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Matkalla Color Magicillä

S TENA HSS

huipputekniikasta romuksi

QUANTUM OF THE S EAS

2010-luvun innovatiivisin risteilyalus?

P ÄÄKIRJOITUS

Lehdestä ja kesästä
TULIN huomanneeksi, että tälläkin kertaa kirjoitin

on hyvä kerrata STX:n ympärillä velloneet tapahtumat
ja uudet käänteet, joten tässä lehdessä myös katsaus
STX-telakoiden uusimpiin tapahtumiin.

tähän lehteen kahdesta suomalaisesta teollisuudenalasta, joita pidetään tällä hetkellä pahoina murheenkryyneinä. Takavuosien kultakimpaleena pidetty metsäteollisuus ja suomalaisen osaamisen ylpeys, laivanrakennusteollisuus, ovat molemmat ajautuneet teollisuuden rakennemuutoksen kouriin ja sitä myötä vakaviin
ongelmiin. Laivanrakennusteollisuus suoraan sekä myös
metsäteollisuus logistiikkaketjujensa myötä vaikuttaa
suomalaiseen merenkulkuun voimakkaasti.

Toki tässä lehdessä on myös paljon muita
mielenkiintoisia aiheita. Käymme muun muassa läpi
Stenan HSS-alusten historiaa nyt, kun ensimmäinen
näistä aikansa luomuksista on päätynyt romuksi. Lisäksi
tässä lehdessä alkaa uusi juttusarja Kanariansaarten
lauttaliikenteestä, jonka meille tuottaa vieraileva
toimittajamme Timo Selkälä. Lisäksi mukaan mahtuu
muun muassa matkakertomus ja Vaasanlaivojen 65vuotishistoriikin ensimmäinen osa. Lehti on siis jälleen
täynnä luettavaa monenlaisista aiheista kiinnostuneille.

Menneinä vuosina kirjoitin kokonaisen artikkelisarjan
Ulkomatalaan siitä, miten suomalaiset metsäteollisuusalan yhtiöt, kuten StoraEnso tai UPM järjestävät
tuotteidensa kuljetukset Suomesta maailmalle. Nyt on
aika hieman tarkastella tilannetta uudestaan, sillä näiden
muutaman vuoden aikana jo moni asia on näissäkin
kuvioissa ennättänyt muuttua. Tässä lehdessä siis lyhyt
katsaus niihin muutoksiin, joita suomalaiset metsäteollisuusyhtiöt ovat tehneet kuljetusjärjestelyihinsä viime
aikoina.

--Muutoin kesä on laiva-alan kannalta kohtuullisen
hiljaista aikaa. Fjord Linen uudisrakenteet alkavat
pikkuhiljaa valmistua (lisäksi yhtiö antoi Oslofjordaluksen muutostyöt Rauman telakan tehtäväksi),
risteilykesä on Helsingissä polkaistu käyntiin... Mutta
mitään ennennäkemättömän suuria uutisia emme vielä
ole näheet, ja nähtäväksi jää tullaanko tämän vuoden
puolella vielä mitään sen erikoisempaa kuulemaankaan.
Talouden epävarmuus kurittaa kaikkia ja hyydyttää
taloutta, mikä heijastelee suoraan merenkulkualaan ja
matkailuun.

Totta kai myös telakkateollisuus on lehden ikään kuin
”vakioaiheena” jo useamman lehden takaa. STX:n
ahdinko ei näytä helpottuvan, vaikkei akuuttia kaatumisen vaaraa juuri nyt näyttäisi olevan, toisin kuin
tilanne siltä näytti noin kuukausi pari sitten. Kuitenkin

Toisaalta, laiva-asioiden hellittäminen antaa meille
kaikille aikaa nauttia kesästä. Tulevan syksyn murheet ja
muutokset voi vielä hetken hukuttaa kesän helteiden
alle. Oikein aurinkoista kesää kaikille Ulkomatalan
lukijoille!
LASSI LIIKANEN
Päätoimittaja

Utön-reitin yhteysalus Eivor odottaa aamun lähtöään
Pärnäisten lauttasatamassa kesäkuussa 201 3.
Kuva: Lassi Liikanen
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S ISÄLLYS

Tässä numerossa

Quantum of the Seas – Royal Caribbeanin uudet tuulet

Tälläinen tulee olemaan vuosikymmenen kenties innovatiivisin
risteilyalus.
— RISTEILIJÄT, SIVU 4

Viking Cruises – Uutta verta risteilymarkkinoille

Katsaus uuden, 201 5 aloittavan risteilyvarustamon tuotteeseen.
— RISTEILIJÄT, SIVU 6
Kuva: Pekka K. Laakso

Minne olet matkalla, STX?

STX:n telakkatoiminta on edelleen kuilun partaalla. Myös eurooppalaiset telakat ovat uhattuina.
— TELAKAT, SIVU 8

Hurtigrutenin 1 20-vuotishistoriikit

Hurtigruten julkaisi kaksi uutta historiateosta.
— KIRJA- ARVOSTELU, SIVU 1 1

Suomen metsäteollisuuden muuttuneet kuljetusratkaisut
Kuva:Allan Ryszka-Onions

Paperiyhtiöt kuljettavat merkittävän osan lasteistaan Suomesta
laivoilla.
— RAHTILAIVAT, SIVU 1 2

Stena HSS – Maailman suurimmat katamaraanit

HSS-alukset ovat muuttuneet alle 20 vuodessa huipputeknologissta
romumetalliksi.
— AUTOLAUTAT, SIVU 1 5

Color Magicillä Kielistä Osloon

Toimittajamme matkusti 2000-luvun kävelykatulautalla.
— M ATKAKERTOMUS, SIVU 21

Vaasanlaivat 65 vuotta, osa 1 : Rannikkohöyryistä
autolauttoihin
Kuva: Postikortti Kalle Idin kokoelmista

Katsaus uudestisyntyneen Vaasanlaivojen historian vuosiin 1 9481 980.
— H ISTORIA, SIVU 25

Kanariansaarten lauttaliikenne, osa 1 : Trasmediterránea

Uusi juttusarjamme Kanariansaarilta alkaa Trasmediterránea-varustamon historiikilla
— H ISTORIA, SIVU 33

Lokikirja

Merenkulun tärkeimpiä tapahtumia touko-kesäkuulta 201 3.
— LOKIKIRJA, SIVU 42

Loppusanat
Kansi: Color Magic saapumassa Kieliin.
Kuva: Marko Stampehl

Tietoa lehdestä ja toimituksesta.
— LOPPUSANAT, SIVU 48
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Quantum of the Seas

Royal Caribbeanin uudet tuulet
Quantum of the Seas eroaa Royal Caribbeanille Suomessa rakennetuista aluksista panostuksella ikkunoihin ja näkyvyyteen
ulos, mistä kertovat jo havainnekuvien suuret lasipinnat. Kuva: Royal Caribbean International

TEKSTI : SERGEI PENNONEN

isoimmat risteilijät” -tittelin saavat jatkossakin kantaa
Oasis-luokan alukset. Uudet ”quantumilaiset” ovat 348
metriä pitkiä ja niihin mahtuu 41 80 matkustajaa eli yli
tuhat matkustajaa vähemmän kuin Oasis-laivoihin.
Hyttejä aluksiin tulee 2090 ja kansia 1 8, joista
matkustajille tarkoitettuja 1 6.

PROJEKTINIMI ”SUNSHINE” on nyt historiaa ja

varustamo kutsuu aluksia ensimmäisenä valmistuvan
laivan mukaan Quantum-luokaksi. Uusi laivaluokka
tulee olemaan varustamon seitsemäs. Tähän mennessä
uusin oli Oasis-luokka, johon kuuluu kaksi Royal
Caribbean Internationalin risteilijää, jotka on
rakennettu Suomessa ja jotka ovat toistaiseksi
maailman suurimmat risteilijät. Tämän hetkisen tiedon
mukaan Quantum-luokan ”Wow!”-laivoja on tulossa
kolme. Ensimmäisen on tarkoitus valmistua syksyksi
201 4 ja toisen kevääksi 201 5. Nimiksi on valittu
Quantum of the Seas ja Anthem of the Seas.
Kolmannen, vielä nimettömän laivan on tarkoitus
valmistua vuonna 201 6. Huhuja liikkuu neljännestäkin
risteilijästä, mutta toistaiseksi varustamo tai telakka
eivät anna mitään virallista tietoa. Quantum-luokan
risteilijän ei ole tarkoitus houkutella asiakkaita suuren
kokonsa vaan uusien innovaatioiden takia. ”Maailman

Mitä huippu-uutta risteilijöille on siis tulossa?
Lupauksensa Royal Caribbean Cruises Ltd pitää
”Wow!”-sanaa käyttäessään, sillä Quantum of the Seas
-alukseen samoin kuin sen sisaruksiin on tosiaan
tulossa ennennäkemätöntä.Yksi laivojen uutuuksista on
NorthStar-näköalatorni tai -kupoli, joka nostaa ilmaan
1 3 matkustajaa kerrallaan. Tämä käytännössä tulee
tarkoittamaan noin 1 00 metriä merenpinnan
yläpuolelle. Näin jokainen kolmesta laivasta saa oman
London Eye -näköalansa. Lontoon silmästä poiketen
laivan näköalasta ei tarvitse maksaa sisäänpääsymaksua,
vaan se kuuluu risteilyhintaan. Näköalakupolia voi
vuokrata myös omaan käyttöön, vaikka juhlia varten,
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kirjoittaa Aftonbladetin lomaliite artikkelissa ”Havets
tio häftigaste gimmickar”. NorthStar eroaa englantilaisesta nähtävyydestä myös siinä, että kupoli kiertää
360 astetta.
Varustamo on ylpeä myös tulevasta ensimmäisestä merellä toimivasta laskuvarjosimulaattorista, RipCord by
iFly. Se on iso putki, jossa alhaalta puhaltaa kova tuuli, ja
näin matkustaja voi kokeilla miltä laskuvarjohyppy
tuntuu. Jos ilmaharrastus ei ole mieleen, niin voi
kokeilla FlowRider-surffisimulaattoria. Tuleva laiva on
muutenkin kuin pieni huvipuisto merellä. Jo tuttujen
vesiliukumäkien ja allasosastojen lisäksi laivalla on alue
nimeltä SeaPlex. Sieltä löytyy hyvin erilaisia toimintoja,
siellä voi esimerkiksi ajaa törmäysautoja.

NorthStar-näköalalaite näkyy myös laivan ulkopuolelle.
Kuva: Royal Caribbean International

Quantum of the Seas -risteilijän ahteriosaan on tulossa
kolmikerroksinen "olohuone" Two70. Tila toimii päivisin
oleskelutilana, jossa voi ihailla näköaloja ja nauttia
vaikka kylmää juomaa. Isot ikkunat avartavat näkymää
peräti 270 astetta, mistä on peräisin myös tilan nimi.
Two70:n erikoisuus on, että iltaisin sen muuttuu showpaikaksi. Varustamon mukaan tila voidaan muuttaa
erilaiseksi kunkin shown tarpeiden mukaan.

