutkimisessa ja kehittämisessä uusi aika 1 800-luvun loppupuolella. Aikaisemmat tutkimusmatkailijat olivat tuulen ja
jäiden armoilla, ja matkat venyivät usein vuosien mittaisiksi seikkailuiksi joilta kaikki eivät koskaan palanneet. Toinen teollinen vallankumous toi kuitenkin
muassaan ratkaisun luonnonvoimien voittamiseksi ja
arktikan valloittamiseksi: teräsrunkoisen, konevoimalJäänmurron atomiaika
la kulkevan aluksen.
Maailman ensimmäinen polaarimurtaja, Jermak (englantilaisittain translitteroituna Yermak; koska useimmat kansainväliset tietokannat käyttävät englanninkielistä muotoa esitetään se tässä suomalaisen rinnalla
silloin, kun nämä poikkeavat toisistaan), valmistui
vuonna 1 899 vara-amiraali Stepan Osipovitš Makarovin aloitteesta ja aktiivisella myötävaikutuksella. Alus
oli todellinen jättiläinen aikalaistensa joukossa: jokainen sen neljästä höyrykoneesta vastasi teholtaan samalla telakalla rakennettua suomalaista höyrymurtaja
Sampoa. Kokemukset ensimmäisiltä arktisilta koepurjehduksilta olivat kuitenkin ristiriitaisia: Jermakia vaivasivat niin tekniset ongelmat kuin huonosti valitut
purjehdusreititkin. Yleinen suhtautuminen jäänmurtajiin ja purjehduskauden pidentämiseen arktisilla vesillä
muuttuikin Venäjällä varsin negatiiviseksi vuosikymmenien ajaksi; vasta ensimmäisen maailmansodan
kynnyksellä pohjoisten merireittien merkitys alkoi
paljastua.

Uuden teknologian esiinmarssi
Jäänmurtajien tekninen kehitys käytännössä pysähtyi
seuraavaksi neljäksi vuosikymmeneksi: niin ensimmäisen maailmansodan alla valmistunut Krasin kuin
1 938-1 941 rakennetut neljä I. Stalin -luokan linjamurtajaa luottivat Jermakin tavoin perinteisiin kivihiilellä
lämpiäviin kattiloihin ja mäntähöyrykoneisiin. Kokemus oli kuitenkin osoittanut, että tällaisten alusten
toimintamahdollisuudet pohjoisten merialueiden jääoloissa olivat varsin rajalliset.

Neuvostoliitossa alettiin 1 950-luvun alussa tutkia
mahdollisuuksia vapauttaa jäälakeuksilla partioivat
murtajat ainaisesta polttoainetäydennysten ikeestä
korvaamalla ahnaat hiilikattilat ja janoiset dieselmoottorit täysin uudenlaisella voimanlähteellä, ydinreaktorilla, joka takaisi aluksille käytännössä rajattoman toiminta-ajan. Päätös maailman ensimmäisen ydinkäyttöisen pinta-aluksen rakentamisesta tehtiin marraskuussa 1 953 vain muutamaa viikkoa ennen Yhdysvaltain presidentti Eisenhowerin kuuluisaa ydinvoiman
rauhanomaista hyödyntämistä peräänkuuluttanutta
puhetta Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa.
Neuvostoliiton ensimmäisen pääministerin mukaan
nimettävän aluksen rakentajaksi valittiin Amiraliteetin
telakka silloisessa Leningradissa.
Vuonna 1 957 vesille laskettu Lenin oli aikansa suurin
ja tehokkain jäänmurtaja.Vaikka uppoumaltaan ja päämitoiltaan alus oli vain hieman suurempi kuin Wärtsilän Helsingin telakalla samoihin aikoihin rakennettu
dieselsähköinen polaarimurtaja Moskva, tuottivat Leninin kolme OK-1 50-tyyppistä painevesireaktoria,
neljä tasavirtaturbogeneraattoria ja kolme sähköistä
potkurimoottoria kaksinkertaisen akselitehon: yhteensä 44000 hevosvoimaa. Uusi voimanlähde herätti
kuitenkin myös epäluottamusta: sanotaan, että pitkän
viikonlopun jälkeen saattoi maanantaiaamun pahoinvoinnin laittaa telakalla huoletta säteilysairauden piikkiin, vaikka itse reaktorit olivat vielä työn alla Atomienergiainstituutissa. Ydinkäyttöisen jäänmurtajan isä,
Anatoli Aleksandrov, luotti lopulta luomukseensa niin
paljon, että otti epäilijät vakuuttaakseen jopa oman
poikansa mukaan Leninin ensimmäiselle koematkalle.
Alus luovutettiin 1 959 ja ensimmäisen viiden vuoden
aikana avusti yli 400 laivaa jäälakeuksien halki yhteensä 50 000 merimailin matkan.