SeaPlexin varustukseen kuuluvat mm. törmäilyautot ja
rullaluistelukenttä. Kuva: Royal Caribbean International

Erikoisuudet eivät lopu tähän. Kaikille meille on tuttua,
että hytissä on tv, joka näyttää mitä tapahtuu
esimerkiksi yökerhossa, diskossa tai laivan keulassa.
Mutta sisähytissä, missä ei ole ikkunaa, ei voi seurata
laivan kulkua eikä nähdä, mitä tapahtuu laivan
ulkopuolella. Royal Caribbean Cruises -varustamo
ajatteli kuitenkin parantaa tilannetta ja lisätä
mukavuutta myös ikkunattomissa hyteissä matkustaville
matkustajille. Quantum-luokan laivoille on tulossa
”virtuaalinen parveke”. Seinäkokoinen 80-tuumainen
tv-ruutu tullaan asentamaan 373 sisähyttiin. Näin
jokainen sisähytissä matkustava voi reaaliajassa seurata,
mitä tapahtuu laivan ulkopuolella ikään kuin hytissä olisi
oikea parveke. Tämä erikoisuus ei tosin ole varsinainen
uutuus, koska vastaavia parvekkeita on asennettu myös
Disney Cruise Linen laivoille.

Two70. Kuva: Royal Caribbean International

Viime aikoina hyvin suosittua kävelykatua keskellä laivaa
uusissa risteilijöissä ei tule olemaan. Innolla jäämme
odottamaan, pystyykö Royal Caribbean Cruises
yllättämään meitä lisää.

Lähteet
• www.royalcaribbean.com
• Aftonbladet, lomaliite, toukokuu 201 3.

Virutaaliparvekkeet näyttävät hienoilta havainnekuvissa,
mutta entä käytännössä? Kuva: Royal Caribbean International
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Viking Cruises

Uutta verta risteilymarkkinoille

Havainnekuva tulevastaViking Starista. Kuva:Viking Ocean Cruises

TEKSTI : OLLI TUOMINEN JA KALLE I D

kautinen huonepalvelu, kaikki ravintolat aluksella,
juomat – olut, viini ja virvoitusjuomat – aterioilla ja
ilmainen langaton verkko. Risteilyn hintaan kuuluu myös
opastettu kierros jokaisessa kohdesatamassa.

U UDELLE, vuoden 201 5 huhtikuussa liikennöinnin

aloittavalle Viking Ocean Cruisesille on tilattu kaksi
uutta alusta italialaiselta Fincantierilta ja lisäksi sillä on
vielä optiot neljästä lisälaivasta. Ensimmäisen, Viking
Stariksi nimetyn aluksen tuotanto alkoi kesäkuun
puolivälissä ja sen on määrä valmistua telakalta keväällä
201 5. Sisaralus valmistuu vuoden 201 6 aikana.

Fakta: Viking Star
Valmistuu 201 5, Fincantieri, Marghera, Italia
47 800 GT • pituus 227 metriä • leveys 29 metriä
syväys 6,3 metriä • nopeus 20 solmua • matkustajia 928
hyttejä 464 • kansia: 1 4

Uudelle laivalle tulee tilat 928 matkustajalle viidessä eri
hyttiluokassa. Erikoisuutena laivan jokaisessa hytissä on
parveke. Muuhun, perushintaan sisältyvään varustukseen ja palveluun kuuluvat muun muassa ympärivuoro-
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Pääosassa kohteet
Varustamo ei yritäkään tarjota jotain kaikille, vaan on
pyrkinyt räätälöimään tuotteensa tietylle matkustajasegmentille: tavoitteena on houkutella kokeneita
matkailijoita. Tästä johtuen aluksella ei esimerkiksi ole
lainkaan lasten leikkihuoneita tai hyttejä, joihin olisi
mahdollista majoittaa enemmän kuin kaksi matkustajaa.
Maailmaanähneitä matkustajia houkutellaan mm.
tarjoamalla mahdollisimman pitkät satama-ajat ja yön
yli-pysähdyksiä kiinnostavimmissa kohteissa. Toistaiseksi
Viking Ocean Cruises markkinoi tuotettaan vain
Pohjois-Amerikan markkinoilla – varustamon risteilyitä
ei ole toistaiseksi edes mahdollista varata muista osista
maailmaa.

Vikingin uusiin risteiijöihin tuleva yhdestä reunastaan
lasireunainen Infinity Pool (suom. ääretön allas) on
risteilijöissä harvinaisuus. Nimitys infinity pool tulee siitä,
että allas näyttää siellä uivan perspektiivistä jatkuvan
merenä äärettömiin. Kuva:Viking Ocean Cruises

Ensimmäisellä kaudella perusreittejä on neljä, pituudeltaaan 1 0-1 5 vuorokautta, ja niistä voidaan lisäksi
muodostaa vielä neljä yhdistelmää, joiden kesto on 2250 vuorokauteen. Skandinaviaan, Baltiaan ja Välimerelle
suuntautuvissa risteilyissä yhdistyvät niin perinteiset
suurkaupungit kuin pienemmät ja tuntemattomammat
kohteet. Suomalaisten iloksi myös Helsinki kuuluu
Viking Starin risteilyohjelmaan.
Ympäristöasiat on huomioitu muun muassa asentamalla
rikkipäästöt uusien rajoitusten alle pudottavilla
pesureilla. Lisäksi laivan energiantuotannossa hyödynnetään Viking River Cruisesin alusten tapaan aurinkopaneeleita ja aluksen runkomuoto on luonnollisesti
suunniteltu mahdollisimman energiatehokasta etenemistä silmälläpitäen.

Viking Starin pääravintolaThe Restaurant. Aluksen
sisustus tulee edustamaan yleisestä risteilyalusten linjasta
poiketen pohjoismaista modernismia.

Muistoja Royal Viking Linesta

Kuva:Viking Ocean Cruises

Ulkonäöltään uusi Viking Star muistuttaa etäisesti 1 990luvulla toimintansa lopettaneen Royal Viking Linen
Royal Viking Sunia. Myös nimi Viking Star tuo mieleen
Royal Vikingin ensimmäisen aluksen Royal Viking Starin.
Tämä ei suinkaan ole sattumaa, sillä Viking Cruisesin
toimitusjohtaja, norjalainen Torstein Hagen, toimi 1 980luvulla Royal Viking Linen toimitusjohtajana.
Yhteys edesmenneeseen Royal Viking Lineen on tarkkaan harkittu veto: harvoja kadonneita varustamoita
kaivataan Yhdysvaltojen markkinoilla yhtä paljon kuin
vuonna 1 998 Seabourn Cruise Lineen yhdistettyä
Royal Vikingiä. Royal Viking Line -nimi itsessään oli
kuitenkin Viking Cruisesille saavuttamattomissa, sillä
sen omistaa risteilyjätti Carnival Corporation.

Havainnekuva Deluxe Veranda Stateroomista.Viking
Starissa ei ole lainkaan sisähyttejä ja kaikissa ulkohyteissä
on oma parveke. Kuva:Viking Ocean Cruises
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Minne olet matkalla, STX?
STX Europen Rauman telakka, varustelulaiturissa P&O Ferriesilla 201 1 luovutettu Spirit of Britain. Kuva: STX Europe

TEKSTI : LASSI LIIKANEN

mielessä pinnalla jatkuvasti. Jo jonkin aikaa sitten
selvitystilaan ajautunut STX Offshore & Shipbuilding
(johon myös STX Europe kuuluu) on aiempien
lehtitietojen mukaan saanut lykkäystä velkojen
takaisinmaksuun kesäkuun viimeisille päiville asti, ja sitä
on tuettu tähän mennessä myös lyhytaikaisella
rahoituksella.Vähitellen rahoittajat ja velkojat alkanevat
kuitenkin hermostua yhä syveneviin ja jatkuviin
ongelmiin.

E DELLISESSÄ U LKOMATALASSA kirjoitin siitä, miten

Euroopan ja Suomen STX-telakat päätyivät nykyisen
kaltaiseen kriisiin, joka vaikuttaa pitkällä tähtäimellä
loputtomalta epävarmuudelta. Korealaisen omistajan
holtiton velkaantuminen yhdessä maailmantalouden
taantuman ja tilauskirjojen hupenemisen kanssa aiheutti
telakoille akuutteja huolia rahoituksesta. Onko tilanne
kehittynyt parin kuukauden aikana ja onko luvassa
käännettä parempaan tai vielä huonompaan?

Koko STX:n ongelmia syvensi vielä kesäkuun alussa
selvitystilaan vajonnut varustamoyhtiö STX Pan Ocean.
Emokonserni yritti hankkia varoja itselleen myymällä
Pan Oceanin, mutta mitä ilmeisemmin tappiolliselle ja
velkaantuneelle varustamolle ei ollut ehdolla sopivia
ostajakandidaatteja, kun edes STX:n päärahoittaja
Korea Development Bank (KDB) ei lopulta
ostanutkaan yhtiötä, toisin kuin huhuttiin. Niinpä myös
se ajautui selvitystilaan, joka ajaa STX:n toimintaa vielä
enemmän kuilun partaalle.

Emo-STX luisussa
Nopeasti vilkaistuna voisi todeta, että kriisissä kaikkein
akuutein vaihe on nyt - ainakin toistaiseksi - ohitettu.
Työt telakoilla eivät seisahtuneet kuten pelättiin, ja
ainakin vielä tähän asti omistaja sekä valtion
pienimuotoinen väliintulo ovat taanneet sen, että työt
jatkuvat normaaliin tahtiin. Koko STX-konsernin
ongelmat ovat kuitenkin erittäin vakavia ja siinä
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STX Europen tilanne vakiintui hetkeksi
Toukokuun alussa, pian edellisen lehden ilmestyttyä
liikkui mediassa huhuja, joiden mukaan STX olisi
myymässä myös telakkansa sekä Suomessa että
Ranskassa. Kuitenkin emoyhtiö kiisti huhut muutamia
päiviä niiden ilmestymisen jälkeen toteamalla, että
velkojat sekä itse yhtiö eivät ole asettaneet aikatauluja
Euroopan telakoiden myynnille. Tämä tulkittiin siten,
että eurooppalaisten telakoiden myynti ei ole
välttämättä juuri nyt ajankohtaista. Mahdolliseksi
ostajaehdokkaaksi nimettiin esimerkiksi kiinalainen
CSIC, Fincantieri ja Meyer Werft, mutta kaikki
edellämainittu jäi lähinnä huhun tasolle. Sitä paitsi
Fincantieri ja Meyer Werft kiiruhtivat toteamaan, että
heidän nykyinen kapasiteettinsa on riittävä nykyisille
tilausmäärille, eli ne eivät olisi aikeissa kasvattaa
kapasitettiiaan.

STX Pan Oceanin autojenkuljetusalus STX Oriole.
Maailman suurimpiin varustamoihin lukeutuvalla Pan
Oceanilla on laivastossaan autojenkuljetusalusten lisäksi
mm. bulkkereita, tankkereita ja konttilaivoja.
Kuva: Ezioman/Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

STX Europen myyntihuhujen yhteydessä pinnalle nousi
jälleen mahdollisuus siitä, että valtio lähtisi telakoiden
omistajaksi. Kuitenkin hallituksen edustajat kiirehtivät
kieltämään mahdollisuuden, että valtiosta tulisi
telakoiden pääomistaja - sen sijaan osaomistajaksi
lähtemistä ei suoranaisesti ole tyrmätty. Kuitenkin
toistaiseksi valtion tekemät toimenpiteet (Turuntelakan maa-alueen osto ja innovaatiotuet) ovat olleet
ainoa julkisen vallan tapa puuttua ongelmiin, ja mistään
mahdollisista uusista toimenpiteistä ei ole kerrottu.

TUI Cruisesin Turun-talakalta tilaamien Mein Schiff 3- ja
Mein Schiff 4 -alusten rakentaminen on ilmeisesti TSX:n
Suomen valtion ja tilaajavarustamon välisen
rahoitussopimuksen avulla turvattu - toistaiseksi.

Myyntihuhuista ja rahoitusvaikeuksista huolimatta STX
on luvannut, että TUI Cruisesin tilaamat kaksi risteilijää
tullaan luovuttamaan Turun telakalta siinä aikataulussa,
kun on sovittu.

Kuva: STX Europe

Lisäksi ainakin Rauman telakka on saanut yhden
valonpilkahduksen juuri äskettäin. Ironista kyllä,
muutama vuosi sitten konkurssin partaalla roikkunut
norjalainen Fjord Line aikoo muuttaa nykyisen
pitkänmatkanlauttansa
Bergersfjordin
Ruotsin
Strömstadin ja Norjan Sandefjordin väliselle lyhyelle
reitille sopivaksi ja teettää sitä varten massiiviset
muutostyöt. Muutostöiden hinta on noin 250 miljoonaa
Norjan kruunua (reilut 30 miljoonaa euroa) ja ne
tullaan tekemään sen jälkeen, kun Bergensfjord on
lopettanut liikennöinnin nykyisellä reitillään Tanskan
Hirtshalsin ja Norjan Stavangerin ja Bergenin välillä 23.
joulukuuta 201 3. Muutostöiden jälkeen laiva saa uuden
nimen Oslofjord.

Fjord Linen lautta Bergensfjord tulee näyttämään
kutakuinkin tältä sen jälkeen, kun se on muutettu
Strömstad-Sandefjord -linjan vaatimuksia vastaavaksi
Rauman telakalla keväällä 201 4.
Kuva: Fjord Line/Falkum-Hansen Design
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Onko käännettä näköpiirissä?
Jos tähän kysymykseen joku osaisi täydellisesti vastata,
emme ehkä enää pohtisi Suomen telakkateollisuuden
tulevaisuutta. Valitettavasti tässä kriisissä on vaikea
ennustaa, koska käänne positiiviseen (tai miksei
myöskin negatiiviseen) voisi tapahtua. Kun kotikutoiset
ongelmat, kuten suomalaisten telakoiden heikko
kilpailukyky tai niihin tehdyt hyvin vähäiset investoinnit
yhdistetään korealaisten ongelmiin, on hankala sanoa
koska ne lähtevät purkautumaan.
STX-konsernin tulevaisuus riippuu pitkälti täysin sen
suurimpien rahoittajien tahdosta ja toiveista. Koska
STX on jo valmiiksi ajautunut velkojiensa armoille, on
velkojien käsissä päättää, millä tavalla ne järjestelevät
yhtiötä niin, että sen terveet osat voivat jatkaa. Kuten
aikaisemminkin on todettu, todennäköisintä on, että
STX-konsernia tullaan pilkkomaan osiin, joita tullaan
myymään ja yhdistelemään ehkä myöhemmin uudeksi
monialakonserniksi.

jen, erityisesti risteilijöiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Kotimaiseen omistukseen päätyminen vaatisi
suuria ponnisteluja ja se tapahtuisi lähinnä telakan
alihankkijoiden toimesta. Kaikkien STX Finlandin
telakkaosuuksien siirtyminen kotimaiseen hallintaan
kuitenkaan tuskin on todennäköistä.
Myös valtion väliintulo on mahdollinen, joskin
todennäköisesti vain hätätilanteen osuessa kohdalle.
Sen lisäksi, toisin kuin Wärtsilä Meriteollisuuden
konkurssissa, valtion rooli pelastusoperaatiossa tullee
olemaan pienempi kuin mitä nyt mahdollisen STX
Europen mahdollisessa konkurssissa tai toiminnan
alasajon uhatessa.
Ulkomatalan toimitus jatkaa tilanteen seuraamista.
Merkittävistä ajankohtaisista käänteistä uutisoimme myös
Toimituksen blogissa sekä Ulkomatalan Facebook-sivulla.

Sitä, ketkä tai mitkä tahot voisivat ostaa ja omistaa
suomalaisia telakoita, on vaikea varmasti arvailla.
Todennäköisesti
ainakin
venäläistahot
ovat
kiinnostuneet suomalaisten korkeasta arktisten
alueiden osaamisesta. Niin ikään taas kiinalaisia
telakkatahoja saattaa arktisen osaamisen lisäksi
kiinnostaa myös suomalainen kokemus matkustajalaivo-

Oikaisu numeroon 2/201 3
Toisin kuin Valtio-omisteiset varustamot -juttusarjan
osassa "Spirit of Tasmania ja Pelni" annettiin ymmärtää lehden viime numeron sivulla 35, Pelni-varustamon laivastossa ei ole 24:ä alusta. Tarkkaa tietoa
Pelnin laivaston koosta on vaikea löytää, mutta ilmeisesti varustamolla on ainakin 39 erilaista alusta.

Kirjoita Ulkomatalaan!

Haluatko kirjoittaa merenkulkuaiheiseen julkaisuun? Puuttuuko Ulkomatalan juttuvalikoimasta aiheita,
joista haluaisit lukea? Vai kiinnostaisiko sinua vain muuten avustaa lehtemme teossa?
Nyt on tilaisuutesi! Ulkomatala etsii vierailevia toimittajia avustamaan lehden tekemisessä. Erityisen
suuri tarve vieraileville kirjoittajille on vuoden 2013 aikana, jolloin lehteä toimitetaan vajaalla miehityksellä.
Juttujen aiheiksi kelpaavat kaikki merenkulkua sivuavat aiheet: historiikit, matkakertomukset, uutiset,
kirja-arvostelut tai vaikka raportit hyvistä laivakuvauspaikoista. Mikäli olet epävarma kirjoittajantaidoistasi, vakituiset toimittajamme avustavat artikkeleiden saattamisessa julkaisukuntoon – tai
halutessasi voit lähettää meille vain jutturungon tahi vaikka pelkän juttuvinkin.
Artikkeleiden ja juttuvinkkien lisäksi otamme mielellämme vastaan myös valokuvia. Erityisesti kuvat
ajankohtaisista aiheista tulevat tarpeeseen lehteä tehtäessä.
Kiinnostuitko?
Katso lisää osoitteesta www.ulkomatala.net/freelancer ja ota yhteyttä jo tänään!
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KIRJA- ARVOSTELU
Kirja-arvostelu:

Hurtigrutenin 120-vuotishistoriikit
TEKSTI : KALLE I D
H IEMAN ERIKOISESTI Hurtigruten – tai kustantaja Fer-

ry Publications – on päättänyt julkaista kaksi erillistä
teosta, jotka kuitenkin ovat molemmat saman henkilön
kirjoittamia ja käsittelevät aihetta samasta näkökulmasta. Käytännössä Hurtigruten 1 20 (josta on saatavilla
myös saksankielinen laitos englanninkielisen lisäksi) on
lyhennetty versio Hurtigruten 1 20 – The Complete
Storystä.
Molemmat John Bryantin
teoksista lähestyvät asiaa osin
epäkronologisesti: Omat lukunsa saavat kertomus Hurtigrutenin reitistä ja lyhyet
historiikit liikenteessä osallisena olleet varustamot, ennen
siirtymistä varsinaiseen historiikkiin. Historiikin joukossakin
on kronologisen tarinan välissä
temaattisia lukuja. Varustamoiden esittely on erityisen miellyttävää, sillä Hurtigrutenissa
on ehtinyt olla reitin historian
mukana peräti 1 0 varustamoa
(jos nykyinen Hurtigruten ASA
lasketaan mukaan) ja pääasiassa kolmikirjaimisilla lyhenteillä tunnetut varustamot
menevät helposti sekaisin.
Kirjoista Hurtigruten 1 20 keskittyy enemmän laadukkaisiin kuviin, kun taas The Complete Storyssä keskiössä on Bryantin asiantunteva ja varsin yksityiskohtainen
teksti. Hieman yllättäen The Complete Story on teoksista fyysisiltä mitoiltaan pienempi. Suuremman tekstimäärän saattaminen pienempiin kansiin on saavutettu
osittain sillä, että monet The Complete Storyn kuvista
ovat erittäin pienikokoisia. Pokkarikokoisen kirjan marginaaleihin painetut kuvat ovat kirjaimellisesti posti-
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merkkikokoisia ja kuvien osalta The Complete Story
jääkin pettymykseksi.
The Complete Storyn tekstissä ei sen sijaan ole valittamista, joskin Bryantin tapa käsitellä kunkin Hurtigrutenin liikenteessä kulkeneen aluksen historia kokonaisuudessaan laajemman kertomuksen keskellä siinä
kohtaa kun alus aloitti liikenteen Hurtigrutenille tekee
teoksesta hieman vaikeasti seurattavan. Pahimmillaan
tämä johtaa siihen, että tekstin
keskellä tulee useamman vuosikymmenen hyppäys "tulevaisuuteen". Häiritsevää on myös tästä
seuraava toisto: pahimmillaan
kahta Hurtigruten-alusta kohdannut onnettomuus käsitellään
kirjassa kolme kertaa: ensinkin
kummankin aluksen historiikin
kohdalla erikseen ja vielä kerran
silloin, kun onnettomuus sattui
kokonaiskertomuksen näkökulmasta. Teoksessa on myös lyhyt
alusluettelo ja tekstin lukemisen
kannalta olisikin ehkä ollut
parempi, jos yksittäisten alusten
historiikit oltaisiin siirretty osaksi
alusluetteloa.
Parhaan kokonaisuuden Hurtigrutenin historiasta saisi hankkimalla molemmat teokset. Tämän suunnitelman ongelmana on vain kirjojen varsin korkea hinta: yli 60 euroa
kahden kirjan paketista on varsin paljon. Kirpaisua lisää
vielä se, että tekstinsä puolesta teoksista niin paljon on
samaa.
Hurtigruten 1 20 ja Hurtigruten 1 20 – The Complete Story
ovat myynnissä ainakin Akateemisessa Kirjakaupassa sekä
Ferry
Publicationsin
verkkokaupassa
osoitteessa
www.ferrypubs.co.uk.