Höyrymurtajien joutsenlaulun voidaan katsoa alkaneen 1 930-luvulla, jolloin potkureita pyörittävät höyrykoneet ensimmäisen kerran korvattiin pienikokoisemmilla sähkömoottoreilla ja kattilat taloudellisemmilla dieselmoottoreilla. Neuvostoliittokin aloitti näihin aikoihin dieselsähköisten murtajien rakentamisen, 1 960-luvun loppupuolella, toisen polttoainetäydenmutta tilaukset peruttiin ja keskeneräiset laivat romu- nyk-sen lähestyessä, Neuvostoliiton jäänmurtajateknologian ylpeys kuitenkin katosi parrasvaloista vuotettiin toisen maailmansodan alettua.
sikausiksi.Vuonna 1 970 lännessä kuitenkin huokaistiin
Vaikka teho-painosuhteeltaan lyömätön dieselmoot- helpotuksesta: Lenin ei ollutkaan uponnut pohjoisen
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Yllä: Maailman ensimmäinen atomimurtaja
vastavalmistuneena Neva-joella syyskuussa 1 959.
Kuva: RIA Novosti/Dimitri Kozlov (CC-BY-SA 3.0)
Yllä oikealla: Vielä rakenteilla olevan Leninin pienoismalli
herätti kunnioitusta Neuvostoliiton teollisuusnäyttelyssä
Helsingissä touko-kesäkuussa 1 959.
Kuva: Väinö Kannisto/Helsingin Kaupunginmuseo
Oikealla: Leninin reaktorihuone on ymmärrettävästi yksi
museolaivan suurimpia nähtävyyksiä.
Kuva: Christopher Michel (CC BY 2.0)
Alla: Lenin nykyasussaan museolaivana Murmanskissa.
Taustalla vasemmalla yksi Suomessa rakennetuista Kapitan
Sorokin -luokan (dieselkäyttöisistä) murtajista.
Kuva: Aleksei Zadonski (CC BY-SA 4.0)
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Yllä vasemmalla: Leninin jälkeen seuraava atomimurtaja,
Arktika, valmistui vuonna 1 975 ja vedettiin käytöstä 2008.
Kuva: Tuomas Romu
Yllä: Sibir noutamassa Severnyi Poljus (Pohjoisnapa) 27
-tutkimusasemaa vuonna 1 987.
Kuva: RIA Novosti/V. Tšistjakov (CC-BY-SA 3.0)
Vasemmalla: Sovetski Sojuz (vasemmalla) oli käytössä 1 9892007 ja Rossija vuosina 1 985-201 3. Jälkimmäinen ehti vielä
saattaa Nordican ja Fennican läpi Koillisväylästä vuonna
201 2. Kuva: Tuomas Romu
Alla: Atomimurtajien miehistötilat ovat korkeatasoisia;
Taimyrissa on muun muassa elokuvateatteri, uima-allas ja
alkujaan myös kasvihuone tuoreiden vihannesten
kasvattamiseksi. Kuva: Tuomas Romu
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hyisiin vesiin reaktoriydin sulaneena, vaan aluksen
teknisesti vanhentunut ensimmäisen sukupolven ydinvoimalaitos oli täysin uudistettu.Todellisuudessa Leniniä oli kohdannut 1 960-luvulla peräti kaksi vakavaa
ydinonnettomuutta: vuonna 1 965 todettiin kakkosreaktorin polttoainesauvojen vaurioituneen puutteellisesta jäähdytyksestä aiheutuneen ylikuumenemisen
seurauksena, ja kaksi vuotta myöhemmin häiriö jäähdytysjärjestelmässä edellytti reaktoriyksikön teräsbetonisen biologisen suojakuoren murtamista moukareilla vuodon paikantamiseksi. Kaikki kolme reaktoria
katsottiin korjauskelvottomiksi ja päätettiin korvata
kahdella uudentyyppisellä reaktorilla.
1 9. syyskuuta 1 967 kello 22:27 kontrolloidut räjähdykset repivät Leninin runkoa syrjäisessä Tsivolkinlahdessa Novaya Zemlyan itärannikolla. Muutamaa silmänräpäystä myöhemmin koko 3 700 tonnin painoinen ydinvoimalaitos humpsahti jäänmurtajan pohjan
läpi ja upposi Karanmeren hyisiin vesiin noin 50 metrin syvyyteen. Pinnalle korkin tavoin kohonnut Lenin
hinattiin Murmanskiin, jossa alukseen hitsattiin ensin
kuivatelakassa uusi kaksoispohja ja seuraavien kolmen
vuoden aikana asennettiin kaksi OK-900-tyyppistä
painevesireaktoria.
Lenin jatkoi jäänmurtotehtävissä vielä lähes kaksi
vuosikymmentä: vasta vuonna 1 989 katsottiin aluksen
runkolevyjen kuluneen niin ohuiksi, että maailman ensimmäinen ydinmurtaja päästettiin vanhuuden lepoon.
Maattuaan vuosikaudet Atomflotin tukikohdassa Murmanskin edustalla alus siirrettiin nykyiselle paikalleen
kelluvaksi museoksi ja avattiin yleisölle vuonna 2005.