RAHTILAIVAT

Godby Shippingin omistama mutta UPM Seawaysin liikenteessä kulkenut Misida saapumassa Kotkaan tammikuussa 201 0.
Lehden julkaisuhetkellä alus kulkenee jo Finnlinesin UPM:n tarpeita palvelevassa liikenteessä. Kuva: Pekka K. Laakso

Suomen metsäteollisuuden
muuttuneet kuljetusratkaisut

TEKSTI : LASSI LIIKANEN
VUODEN 2009

SYKSYLLÄ kirjoitin Ulkomatalaan kol-

men jutun mittaisen sarjan paperikuljetuksista Suomen
satamista Eurooppaan (sekä myös Amerikan mantereelle). Juttusarja kävi läpi ruotsalaisen Rederi AB TransAtlanticin ja Stora Enson kuljetukset, ahvenanmaalaisen
Godby Shippingin ja UPM:n kuljetukset sekä lopulta
myös suomalais-italialaisen Finnlinesin (Grimaldi) ja
suomalais-alankomaalaisen Transfennican (Spliethoff)
kytkökset metsäteollisuuden kuljetuksiin. Nyt on aika
päivittää tietoja, koska tilanne on muuttunut vajaan
neljän vuoden takaisesta.
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UPM lakkauttaa UPM Seawaysin ro-ro-liikenteen
Ehkä suurin ja merkittävin muutos näissä kuljetusjärjestelyissä on, että metsäyhtiö UPM ajaa alas oman
rahtivarustajansa UPM Seawaysin operoiman ro-roliikenteen kesän 201 3 aikana. Tähän mennessä UPM
Seaways on vastannut emoyhtiönsä UPM:n paperinkuljetuksista rahdatuilla lo-lo- ja ro-ro-aluksilla, mutta
vasta hiljattain yhtiö ilmoitti, että ro-ro-liikenne tullaan
lakkauttamaan ja näiden kuljetukset tulevat siirtymään
kokonaisuudessaan Finnlinesin ja Transfennican
huomaan.

RAHTILAIVAT

Yllä: UPM Seawaysin liikenteessä kulkenut Mistral lähdössä

Kotkasta toukokuussa 2009. Nyttemmin Mistralkin kulkee
Finnlinesin liikenteessä.
Vasemmalla: Mimer lähdössä Kotkasta tammikuussa 201 0.
Kirjoitushetkellä Mimer on rahdattunaVaasasta Ruotsiin ja
Saksaan liikennöivälle Nordic Sea Linelle
Kuvat: Pekka K. Laakso

Svenska Sjöfartstidningenin mukaan lopettamisen syynä
on muuttunut toimintaympäristö ja Euroopan
metsäteollisuusmarkkinoiden vaikeudet. Näiden vuoksi
laivojen aikarahtaustoimintojen mukanaan tuomat
taloudelliset riskit ovat liian suuria UPM:lle. UPM
lakkautti jo osan UPM Seawaysin ro-ro-linjoista vuoden
alusta, mutta päätti nyt keväällä lakkauttaa lopunkin roro-liikenteen ja siirtyä käyttämään Finnlinesin sekä
Transfennican linjaliikennettä näihin kuljetuksiinsa.
UPM Seaways on liikennöinyt reittejä Itämerellä,
Pohjanmerellä ja Biskajanlahdella. Varustamo ei itse
omista yhtäkään laivaa, vaan on aikarahdannut niitä
ahvenanmaalaiselta rahtivarustamo Godby Shippingiltä
sekä lo-lo-aluksiaan parilta muulta eurooppalaisvarustamolta. UPM Seawaysillä oli liikenteessä ennen
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vuodenvaihdetta 201 2-201 3 Mimer, Miranda, Mistral,
Misida ja Misana. Vuodenvaihteessa pois tiputettiin
Mimer ja Miranda, joista Mimer on tällä hetkellä
rahdattuna talousvaikeuksissa painivalle Nordic Sea
Linelle ja liikennöi Vaasan, Härnösandin ja Bremerhavenin väliä. Miranda taas rahdattiin Espanjaan, jossa
Acciona Trasmediterranea liikennöi sillä mannerEspanjan ja Espanjalle kuuluvien saarten välillä.
Nyt keväällä tehdyn päätöksen mukaan myös Mistral,
Misida ja Misana päättävät työnsä UPM Seawaysille.
Mistral siirtyi jo aikaisemmin keväällä Finnlinesin
rahtaukseen, mutta lakkauttamispäätöksen yhteydessä
julkitettiin niin ikään, että myös Misana ja Misida tulevat
siirtymään Finnlinesin liikenteeseen, kun niiden
liikennöinti UPM Seawaysille päättyy kesäkuun lopussa.

AUTOLAUTAT
Tämän myötä siis Finnlines avaa ”uusia” linjoja
Suomesta Espanjaan ja Puolaan, lähinnä UPM:n
kuljetustarpeisiin.
UPM Seaways jatkaa vielä lo-lo -aluksillaan operointia.
Tällä hetkellä se operoi neljää lo-lo -alusta, jotka ovat
Wisaforest, Nordland, Warber ja Lady Hester. Näistä
kaksi ensinmainittua on rahdattu Feederlines BV:ltä ja
kaksi jälkimmäistä Wijnne Barendsilta, ja kaikki neljä
alusta ovat Alankomaiden lipun alla.

Stora Enson liikenne TransAtlanticilla
Metsäjätti Stora Enso taas on käyttänyt kuljetuksiinsa
paljolti ruotsalaista, Göteborgissa kotipaikkaansa
pitävää Rederi AB TransAtlanticia. Stora Enso on
kuljettanut tehtailtaan Oulusta ja Kemistä tuotteitaan
TransAtlanticin laivoilla Lyypekkiin ja Göteborgiin, josta
niitä on laivattu niin ikään tarvittaessa syöttöliikenteenä
eteenpäin.

ovat nimenomaan suunniteltu paperikuljetuksiin Stora
Enson tarpeita ajatellen. Nyttemmin tällä linjalla kulkee
enää kaksi alusta, TransPaper ja TransTimber. Sarjan
kolmas alus, TransPulp, kulkee tällä hetkellä Ruotsin
Göteborgin ja Brittein saarten välillä.

Lähteet
• Svenska Sjöfartstidningen
• UPM Seaways
• Rederi AB TransAtlantic
• MarineTraffic AIS
• Godby Shipping

Aikaisempaa juttusarjaa kirjoittaessani tätä Suomen,
Saksan ja Ruotsin yhdistävää TransLumi Linea liikennöi
kolme alusta, TransTimber, TransPulp ja TransPaper.
Nämä kaikki kolme alusta ovat valmistuneet Aker
Finnyardsin Rauman-telakalta vuosina 2006-2007 ja

Rederi Ab Transatlanticin TransTimber kulkee vielä
StoraEnson tarpeita palvelevassa liikenteessä.
Kuva: Pekka K. Laakso
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Alankomaista rahdattu lo-lo -alus Wisaforest on yksi vielä
UPM Seawaysin liikenteessä kulkevista aluksista.
Kuva: Pekka K. Laakso

AUTOLAUTAT

Stena Explorer Holyheadin satamassa 20.3.201 3. Kuva:Archie Harris

Stena HSS

maailman suurimmat katamaraanit
TEKSTI : J USSI LITTUNEN
VIIME

VUOSITUHANNEN LOPULLA kasvattivat suosio-

taan nopeat ja pienehköt matkustaja-autolautat, joilla
pystyttiin lyhentämään matka-aikoja jopa puoleen
entisestä. Suomalaiset pääsivät tutustumaan tämäntyyppisiin laivoihin Helsingin ja Tallinnan välillä mm. Viking
Express- ja Superseacat -alusten kyydissä.
Ruotsalainen Stena Line lähti 90-luvun alussa kehittelemään alustyyppiä, joka pystyi nopeamman matka-ajan
avulla korvaamaan kaksi perinteistä, ympärivuorokau-
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tisessa liikenteessä olevaa autolauttaa. Tämä perustui
siihen, että nopealla laivalla voitaisiin ajaa päivässä
useampia matkoja, kun laivan nopeus olisi perinteisen
noin 20 solmun sijasta hieman yli 40 solmua. Yhtiön
laskelmien mukaan yksi uudentyyppinen alus tulisi
kuitenkin tilaushinnaltaan halvemmaksi kuin kaksi
perinteistä matkustaja-autolauttaa.
Tärkein syy nopeuden kasvattamiseen löytyi kuitenkin
muualta. Samalla kun verovapaa myynti oli kuihtumassa
pois, joutuivat varustamot kilpailemaan nopeutta
arvostavista matkustajista lentoyhtiöiden ja tunnelilii-

AUTOLAUTAT
kenteen kanssa. Nopeaa ja suuritehoista alusta ei kuitenkaan voitaisi käyttää millä tahansa linjalla. Stena Line
laski, että kannattavan liikennöinnin edellytyksenä oli
noin miljoona vuosittaista matkustajaa. Lisäksi matkustaja- ja rahtimäärien tulisi jakautua mahdollisimman
tasaisesti vuorokauden ympäri.

Laiva lentokoneen moottoreilla
Stena HSS (Highspeed Sea Service) -konsepti erottui
muista 90-luvun pika-aluksista ennen kaikkea kapasiteettinsa ansiosta. Maailman suurin pikalaiva pystyi
kerralla kuljettamaan 1 500 matkustajaa ja 350 henkilöautoa, tai vaihtoehtoisesti 50 kuorma-autoa ja 1 00
henkilöautoa. Laivan päämitat olivat 1 26,6 x 40 x 4,5
metriä, bruttovetoisuus oli 1 9 600. Stena kehitti alusta
suunnitellessaan kolme uutta patenttia, jotka liittyivät
vedenalaisten osien muotoiluun, laivan perässä sijait-

Kaksi nopeaa: StenaVoyager ja RMS Queen Elizabeth 2
Belfastin edustalla 4.1 0.2008.
Kuva:Albert Bridge/Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Stena Explorer 8.7.201 1 Holyheadissa. Huomaa laivan
rungon muoto sekä autoportit, jotka liukuvat sivulle
avautuessaan. Kuva:Archie Harris

seviin, keinuntaa vähentäviin eviin sekä kansirakennetta
ja kattoa tukevaan ristikkorakenteeseen.
Suuren nopeuden saavuttamiseksi Stenan uudet alukset
päätettiin varustaa neljällä GE Aviation -yhtiön kaasuturbiinilla, joiden yhteisteho oli huikeat 68 000 kilowattia. Kaksi suurempaa turbiinia olivat käytännössä
samanlaiset kuin jumbojetissä, kun taas kahta pienempää konetta käytettiin myös Ruotsin ilmavoimien Saab
Gripen -hävittäjissä. Katamaraania kuljettivat eteenpäin
4 KaMeWan vesisuihkupropulsiolaitetta. Konetehoja
sopii verrata vaikkapa Finnjetin kaasuturbiinien 55 200
kilowattiin. Dieselöljyä kului tunnissa noin 25 000 litraa.
Kustannusten pitämiseksi kurissa pyrittiin satama-ajat
lyhentämään minimiin. Stenan projektissa kehitettiinkin
järjestelmä, jossa laivan kiinnittäminen laituriin ei tarvitsisi lainkaan köysiä. Rahdin purkuun ja lastaukseen
tarkoitettu ramppi kiinnittyy laivan peräkulmiin rampissa olevien eräänlaisten koukkujen avulla. Stena HSS
-alusten oli tarkoitus pysähtyä reitin kummassakin päissä perä laituria kohti, ja autot lastattaisiin laivaan hevosenkengän mallisesti. Autokansi jakautui sivusuunnassa
kolmeen osaan kahden pitkän casingin avulla. Näiden
sisällä kulkivat portaikot matkustajatiloihin. Keskiosassa
oli lisäksi autohyllyt, jotta kapasiteetti kasvaisi.
Jotta suuri nopeus ei vähentäisi laivojen matkustusmukavuutta, alustyypistä suunniteltiin kaksirunkoinen,
nk. SWATH-katamaraani, jossa kumpikin runko kapenee vesirajassa mahdollisimman kapeaksi. Vesirajan alapuolella runko levenee ja muistuttaa sukellusvenettä.
Tällöin matkustusmukavuus ja laivan vakavuus saadaan
paremmiksi kuin perinteisissä katamaraaneissa, joissa
kaksoisrungot ovat vesirajassa yhtä leveät kuin veden
alla.
Sivuprofiililtaan Stena HSS oli melkoisen erikoinen.
Korsteenit sijoitettiin aivan laivan peräkulmiin, ja keula
muistutti nuolta, jonka päälle oli sijoitettu kapea
komentosilta. Tämän alapuolella sijaitsivat matkustajien
tilat. Aivan keulassa oli laivan Buffet-ravintola, johon
kuljettiin keskilaivassa sijaitsevasta, koko laivan
levyisestä pikaravintolasta laivan kummaltakin laidalta.
Buffetin sisäänkäyntien väliin jäi kumpaakin ravintolaa
palveleva keittiö. Proviantin lastaus voitiin hoitaa
laskemalla kontit suoraan keittiöön ja myymälän
varastoon laivan katolla sijaitsevista luukuista. Myymälä
sijaitsi aivan perässä aulatilojen ympäröimänä, ja
matkustajat nousivat laivaan peräramppien päältä.
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AUTOLAUTAT
Haastava tilaus Finnyardsille
Toukokuussa 1 994 Stena Line tilasi ensimmäiset kaksi
HSS 1 500 -tyyppistä alusta Finnyards Oy:n telakalta
Raumalta. Telakka oli huhtikuussa 1 992 toimittanut
kaksirunkoisen SWATH-risteilyalus Radisson Diamondin Diamond Cruise -yhtiölle, joten sillä oli jo kokemusta tämäntyyppisten alusten rakentamisesta. Yhden
lautan hinta oli 65 miljoonaa puntaa, mikä vastasi
tuolloin 550 miljoonaa markkaa.

HSS:ien edeltäjä? SWATH-risteilyalus Radisson Diamond
lähdössä Helsingistä kesällä 1 997. HSS:istä poiketen
Radisson Diamond oli kuitenkin hidas alus jopa
risteilyalusten standardeilla. Kuva: Rami Wirrankoski

Stena Discovery. Alusten korsteenit sijaitsevat aivan
laivan perässä, ja kansirakennelma jatkuu aivan keulaan
asti katamaraaneille tyypilliseen tapaan.
Kuva:AlfvanBeem/Wikimedia Commons (CC0 1 .0)

Stena HSS -terminaalin ramppi, joka kiinnittyy laivaan.
Tällöin kiinnitysköysiä ei tarvita. Kuva:Archie Harris

Ensimmäisen HSS-lautan kölinlasku tapahtui kesäkuun
ensimmäisenä päivänä vuonna 1 994. Suunnittelu- ja
rakennusprosessista ei tullut missään mielessä menestys, sillä uudentyyppisten rakenteiden suunnitteluun ja
toteuttamiseen kului lopulta huomattavasti enemmän
aikaa kuin alun alkaen oli laskettu. Vesillelasku suoritettiin 1 9.5.1 995, ja kun ensimmäinen laiva 1 6.2.1 996
luovutettiin Ruotsin Lysekilissä, oli alkuperäinen rakennusaikataulu ylitetty noin vuodella. Tästä syystä ensimmäisen aluksen rakentaminen oli Finnyardsille raskaasti
tappiollinen projekti. Stena Line ei kuitenkaan vaatinut
telakkayhtiöltä sopimussakkoja, koska ymmärsi uudentyyppisen aluksen kehittämiseen liittyneet haasteet.
Tammikuun aikana, ennen luovutusta, laiva oli hinattu
Hankoon, mistä käsin laivalla ajettiin koeajoja. Jo tuolloin todettiin, että alumiinirunkoinen alus todella lunasti
lupaukset matkustusmukavuudesta myös kovissa nopeuksissa. Joidenkin lähteiden mukaan laiva saavutti
tyhjänä jopa 51 solmun (94 km/h) huippunopeuden,
mutta tätä tietoa ei ole pystytty vahvistamaan tätä
juttua tehdessä.
Vasta huhtikuussa 1 996 Stena Explorer -nimen saanut
katamaraani asetettiin liikenteeseen Englannin Holyheadin ja Irlannin Dún Laoghairen välille. Laiva ajoi päivässä viisi edestakaista matkaa ja sitä operoitiin ennätyspienellä miehistöllä: merenkulkumiehistö koostui
seitsemästä henkilöstä, joista kolme – kapteeni, navigaattori ja konepäällikkö – työskentelivät komentosillalla. Lisäksi laivassa oli palveluhenkilökuntaa.
Vain muutama päivä ennen ensimmäisen laivan vesillelaskua oli toisen laivan kölinlaskun vuoro. Rakentaja
Finnyards oli saanut arvokasta kokemusta prototyyppialuksen kokoamisesta, ja toisen laivan rakennustyöt
sujuivat jo nopeammin. Tuleva Stena Voyager laskettiin
vesille 23.2.1 996, ja alus valmistui jo kesäkuun 28. päivä.
Laivaa esiteltiin heinäkuun alussa Göteborgissa, minkä
jälkeen laiva siirrettiin Belfastiin. Saman kuun lopussa
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AUTOLAUTAT
Stena Voyager aloitti liikenteen Stranraer-Belfast-reitillä
Skotlannin ja Pohjois-Irlannin välillä. Laivan matka-aika
tällä välillä oli 1 05 minuuttia.

Norjalainen pikkusisko
Stena HSS-konseptin haasteet huomattiin myös
muualla. Sen lisäksi, että Stena Line oli tilannut kolmannen HSS 1 500 -aluksen Raumalta, oli varustamo
tilannut kaksi pienempää HSS 900 -katamaraania norjalaiselta Westamarin A/S -telakalta Kristiansandista.
Molempien norjalaisvalmisteisten pika-alusten oli määrä valmistua vuonna 1 996, mutta telakan talousvaikeuksien vuoksi ensimmäinen alus luovutettiin vasta
vuonna 1 997. Toisen aluksen rakentaminen jäi kesken,
kun telakka teki konkurssin vuonna 1 997.

Stena Carisma oli HSS 1 500 -laivoja selkeästi pienempi.
Tässä laiva alittaa Göteborin Älvsborgsbron -sillan
27.6.201 0. Kuva: Bo Randstedt/Wikimedia Commons (CC0 1 .0)

Norjalaisvalmisteinen Stena Carisma asetettiin kesäkuussa 1 997 liikenteeseen Göteborgin ja Frederikshavnin välille. Aluksen päämitat olivat 89,75 x 30,47 x
3,90 metriä, bruttovetoisuus 8631 ja koneteho 33 500
kilowattia. Tämän saavuttamiseksi alus oli varusteltu
kahdella ABB Stal GT-35 -kaasuturbiineilla, jotka
tuottivat 40 solmun nopeuden. Matkustajia mahtui
kyytiin 900, ja rahtikapasiteetti oli 208 autoa tai 1 51
autoa ja 1 0 bussia.
Jo vuoden liikennöinnin jälkeen aluksen alumiinipinnassa havaittiin korroosiovaurioita. Stena Line yritti tuloksetta saada korvauksia niin rakentajalta, metallitoimittajalta kuin vakuutusyhtiöltäkin. Toukokuussa 2000 alus
oli kolme viikkoa poissa liikenteestä koneongelmien
vuoksi.
Kolmannen HSS 1 500 -aluksen köli laskettiin vesille
Rauman telakalla maaliskuussa 1 996. Saman vuoden
joulukuussa laiva laskettiin vesille, ja huhtikuussa 1 997
Finnyards luovutti aluksen Stena Linelle nimellä Stena
Discovery. Laivaa esiteltiin Tukholmassa 1 9-20 huhtikuuta, minkä jälkeen laiva asetettiin Belfast-Stranraer
-reitille sisaraluksena Stana Voyagerin tavoin. Kuukauden jälkeen laiva siirrettiin lopulliselle reitilleen Hook
van Hollandin ja Harwichin välille.

Erikoisia onnettomuuksia
Stenan HSS-alukset ovat pysytelleet lähes koko ajan
omilla, alkuperäisillä reiteillään. Esimerkiksi Stena
Explorer siirrettiin vasta tammikuussa 2006 viikoksi
Belfast-Stranraer -reitille, minkä jälkeen laiva makuutettiin noin kuukaudeksi. Se palasi jälleen keväällä alkupe-

Stena Explorerin vesisuihkupropulsiolaitteet. Reitin
varrella asuvat valittivat alusten aiheuttamista aalloista ja
antoivat Stena Discoverylle lempinimeksi ”The Wave
Machine” (Aaltokone). Kuva:Archie Harris
räiselle Holyhead-Dun Laoghaire -reitilleen. Stena
Voyager puolestaan korvasi keväällä 1 998 Stena
Discoveryä, joka oli lähetetty korjattavaksi rakentajatelakalle Raumalle. Laivan keula oli osunut täydessä
vauhdissa 3,5-metriseen maininkiin, minkä seurauksena
keula vaurioitui vakavasti. Suunnittelussa ei oltu huomioitu tällaisen vaurion mahdollisuutta.
Stena Disvoveryn keulavauriota lukuun ottamatta
Stenan HSS-laivat ovat selvinneet melko vähin vahingoin. Maaliskuussa 2001 Stena Discoverylle kuitenkin
sattui erikoinen onnettomuus. 1 2 tonnia kalaa kuljettaneen kuorma-auton kuljettaja oli unohtanut kytkeä
käsijarrun, kun hän oli pysäköinyt ajoneuvonsa autokannelle. Stena Discoveryn kiihdyttäessä Hoek van
Hollandin satamasta kuorma-auto alkoi valua taaksepäin, törmäten laivan peräporttiin. Kala-auto iskeytyi
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portin läpi vetäen mukanaan kolme pienempää ajoneuvoa ja peräportin.
Samanlainen tapahtuma toistui Stena Voyagerilla
tammikuussa 2009. Jälleen kerran kuorma-auton
kuljettaja oli unohtanut käsijarrun ja vaihteen pois
päältä, minkä seurauksena ferrosulfaattia kuljettanut
traileri putosi peräportista propulsiolaitteen päälle.
Tällä kertaa vetoauto pysyi autokannella, mikä esti
koko ajoneuvon putoamisen veteen. Stena Voyager
joutui palaamaan Stranraeriin, muttei pystynyt ajamaan
laituriin perästä roikkuneen trailerin vuoksi. Siten laivan
matkustajat joutuivat yöpymään laivalla.

Finnjetin kohtalo?
Ongelmia HSS-liikenteeseen aiheuttivat ennen kaikkea
korkeat polttoainekustannukset. Stena Voyagerin
alkuperäistä 1 05 minuutin matka-aikaa StranraerBelfast-reitillä pidennettiin vuonna 2008 noin vartilla,
jolloin polttoaineen kulutus pieneni kahdeksalla
prosentilla. Stena Explorer korvattiin maaliskuussa
201 0 australialaisvalmisteisella, 81 -metrisellä Stena
Lynx III -katamaraanilla, joka oli liikennöinyt Irlannin
Rosslaren ja Walesin Fishguardin välillä.