Arktikasta Arktikaan
Leninin valmistuttua Neuvostoliitto jatkoi määrätietoisesti ydinkäyttöisten jäänmurtajien kehittämistä.
Uusien ja entistä tehokkaampien ydinmurtajien rakentaminen alkoi 1 970-luvun alussa Baltian telakalla
Leningradissa ja sarjan ensimmäinen alus, vuonna
1 975 valmistunut Arktika, saavutti 75 000 hevosvoimansa voimin ensimmäisenä pinta-aluksena maantieteellisen pohjoisnavan 1 7. elokuuta 1 977. Samana
vuonna valmistui myös sisaralus Sibir, jota seurasivat
80-luvulla Rossija (Rossiya) ja Sovetski Sojuz (Sovetskiy Soyuz) ja 1 990-luvun alussa Neuvostoliiton hajottua hainhampaistaan tunnettu Jamal (Yamal).Vaikka
alukset ovat ulkoisesti lähes samanlaisia, oli uusien
jäänmurtajien rakentamisessa huomioitu sarjan aiemmista laivoista saatuja kokemuksia, ja Arktika-luokan
murtajat eroavatkin teknisesti toisistaan. Kuitenkin
vasta vuonna 2007 käyttöön otettu 50 Let Pobedy,
jonka piti alkuperäisten suunnitelmien mukaan valmistua jo vuonna 1 995 juhlistamaan nimensä mukaisesti suuren isänmaallisen sodan (kuten toinen maail-

Itää ja länttä: atomijäänmurtaja Vaigatš Hietalahden telakan
varustelulaiturissa yhtä aikaa Carnival Cruise Linen Fantasyn
kanssa. Kuva: Aker Arctic

mansota tunnetaan entisessä Neuvostoliitossa) 50.
voitonpäivää, otti runkomuotonsa osalta askeleen lähemmäs nykyaikaisia jäänmurtajia. Tänä päivänä vain
Jamal ja 50 Let Pobedy jatkavat jäänmurtoa Venäjän
arktisilla vesillä; Sibir jäi Atomflotin laituriin jo vuonna
1 992 höyryjärjestelmän ongelmien vuoksi, ja muut
Arktika-luokan murtajat seurasivat yksi toisensa jälkeen reaktorien käyttötuntien tultua täyteen. Vasta
viime vuosina Venäjä on aloittanut näiden käytöstä
poistettujen ydinkäyttöisten laivojen kalliin ja monimutkaisen romutusurakan, johon neuvostoaikana ei
haaskattu ajatustakaan.
Wärtsilän Helsingin telakka oli jo Leninin valmistumisen aikaan alkanut tutkia atomikäyttöisen jäänmurtajan rakentamista. Kunnolla atomijäänmurtajan
rakentaminen Suomessa pääsi käyntiin vasti 1 980luvulla, kun Wärtsilä alkoi kehittää yhteistyössä Neuvostoliiton kanssa matalakulkuista ydinkäyttöistä
jäänmurtajaa erityisesti pohjoisen suuria jokisuistoja
varten. Näillä alueilla aluksen KLT-40-tyyppisen ydinreaktorin merivesijäähdytyksen tuli pystyä toimimaan
turvallisesti myös tilanteissa, joissa kölin alla on alle
metri jääsohjon sekaista vettä. Murtajat luovutettiin
Helsingin telakalta ydinreaktoria lukuun ottamatta
täydellisinä ja hinattiin Leningradiin voimalaitoksen
asentamista varten. 1 980-luvun lopussa valmistuneet
Taimyr (Taymyr) ja Vaigatš (Vaygach), ainoat Neuvostoliiton/Venäjän ulkopuolella rakennetut ydinkäyttöiset jäänmurtajat, ovat edelleen toiminnassa ja näiden
teknisesti onnistuneina pidettyjen murtajien elinkaarta on pidennetty useita kertoja.Wärtsilä Marine neuvotteli kolmannen, tehokkaammalla keulamuodolla
varustetun sisaren rakentamisesta, mutta Neuvostoliiton romahtamisesta johtuen tämä jäi toteutumatta.
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Ydinkäyttöisten jäänmurtajien rakentamista pohdittiin myös Yhdysvalloissa ja Kanadassa, mutta lopulta
alukset katsottiin liian kalliiksi ja monimutkaisiksi.
Suunnitelmista luopumiseen vaikuttivat myös niin
Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus kuin Yhdysvalloissa, Saksassa ja Japanissa rakennettujen ydinkäyttöisten rahtilaivojen kohtaamat vaikeudet. Myös Neuvostoliitto sai kokea kansalaisten epäluuloisuuden
ydinvoimaa kohtaan 1 980-luvun lopussa, kun Vladivostokin ja Magadanin satamatyöntekijät kieltäytyivät
työskentelemästä ydinkäyttöisen proomuemälaiva
Sevmorputin parissa. Sevmorputkin on edelleen käytössä mutta kuljettaa vain harvakseltaan Venäjän puolustusministeriön lasteja Koillisväylällä.
Ylinnä: Toistaiseksi uusin atomimurtaja 50 Let Pobedy
työssään eli avustamassa laivoja arktikalla. Hinauksessa
bulkkeri Jamal Irbis.
Kuva: Tuomas Romu
Yllä: Uuden Arktika-luokan Arktika (vasemmalla) ja Sibir
rakenteilla Pietarissa toukokuussa 201 8.
Kuva: Juhani Mehto
Alla: Havainnekuva "uudesta Arktika-luokasta" sen sijaan
ilmeisesti vastaa varsin hyvin toteutuvia laivoja, joskaan
väritys ei ilmeisesti tule olemaan aivan noin
suomalaishenkinen.
Kuva: Rosatomflot

Venäjällä on tällä hetkellä käynnissä murtajalaivaston
laajamittainen uudistusohjelma: Baltian telakalla Pietarissa on rakenteilla peräti kolme uutta ydinkäyttöistä
jäänmurtajaa, joista kaksi ensimmäistä (Arktika ja Sibir) on jo laskettu vesille ja kolmas (Ural) on vielä
slipillä. Tämänhetkisten tietojen mukaan ensimmäisen
80000 hevosvoiman ”uuden Arktika-luokan” ydinkäyttöisen jäänmurtajan, lajissaan jälleen kerran
maailman suurimman, pitäisi valmistua loppuvuodesta.
Samaan aikaan Venäjä saattaa olla menettämässä ainoan atomimurtajia operoivan maan kruununsa, sillä
parhaillaan Kiinassa selvitetään oman ydinkäyttöisen
jäänmurtajan rakentamista. Toisaalta Venäjällä on puhetta vielä rakenteilla oleviakin tehokkaampien atomimurtajien rakentamisesta, joten jään murtaminen
ydinvoimalla jatkunee tulevaisuudessakin...
Arktikkelin kirjoittamisessa on hyödynnetty Navigatorlehdessä 1 970- ja 1 980-luvuilla julkaistuja ydinkäyttöisiä
jäänmurtajia käsitteleviä artikkeleja sekä Aker Arcticin arkistoimia Wärtsilän käännättämiä venäjänkielisiä lehtiartikkeleja samoilta vuosikymmeniltä.
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Kolumni

Aika aikaansa
kutakin
TEKSTI : LASSI LIIKANEN
Kymmenen vuotta sitten syntyi idea uudenlaisen
verkkolehden käynnistämisestä. Tämän uuden lehden
raportointi tulisi keskittymään erityisesti merenkulun
ajankohtaisiin aiheisiin. Tuolloin, vuonna 2009, haastajia oli tarjolla melko vähän. Ajankohtaisista asioista
pystyi lukemaan lähinnä nettifoorumeilla, muutoin
kuukausien päästä ilmestyneistä printtilehdistä. Sen
vuoksi näimme tarpeen useammin ilmestyvälle lehdelle, jonka saa lukea ilmaiseksi verkosta.