Stena Explorer palasi kesäsesongiksi 201 0 Holyheadin
ja Dun Laoghairen välille, mutta ajoi vain yhden
edestakaisen vuoron päivässä. Samalla Stena Lynx III
voitiin siirtää omalle reitilleen Irlannin ja Walesin välille.
Syyskuun puolivälistä 201 1 alkaen Holyhead-Dun
Laoghaire-reittiä ei liikennöidä ympärivuotisesti, vaan
Stena Explorer on ajanut tällä välillä huhtikuun alusta
syyskuun puoliväliin. Laiva oli liikenteessä myös viime
joulusesongin aikaan.Tänä vuonna matka-aika on ollut
1 35 minuuttia, kun aiemmin reitti on taittunut 1 1 9
minuutissa.
Edes pienempi Stena Carisma ei ole osoittautunut
kannattavaksi. Laiva on vuodesta 2005 eteenpäin
kulkenut Göteborg-Frederikshavn-reitillä vain kesäisin.
Talviksi lautta on jätetty Göteborgiin odottelemaan
parempaa täyttöastetta.

Oikealla ja alla: Stena Discovery Curaçaossa nimellä HSS

Discovery. Keulasta päin katsottuna Buffet-ravintolan ikkunat
ja pienehkö komentosilta näkyvät hyvin.
Kuvat: Cornelis Bustraan
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Nuoremmat sisaralukset on poistettu käytöstä. Stena
Discovery lopetti tammikuussa 2007 Hoek van
Hollandin ja Harwichin välillä, minkä jälkeen laiva siirtyi
Belfastiin. Siellä laiva makuutettiin odottamaan ostajia.
Toukokuussa 2009 venezuelalainen Albamar SA osti
aluksen ja antoi sille elokuussa nimeksi HSS Discovery.

Siellä alusta alettiin tyhjentää, minkä jälkeen alus on
tarkoitus romuttaa. Siten jälleen yksi suomalaisen
merenkulkuosaamisen taidonnäyte on päätynyt
romuksi.

Alussarjan kuopus liputettiin Bahamalle ja siirrettiin
lokakuussa Azoreiden ja Cap Verden kautta Venezuelaan, minkä jälkeen laivasta poistettiin siihen lisätyt
ylimääräiset polttoainetankit. Laiva liikennöi Venezuelassa vain lyhyesti Ferrymar-tuotemerkin alla. Sittemin
laiva on ollut makuutettua Curaçaon saarella.

• Manser, Ian: "Fast Ferries" (artikkeli kirjasta The Global
Change? - International Ports Congress 1 999, Thomas
Telford Publishing 2000)
• Marine Accident Investigation Branch: "Report on the
investigation of the shift of an articulated road tanker
on board the roll-on roll-off high-speed sea service
cargo ferry Stena Voyager in Loch Ryan on 28 January
2009"
• Rantanen, Jari: "Ensimmäinen kaksirunkoinen oli
telakalle raskaasti tappiollinen" (TS 1 7.02.1 996)
• Sjöström, Pär-Henrik: "Stena-katamaran till
återvinning" (Sjöfartstidningen 29.4.201 3)
• Sjöström, Pär-Henrik ja Brzoza, Krzysztof: Tie meren yli
(Breakwater Publishing 2009)
• Vapalahti, Hannu: Suomalaiset matkustajalaivat 1 9601 996 – Osa 2 Jet Cat – Örnen (Judicor 1 997)
• http://en.wikipedia.org/wiki
• http://www.faktaomfartyg.se
• http://www.hhvferry.com/deckplans
• http://exchange.dnv.com/exchange

Stena Voyager lopetti marraskuussa 201 1 StranraerBelfast-reitillä, minkä jälkeen laiva asetettiin myyntiin.
Reitillä niin ikään liikennöineet Stena Caledonia (ex. St
David, myöh. Port Link) ja Stena Navigator (ex. Champs
Elysees, Stena Parisien, SeaFrance Manet, myöh. Daniya)
korvattiin samalla Tallinkilta vuokratuilla Stena Superfast VII- ja Stena Superfast VIII -laivoilla, jotka muutettiin
päiväkäyttöön sopivaksi.
Stena Voyagerille ei onnistuttu löytämään ostajaa, minkä
seurauksena alus koki Finnjetin kohtalon. Huhtikuussa
201 3 Stena Line myi laivan Stena Recycling -yhtiölle
Landskronaan, jonne alus hinattiin toukokuun alussa.

Lähteet

StenaVoyager makuutettuna Belfastissa.Artikkelin julkaisuhetkellä sama alus on jo romutettavana Ruotsin Landskronassa.
Kuva:Timo Selkälä.
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Color Magicilla
Kielistä Osloon

TEKSTI : OLLI TUOMINEN
C OLOR LINEN suuret risteilylautat Color Magic ja
Color Fantasy liikennöivät päivittäin Oslon ja Kielin
välillä. Lähdöt ovat molemmista satamista kahdelta
iltapäivällä ja määränpäähän saavutaan seuraavana
päivänä aamukymmeneltä. Näin ollen itse merimatkasta

mukavan suuri osa taitetaan päivänvalossa, toisin kuin
esimerkiksi Helsinki-Tukholma-linjalla. Kielin suunnasta
lähdettäessä esimerkiksi Iso-Beltin silta ohitetaan
iltakuuden aikaan ja vastaavasti Oslosta lähdettäessä
matkustajat pääsevät nauttimaan Oslovuonon
mahtavista maisemista.

Color Magic saapumassa Kieliin 22.4.201 1 . Kuva: Marko Stampehl
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Vastapainona aikaiselle lähdölle maissaoloaika kohdesatamassa on surkean lyhyt. Luultavasti läheskään kaikki
risteilymatkustajat eivät edes poistu laivasta alle neljän
tunnin takia. Etenkin Oslossa keskustaan on terminaalista sen verran matkaa, että kaupungilla olemiseen jäisi
vain parisen tuntia aikaa. Kielissä sen sijaan laiva tulee
sen verran lähelle kaupungin keskustaa, että kaupungilla ehtii hyvin pikaisesti käymään. Omalle kohdalleni
aikainen lähtö sopi oikein hyvin, sillä luovutettuani
hotellihuoneen Kielissä yhdeltätoista olin sopivasti pari
tuntia etuajassa terminaalissa lunastamassa lippuja.
Lähtöselvitys sujui Kielissä mukavasti ilman jonottamista, mikä todennäköisesti johtui siitä, että lähtöpäivä
osui sunnuntaille. Ainakin tämänkertaisella matkustajamäärällä terminaalin tilat riittivät mukavasti, eikä mitään
suurempaa tungosta päässyt syntymään edes kahvilaan.

1 60-metrinen Magic Promenade on laivan sydän, jonka
varrella sijaitsee valtaosa laivan ravintoloista ja kaikki
erikoiskaupat. Tämä kuva on otettu keulasta perään päin.
Kuva: Olli Tuominen

Laivaan kuljettiin samanlaisista porteista, joita ainakin
Vikingillä ja Siljalla on käytössään Helsingin terminaaleissa. Koska porttien läpi mennään vasta laivaannousun
yhteydessä kuten Olympiaterminaalissa, aiheutuu tästä
vielä lisäjonoa.Vikingin Katajanokan terminaalin tyylinen
ratkaisu, jossa porttien läpi pääsee odotusalueelle, olisi
toimivampi.

Siljan kaksikko potenssiin 1 0
Colorin kaksikko on rakenteeltaan periaatteessa ikään
kuin suurennettu ja modernisoitu painos Siljan kaksikosta Silja Serenade ja Silja Symphony. Suurin ero alusten sisuksissa on niiden sydän Promenade. Colorin
laivoissa Promenade on ”vain” kolmen kannen korkuinen, toisin kuin kaikkien tuntemassa Siljan kaksikossa,
jossa Promenade ulottuu niin sanotusti kattoon asti.
Coloreissa Promenaden päällä on neljä kantta hyttejä
sekä niiden päällä kannella 1 2 konferenssikeskus ja
Adventure Planet. Colorin jälkeen Siljan Promenadet
tuntuvat kolhommalta ja muovisemmalta. Coloreissa on
yhtiön nimen mukaisesti panostettu väreihin Promenaden valaistuksessa ja sisustuksessa.

Laivan parhaat näkymät ovat 1 5. kannen Observation
Loungesta. ”Ufossa” on tarjolla Loungen lisäksi
Observation Club / Library, jossa voi lukea päivän lehdet
tai syventyä kirjan pariin. Kuva: Olli Tuominen

Norwegenkai Terminal on valmistunut vuonna 1 997.
Terminaalia laajennettiin ensimmäisen kerran vuonna
2004, kun Color Fantasy aloitti liikenteen, ja toinen
laajennus tehtiin viime vuonna. Kuva: Olli Tuominen

Toinen mainitsemisen arvoinen ero on 1 5. kerroksen
”ufossa” sijaitseva näköalabaari Observation Lounge,
josta mahtavia merimaisemia voi ihailla rauhallisessa
ympäristössä esimerkiksi drinkin kera. Siljan laivoissa
vähän vastaava tila on korsteenin juuressa oleva disco,
mutta siinä konsepti on täysin erilainen. Myös perän
suuri ikkuna on Coloreissa hyödynnetty Siljaa paremmin, sillä à la carte-ravintolat on sijoitettu ikkunan alle
kahteen kerrokseen.
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Illallinen Grand Buffet’ssa
Taitoin Color Magicilla vain reittimatkan Kielistä
Osloon, joten suurimpaan osaan laivan palveluista en
ehtinyt tämän matkan puitteissa tutustua. Koska olin
varannut niin buffet-illallisen kuin aamiaisen, en tullut
lopulta syöneeksi missään muualla. Huono valinta se ei
missään nimessä ollut, sillä buffet oli ravintolana erinomainen ja viihtyisä. Myös palvelu oli erinomaista niin
illallisella kuin aamiaisella. Illallisella pöydästäni vastannut, ilmeisesti ruotsalainen tarjoilija innostui oikein juttelemaan, kun sai selville, mistä maasta olen kotoisin.
Siljan ja Vikingin buffet-ravintoloihin verrattuna Colorilla tunnelma oli paljon rauhallisempi ja hillitympi,
mikä johtuu varmasti osittain siitä, että buffet toimii
Color Linellä hieman eri tavalla kuin mihin me
suomalaiset olemme tottuneet. Ruokajuomina buffetin
hintaan sisältyy vain vesi, jota saa tarjoilijalta pyytämällä.
Kaikki muut juomat laskutetaan erikseen. Näin ollen
liiallista alkoholijuomien käyttöä ei esiinny samassa
mittakaavassa kuin Vikingillä ja Siljalla.
Myös Grand Buffetin yleisjärjestely tekee osaltaan tilan
rauhalliseksi. Ruokalinjasto on pääsaliin nähden seinän
takana omassa tilassaan, joten kenenkään pöydän
viereen ei keräänny jonoa eivätkä astioiden kilinä ja
keittiön äänet kuulu ruokasalin puolelle. Pisteenä ii:n
päälle Buffetissa pääsi nauttimaan rentouttavasta livemusiikista osin tuttujenkin ysäri- ja kasarihittien
flyygelisovitusten muodossa.
Norjalaisella laivalla kun oltiin, niin kala- ja äyriäisvaihtoehtoihin oli buffetissa panostettu selvästi eniten.
Tarjolla oli niin rapuja, simpukoita kuin hummerikeittoa.
Verrattuna keväiseen matkaani Sija Symphonyllä vaikutelma oli, että Color Magicilla ei ehkä ollut yhtä montaa
sorttia ruokaa, mutta toisaalta kaikki ruoka oli myös
hyvin valmistettua. Kaiken kaikkiaan buffetillallinen
Grand Buffet’ssa oli erittäin miellyttävä kokemus, vaikka
hintaa, 36€, voikin pitää aika kovana.