"

Kymmenessä vuodessa maailma on mennyt eteenpäin. Menemättä yksityiskohtiin maailman mullistuksessa voidaan myös todeta, että merenkulku on
muuttunut. Tähän kymmeneen vuoteen on mahtunut
monia haaveita, jotka jäivät
lunastamatta, mutta toisaalta myös monia tuomiopäivän julistuksia jotka
edelleen odottelevat ”toteutumistaan”. Siitä huolimatta merenkulku on
kuitenkin seilannut eteenpäin. Kymmenen vuoden
takaiseen ei ole enää paluuta – päinvastoin, tänä
päivänä moni näkee suurta potentiaalia merenkulussa
tulevaisuutta ajatellen.

mätön. Itse tulen myös vetäytymään entistä enemmän
taka-alalle lehden tekemisessä. Aika ja mahdollisuudet
seurata merenkulkua ovat pienentyneet vuosi vuodelta, ja täten myös lehden tekemiseen on kulunut
enemmän aikaa. Täysin mielenkiinto ei toki ole sammunut, ja tulen jatkossakin seuraamaan mahdollisuuksien mukaan, mitä merenkulun maailmassa
tapahtuu. Toivon myös pystyväni epäsäännöllisen
säännöllisesti tarjoamaan teille jatkossakin raportteja
länsinaapuristamme roolissani Tukholman-kirjeenvaihtajana.
Yksi aika päättyy, ja toinen alkaa. Uskallan sanoa, että
kymmenessä vuodessa olemme kasvaneet Facebookissa merkittävään rooliin. Jaamme siellä uutisia
ajankohtaisista aiheista merenkulun parissa, nyt vieläkin nopeammin kuin pelkän
verkkolehden aikana. Uutisvälitys on toki kymmenen
vuoden aikana muuttunut
merkittävästi, ja nykyisin
uutisia voidaan välittää yleisön tietoon jopa sekunneissa tai minuuteissa. Tässä olemme silti edelleen edelläkävijöitä, sillä jaamme paljon laadukkaita ja luotettavia
uutisia sekä artikkeleita merenkulkuun liittyen. Tästä
emme halua luopua, joten Facebook-yhteisömme jatkaa normaalisti verkkolehden ilmestymisen päätyttyäkin. Olemme myös luoneet nyt vaihtoehdon verkkolehdelle, kun jokin aika sitten uusimme kotisivumme, johon nyt voimme kirjoittaa artikkeleita.
Myös verkkosivut jatkavat normaalisti, ja siellä
tulemme jakamaan tulevaisuudessakin paljon
laadukasta luettavaa merenkulusta.

En sanoisi, että
aika on ajanut
meistä ohi, mutta
ajat ovat nyt
selvästi toiset

Kymmenen vuotta Ulkomatala on nyt seilannut
muutosten aallonharjalla. En sanoisi, että aika on
ajanut meistä ohi, mutta ajat ovat nyt toiset. Meille
vapaaehtoistyöllä lehteä tekeville on aina ollut haaste,
miten näinkin kattava paketti ajankohtaista luettavaa
saadaan kasaan rajatuilla resursseilla. Kymmenen
vuotta olemme säilyneet, mutta nyt on aika todeta,
että elämän realiteetit ja muuttunut maailma ovat Lopuksi haluan omalta osaltani syvästi kiittää kaikkia
tämän kymmenen vuoden taipaleella lehden teossa
ajanut meidätkin uuden tilanteen eteen.
mukana olleita. Toivotan myös kaikki uudet lukijat ja
Tietyllä haikeudella on nyt todettava, että yksi aika- lehden tekijät tervetulleiksi jatkossakin. Maailma siis
kausi tulee päätökseen. Ulkomatalan vuodesta 2009 menee eteenpäin, ja niin menemme mekin. Tai niin
säännöllisesti ilmestynyt verkkolehti jää historiaan. kuin sanonta kuuluu: aika aikaansa kutakin.
Päätös on merkittävä, mutta tässä tilanteessa välttä46
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UM 1 0 vuotta sitten

Ensimmäinen
Ulkomatala
Ulkomatala näki päivänvalon
vuonna 2009. Kuluneiden kymmenen vuoden aikana olemme ehtineet tekemään lukuisia lehtiä eri
muodoissa ja eri kokoonpanolla.
1 0-vuotiaan Ulkomatalan juhlanumeron – ja samalla viimeisen verkkolehden – kunniaksi teemme katsauksen ensimmäiseen lehden
numeroon.