Siljan laivoilla perän valtava ikkuna on mielestäni hieman
hukattu. Colorilla sen sijaan valtavasta ikkunasta on
otettu kaikki irti sijoittamalla à la carte-ravintolat
Manhattan Gourmet Restaurant (kansi 7) ja Oceanic á la
Carte Restaurant (kansi 6). Kuva: Olli Tuominen

Vaatteita, elektroniikkaa ja matkamuistoja saa Promenaden Color Shopista.Tax-Free sijaitsee Siljan laivojen
tapaan Promenaden alla kannella kuusi. Kuva: Olli Tuominen

Hytti isolla ikkunalla
Kuten 2000-luvun uudisrakenteissa yleensä, Color
Magicillakin kaikki hytit ovat autokansien yläpuolella.
Color Magicilla hytit sijaitsevat kansilla 5, 8, 9, 1 0 ja 1 1 .
Sisaralus Color Fantasyllä viitoskannen hyttien tilalla on
näyttelykeskus, joten kaikki hytit ovat Promenaden
yläpuolella. Oma ikkunahyttini oli kymppikannen peräosassa. Kerrankin ikkunan koossa ei ollut pihistelty,
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Kansilla 1 4 ja 1 5 laivan keulan ”ufossa” on Observation
Loungen ohella kaksikerroksinen yökerho Palazzo Night
Club. Kuva: Olli Tuominen
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vaan pyöreän ikkunan halkaisija oli oman arvioni
mukaan hieman yli metrin, joten päiväsaikaan hyttiin
suorastaan tulvi valoa. Pimeän tultua miellytti hytin
taitavasti toteutettu valaistus.
Puutteena voisi mainita, että hyttini televisiota ei saanut
päälle, sillä sen käyttämiseen olisi tarvittu kaukosäädin,
jollaista ei hytistä löytynyt.Toinen pieni miinus siitä, että
ikkunoiden pesu painepesurilla aloitettiin jo ennen
aamuseitsemää, jolloin moni matkustaja ei ollut vielä
todennäköisesti ehtinyt nousta ylös. Luulisi, että
ikkunoiden pesun voisi hoitaa joko satamassa
vietettävän nelituntisen aikana tai sitten iltapäivällä, kun
laiva lähtee kohti Kieliä. Plussaa kuitenkin siitä, että
ilmeisesti ikkunoita pestään varsin ahkerasti, sillä

Ruotsin-laivoihin verrattuna hytin ikkuna oli jo ennen
aamupesua varsin puhdas.
Laivan korkeahkosta hintatasosta huolimatta matka
Color Magicilla oli mielestäni siihen käytetyn rahan
arvoinen. Laivan laajaan palveluvalikoimaan tutustuminen tosin edellyttäisi risteilyn tekemistä, mikä tulisi
kaiken lisäksi tekemääni reittimatkaa edullisemmaksi.
Ystävällinen henkilökunta, hyväkuntoinen laiva ja laaja
palveluvalikoima ovat Colorin valttikortit.
Lisää sisäkuvia Color Magicilta ja muitakin kuvia elokuussa
201 2 tekemältäni Tourilta osoitteessa
www.ollituominen.1 g.fi/kuvat/TOUR+201 2+-+HampuriKiel-Oslo/

Fakta: Color Magic vs. Silja Symphony

Kuva: Marko Stampehl

Kuva: Olli Tuominen

Color Magic

Silja Symphony

Pituus: 224 metriä
Leveys: 35 metriä
Syväys: 6,8 metriä
Nopeus: 22,3 solmua
Bruttotonnit: 75 1 56 GT

Pituus: 203 metriä
Leveys: 31 ,9 metriä
Syväys: 7,1 metriä
Nopeus: 21 ,0 solmua
Bruttotonnit: 58 377 GT

Kansia: 1 5
Matkustajia: 2700
Hyttejä: 1 01 5
Autoja: 550
Kaistametrejä: 2320 metriä

Kansia: 1 3
Matkustajia: 2852
Hyttejä: 995
Autoja: 41 0
Kaistametrejä: 1 600 metriä

Promenade
- pituus: 1 60 metriä
- korkeus: 9 metriä, 3 kantta

Promenade
- pituus: 1 43 metriä
- korkeus: 1 8 metriä, 5 kantta

Valmistunut 2007,AkerYards Oy, Rauma

Valmistunut 1 991 , Masa-Yards Oy,Turku
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Vaasanlaivat 65 vuotta, osa 1:

Rannikkohöyryistä
autolauttoihin

Yllä: Korsholm II oli kolmasVaasanlaivojen liikenteessä kulkenut rannikkohöyry. Kuva: Silja Line/Marko Stampehlin kokoelmat
Alla: Vaasanlaivojen toinen Wasa Express. Kuva: Postikortti Kalle Idin kokoelmista
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TEKSTI : KALLE I D
TOISIN kuin saattaisi luulla, matkustajaliikenne Meren-

kurkun yli ei alkanut Vaasanlaivojen perustamisesta
vuonna 1 948. Ensimmäiset matkustajahöyryt purjehtivat Pohjaamaan satamista Ruotsiin viimeistään Krimin
sodan (1 853-1 856) jälkeen. Tuolloin kyse oli ruotsalaisista rannikkohöyryistä, jotka poikkesivat reittinsä
pohjoispäässä myös suomalaisissa satamissa. Aina
Toiseen maailmansotaan asti Merenkurkun ylittävä
liikenne oli pääasiassa ruotsalaisten varustamoiden hallussa: mm. Rederi Ab Svea liikennöi linjaa TukholmaSundsvall-Vaasa vuosina 1 936-1 963 ja pienemmät ruotsalaiset varustamot Uumajasta Vaasaan.
Suomalaisten varustamoiden Pohjanlahden-liikenne sen
sijaan rajoittui lähinnä poikkeusoloihin kuten maailmansotien aikaan, jolloin Pohjanlahdella oli turvallisempaa
purjehtia kuin Etelä-Suomen satamista. Toisen maailmansodan jälkeen tilanne Merenkurkussa kuitenkin
muuttui.
Ensimmäisenä suomalaisvarustamona Toisen maailmansodan jälkeen Merenkurkussa ei suinkaan liikennöinyt
Vaasanlaivat. Tämä kunnia kuuluu Helsingissä majapaikkaansa pitäneelle Suomi Shippingille, joka aloitti vuonna
1 947 liikenteen Vaasan ja Uumajan välillä pienellä
Portö-höyrylaivalla. 1 884 rakennettu Portö oli vain 32metriä pitkä saaristolaiva, joka kuljetti 1 20 matkustajaa.
Kesä-syyskuussa 1 947 pieni Portö kulki Vaasan ja
Uumajan välillä, kunnes se makuutettiin talveksi.
Seuraavana vuonna laiva palaisi liikenteeseen, mutta eri
nimisenä ja eri omistajalla.

Alku aina kankeaa...
Keväällä 1 948 vaasalainen turkiskauppias Toivo Asp
päätti ystävänsä kehoituksesta ostaa Portö-aluksen ja
ryhtyä liikennöimään Vaasasta Uumajaan. Asp esitti
ideansa ystävälleen Börje Lindemanille, joka innostui ja
keksi varustamolle myös rahoittajan, kokkolalaisen
sukulaisensa leskirouva Gunvor Neunstedtin. Neunsted
innostui mukaan yritykseen ja 20 toukokuuta 1 948
kolmikko perusti Rederi Ab Vasa-Umeån. Varustamolla

Rederi Ab Vasa-Umeån ensimmäinen alusTuristen
(kuvassa vielä nimellä Portö) oli pieni rannikkohöyry.
Kuva: Silja Line/Marko Stampehlin kokoelmat

oli sata osaketta, joista Gunvor Neunsted omisti 47,
Toivo Asp 38 ja Börje Lindeman 1 5. Samana päivänä varustamo osti Portö-laivan noin 5 miljoonalla markalla.
Uusi varustamo ei turhia aikaillut. Portö uudelleennimettiin Turisteniksi ja jo 28.5.Turisten lähti ensimmäiselle matkalleen Vaasasta Uumajaan. Neitsytmatka
tehtiin kovassa tuulessa ja kaikki laivan 25 matkustajaa
– mukaanlukien kutsuvieraat – tulivat merisairaiksi. Jos
tämä ei ollut vielä tarpeeksi, sanoivat laivan koneet
työsopimuksensa irti kesken matkan. Ensin matka jatkui
miehistö löytämällä vanhalla purjeella, kunnes ruotsalainen tullilaiva hinasi Turistenin Holmsundin satamaan
Uumajassa. Laiva saatiin korjattua vielä samana päivänä
ja palasi Vaasaan omin voimin. Liikenteenaloituksen kunniaksi suunnitellut iltajuhlallisuudet tosin myöhästyivät
useilla tunneilla.
Huonosta alusta huolimatta Turisten teki kesän 1 948
aikana 41 edestakaista matkaa Vaasasta Uumajaan,
kuljettaen 6690 matkustajaa. Laiva tuotti kesän aikana
yhteensä noin 7 miljoonaa markkaa, mikä kattoi sekä
aluksen ostokustannukset että liikennöintikustannukset,
ja voittoakin jäi 254 258 markkaa ja 50 penniä.Turisten
ei kuitenkaan osoittautunut linjalla kovin onnistuneeksi
laivaksi ja kesäkauden päätyttyä se makuutettiin ja
asetettiin myyntiin. Laiva ei enää palannut Vasa-Umeån
liikenteeseen, vaikka ostaja sille löytyi vasta 1 953.

26

H ISTORIA
Lisää höyrylaivoja
Kesäksi 1 949 Turistenin korvasi Ångfartygs Ab
Gamlebyltä ostettu höyrylaiva Tjust, joka sai uudeksi
nimekseen Korsholm. ”Uusi” laiva oli jo varsin iäkäs,
valmistunut 1 898 ja se oli 39-metrisenä vain marginaalisesti Turistenia pidempi. Toisaalta matkustajia otettiin nyt 200 ja niistä 1 2:lle oli hyttipaikka. Laivasto löytyi
myös sekä ruokasali että kahvila. Seuraavien kuuden
vuoden ajan Korsholm oli Vasa-Umeån ainoa laiva.
Liikennettä harjoitettiin vielä vain kesäkuukausina.
Helmikuussa 1 955 Vasa-Umeå hankki Korsholmin rinnalle toisen laivan. Ålandstrafikenilta ostettiin 1 893
valmistunut höyrylaiva Viola (laiva oli aiemmin kulkenut
samalla nimellä Suomen Höyrylaivaosakeyhtiön liikenteessä), joka sai uudeksi nimekseen Korsholm II.
Korsholm II oli käytännössä samankokoinen ensimmäisen Korsholmin kanssa, mutta alus pystyi kuljettamaan
myös kaksi autoa. Uuden laivan myötä Vasa-Umeå
aloitti kesällä 1 955 liikenteen Vaasasta Örnsköldsvikiin.