TEKSTI : LASSI LIIKANEN

Ensimmäinen numero näki päivänvalon alkuvuodesta
2009. Näin aikaisessa vaiheessa lehti pohjautui allekirjoittaneen ja toimituspäällikkö Sergein toimesta
kirjoitettuihin juttuihin. Lehdessä oli tuolloin myös
lukijoiden palsta, jonne saimme erittäin kannustavan
tekstin Jukka Koskimieheltä. Jukka on koko kymmenvuotisen taipaleemme aikana ollut lehden kannalta
tärkeä ja kannustava taustavoima, josta hänelle luonnollisesti kuuluu suuri kiitos.

Tuohon aikaan kaikki Suomen kolme suurta telakkaa
olivat myös saman omistajan käsissä. Norjalaiselta
Akerilta ne olivat vain vähän ennen artikkelin kirjoitusajankohtaa myyty korelaiselle STX:lle. Uuden
omistajan käsissä Suomen telakkateollisuus pulverisoitui. Helsingin telakka päätyi osaomistuksen kautta
venäläisomistajan käsiin. Rauman telakan alasajosta
STX päätti vuonna 201 3, mutta tilalle syntyi Rauma
Marine Contructions, joka jatkaa edelleen toimintaansa Rauman telakalla. Turun telakka päätyi viimeisenä STX:n käsistä lopulta kunniakkaan Meyer Werftin haltuun.

Lehden sisältö koostui myös kolmesta lyhyehköstä
artikkelista. Yhdessä teksteistä kirjoitettiin, että Tallinkin pitkä uudisrakennusohjelma oli jo loppusuoralla kun Baltic Queenin luovutus läheni keväällä
2009. Toinen artikkeleista käsitteli tuolloin jo muotoaan saanutta risteilyalus Oasis of the Seasia ja sen
sisaralusta Allure of the Seasia ja näiden valmistumista Turun telakalta. Kolmas teksti käsitteli Helsingin Armorique jäikin siis viimeiseksi autolautaksi, joka
telakan tulevaisuutta, kun Brittany Ferriesin Armori- rakennettiin uudisrakenteena Helsingistä. Kun telakka
que oli juuri valmistunut ja jättänyt telakan taakseen. siirtyi venäläisomistukseen ja vaihtoi nimensä Arctech
Helsinki Shipyardiksi, on siellä rakennettu lähinnä
Erityisesti teksti Helsingin telakasta ja Armoriquesta jäänmurtajia. Mutta, se minkä taakseen jättää, sen
sisältää paljon historian havinaa ja kertoo siitä, miten edestään löytää. Historian ironiasta nimittäin kertoo
paljon kymmenessä vuodessa on tapahtunut. Vielä jotakin sekin, että viime aikoina olemme kirjoittaneet
tuolloin oli lähes itsestäänselvyys, että Helsingin Ulkomatalassa siitä, miten Arctechin venäläisomistajat
telakalla rakennettiin uudisrakennuksia ja nimen- nyt kuumeisesti etsivät taas uusia omistajia telakalle.
omaan autolauttoja muun muassa Tallinkille, Viking
Linelle ja juuri Brittany Ferriesille.
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Tulossa Ulkomatalan
verkkosivuille:

Yksi aikakausi päättyy, kun toistaiseksi viimeinen Turun
telakan TUI Cruisesille rakentama alus luovutetaan.
Kuva: Jukka Huotari

Mein Schiff 2 valmistuu

QE2 50 vuotta

Suomen telakkateollisuuden viimeisin tuotos valmis- Kenties maailman tunnetuin yhä olemassa oleva laiva
tuu virallisestikin, kun Mein Schiff 2 luovutetaan 22.1 . Queen Elizabeth 2 täyttää tänä vuonna 50 vuotta.Tutustumme laivan tarinaan.
Kielissä.

LNG:n johtotähti Baleària

Destination Gotlandin Visborg

Espanjalaisvarustamo vastaanottaa alkuvuoden aikana
ensimmäisen LNG-käyttöisen uudisrakenteensa.
LNG-lauttoja on rakenteilla vielä kaksi lisää, minkä lisäksi viisi varustamon nykyisistä aluksista muutetaan
LNG-käyttöisiksi.

Destination Gotlandin pitkään odotettu LNG-käyttöinen uudisrakenne Kiinasta aloittaa viimein liikenteen.
...sekä paljon muuta

Nähdään jatkossakin osoitteessa

ulkomatala.net!