Turistenin tapaan ensimmäinen Korsholm oli
rannikkohöyry, mutta kuitenkin edeltäjäänsä kookkaampi.
Kuva:Vaasanlaivat

1 950-luvun edetessä henkilöautojen kuljetus nousi
entistä tärkeämmäksi ja autoilijoiden etujärjestöt
alkoivat voimakkaasti ajaa autolauttaliikenteen
aloittamista. Vaatimusten tyydyttämiseksi keväällä 1 957
varustamon molempia laivoja uudistettiin. Uudistusten
jälkeen Korsholm pystyi kuljettamaan kymmenen autoa,
Korsholm II puolestaan kahdeksan. Samalla Korsholm II
muutettiin öljykäyttöiseksi.

Korsholm II on kenties paremmin tuttu FÅA:n Violana,
joka liikennöi 1 920- ja 30-luvuilla HelsingistäTallinnaan ja
Suursaareen. Kuva:Vaasanlaivat

Uusi omistaja ja ensimmäinen autolautta
Autolauttavaatimusten muuttuessa yhä kovaäänisemmiksi tutkittiin Vasa-Umeån piirissä uuden aluksen
rakentamisen mahdollisuutta. Taloudelliset realiteetit
eivät sitä kuitenkaan mahdollistaneet; sen sijaan 1 .
kesäkuuta 1 958 Vasa-Umeå hankki ruotsalaiselta
Ångbåts Ab Kalmarsundilta 1 931 valmistuneen Ölandhöyrylaivan. Tarkoituksena oli pidentää Ölandia ja
muuttaa se samassa yhteydessä autolautaksi, mutta
varustamon rahat eivät riittäneet tähän. Ratkaisuksi
ongelmaan keksittiin varustamon omistuspohjan
muuttaminen – tähän tosin vaikuttivat myös muut syyt,
sillä varustamon toiseksi suurin osakkeenomistaja
Börje Lindeman oli taloudellisissa vaikeuksissa.
Kannattava Vasa-Umeå oli jo aiemmin kiinnostanut
olemassaolevia suomalaisvarustamoita: sekä Suomen
Höyrylaivaosakeyhtiö että Höyrylaivaosakeyhtiö Bore
olivat tehneet tarjouksia yhtiön osakkeista.Vasa-Umeån

omistajat eivät kuitenkaan halunneet osakkeita näille
kahdelle varustamolle myydä. Sen sijaan konsuli
Lindeman sekä joukko pienempiä osakkeenomistajia
päättivät tarjota osakkeitaan helsinkiläiselle Merivienti
Oy:lle, joka oli myös Finnlinesin emoyhtiö. Meriviennin
johtokunnan puheenjohtaja William Lehtinen hyväksyi
tarjouksen omalla vastuullaan Meriviennin johtokuntaa
kuulematta kesäkuussa 1 958 ja näin Meriviennistä tuli
Rederi Ab Vasa-Umeån suurin omistaja 59,2%
osuudella.
Meriviennin tuoma rahoituspohja mahdollisti Ölandin
muutostöiden loppuunviennin. Laiva purjehti elokuussa
1 959 Raumalle, jossa sitä pidennettiin 1 1 metrillä 49
metrin pituiseksi. Pidennysosaan rakennettiin
sivuportista lastattava autokansi, jolle mahtui 30-35
henkilöautoa. Laivaan mahtui 534 matkustajaa, mutta
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yhdellekään ei ollut hyttipaikkaa. Muutostöiden
yhteydessä laiva sai uuden nimen Korsholm III ja se
asetettiin joulukuussa 1 958 liikenteeseen Vaasasta
Uumajaan. Korsholm III:sta tuli siis ensimmäinen
Suomen ja Ruotsin välillä liikennöinyt autolautta.
Korsholm III:n tultua liikenteeseen Korsholm (I)
myytiin romuksi tammikuussa 1 959. Korsholm III:n
myötä Vasa-Umeå sai käyttöön uuden, Greta SkogsterLehtisen suunnitteleman korsteenimerkin, jossa
keltaisella taustalla oli sininen ja valkoinen viiva, sekä
näiden päällä Vaasan vaakunasta tuttu Wasa-suvun
lyhde.

Tallinnan-suunnitelma ja ainoa uudisrakenne

kuitenkaan antaneet lupaa Tallinnan-linjalle ja niin
Örnen asetettiin syksyllä 1 959 liikenteeseen Vaasasta
Uumajaan ja Örnsköldsvikiin. Örnenin tultua
liikenteeseen jäi Korsholm II kesälaivaksi. Vuonna 1 962
Korsholm II myytiin Suomen merivoimille ja siitä tuli
laivaston emoalus Korsholm.
1 962 valmistui myös Vasa-Umeån ainoa uudisrakenne,
rahtialus Vaasa. Laiva kulki pääasiassa Finnlinesin
rahtiliikenteessä, mutta kesinä 1 963 ja 1 964 se kuljetti
autoja Vaasasta Örnsköldsvikiin Örnen-laivan rinnalla –
matkustajat kulkivat Örnenillä ja autot Vaasalla. Vaasalaiva kuitenkin myytiin jo syksyllä 1 964 norjalaiselle
Fred. Olsen -varustamolle.

Syyskuussa 1 959 Vasa-Umeå kasvatti laivastonsa
takaisin kolmeen hankkimalla Rederi Ab Öresundilta
1 909 rakennetun Örnen-höyrylaivan. Laivaa ei
kuitenkaan suunniteltu asetettavaksi Merenkurkun
liikenteeseen; sen sijaan ajatuksena oli asettaa se
Helsingin ja Tallinnan väliselle linjalle. Tätä varten laivaa
uudistettiin niin, että se kykeni kuljettamaan 20
henkilöautoa. Neuvostoliiton viranomaiset eivät
Oikealla: Ruotsalainen postilaiva Öland alkuperäisasussaan...
Alla: ...ja sama alus muutostöiden jälkeen Korsholm III:na.
Kuvat: Kenneth Herrgårdin kokoelmista
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Modernit autolautat tulevat
Vuonna 1 964 Vasa-Umeå päätti hankkia ensimmäisen
modernin autolauttansa. Varustamo neuvotteli ensin
Wärtsilän ja Valmetin Helsingin-telakoiden kanssa 70
autoa kuljettavan lautan rakentamisesta. Neuvottelut
kuitenkin kariutuivat ja varustamo alkoi etsiä soveliasta
käytettyä autolauttaa. Kesäkauden 1 964 päätteeksi
Vasa-Umeå hankkikin ensimmäisen modernin autolauttansa: Rederi Ab Gotlandilta ostettiin 1 955 valmistunut
autolautta Thjelvar, alkujaan Rederi Ab GöteborgFrederikshavn Linjenin (tuttavallisemmin Sessanlinjen)
Prinsessan Margaretha. Uusi laiva oli vanhoja nopeampi
ja suurempi 84 metrin pituudella, 1 6 solmun nopeudella, 809 matkustajalla ja 1 1 5 autolla. Autoja pystyttiin
lastaamaan kuitenkin vain perästä – puisella autokannella oli suuret kääntöpöydät lastauksen ja purkamisen
helpottamiseksi. Nopeutta korosti alukselle annettu
perinteistä poikkeava nimi Wasa Express. Nimen
inspiraationa saattoi olla Meriviennin toinen autolautta,
Helsinki-Travemünde -linjan Hansa Express. Vuoden
1 964 aikana Wasa Express ehti tehdä vain muutaman
markkinointivuoron Vaasasta Uumajaan ennen liikenteen keskeytystä talveksi – laivan 1 C-jääluokka kun ei
riittänyt ympärivuotiseen liikenteeseen.
Vuonna 1 965 Rederi Ab Vasa-Umeån nimi muuttui –
kenties suomenkielisen suuromistaja Meriviennin vaatimuksesta – ”kaksikieliseen” muotoon Rederi Ab VaasaUmeå. Wasa Express ja Korsholm III liikennöivät
Vaasasta Uumajaan, Örnen puolestaan kulki kesäkauden Vaasasta Örnsköldsvikiin. Jälkimmäinen linja
lopetettiin kesäkauden jälkeen (toistaiseksi) ja Örnen
myytiin seuraavana keväänä Italiaan.
Wasa Express osoittautui onnistuneeksi hankinnaksi ja
varustamo alkoi miettiä toisenkin autolautan hankkimista. Vaihtoehtoina olivat Meriviennin omistama
Finndana (ex-Hansa Express) vuodelta 1 962 ja Sessanlinjenin Prinsessan Christina vuodelta 1 960, jota oltiin
harkittu Wasa Expressiä hankittaessa. Laivanhankintaan
oman varustamoryooään sisällä ei kuitenkaan syystä tai
toisesta ryhdytty, vaan Vaasa-Umeån valinta osui
Prinsessan Christinaan. Alus siirtyi Vaasa-Umeån omistukseen keväällä 1 967 ja se sai uudeksi nimekseen
Botnia Express. Uusi laiva oli lähes yhdenmukainen
Wasa Expressin kanssa, joskin siinä oli peräportin lisäksi myös keulaportti. Botnia Expressin myötä avattiin
linja Vaasasta Sundsvalliin ja linja Örnsköldsvikiin herätettiin henkiin. Autolauttaliikenteen uranuurtaja Korsholm III jäi tarpeettomaksi ja se myytiin syksyllä 1 967
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Rederi Ab Vasa-Umeån ensimmäinen ja ainoa
uudisrakennus oli rahtilaivaVaasa.Alusta käytettiin
kesäkausina autojen kuljettamiseen Örnsköldsvikinlinjalla. Kuva: Kenneth Herrgårdin kokoelmista

Ensimmäinen Wasa Express oli vielä varsin pieni alus,
mutta sen myötäVasa-Umeå -varustamo pääsi kunnolla
harjoittamaan autolauttaliikennettä.
Kuva: Postikortti Jani Nousiaisen kokoelmista

Botnia Express aloitti liikenteen Vaasasta Sundsvalliin;
tässä kuvassa alus on lastaamassa juuri Sundsvallin
satamassa. Kuva: Postikortti Kalle Idin kokoelmista
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Suomen merivoimille. Monien vaiheiden jälkeen laiva
on edelleen olemassa, risteillen Tukholman saaristossa
Strömma Kanalbolagetille nimellä Stockholm. Jo vuonna
1 968 Örnsköldsvikin liikenne haudattiin jälleen ja
Botnia Express siirtyi Uumajan-linjalle, Wasa Expressin
liikennöidessä Sundsvalliin.

Lisää autolauttoja ja viimeinen höyrylaiva
Vuoden 1 968 matkustaja- ja rahtiluvut näyttivät huimaa
kasvua edelliseen vuoteen verrattuna, ja Vaasa-Umeå
alkoi harkita jälleen uuden aluksen hankkimista.
Wärtsilän kanssa neuvoteltiin Siljavarustamon Botnian
sisaraluksen tilaamisesta, mutta tälläkin kertaa
päädyttiin käytettyyn laivaan. Varustamolla olikin mistä
valita, sillä markkinoilla olivat mm. Travemünde (1 964),
Visby (1 964), Holmia (1 960) ja Finnpartner (1 966).
Valinta osui kuitenkin tälläkin kertaa Sessanlinjeniin ja
heidän Prinsessan Margarethaansa (II) vuodelta 1 963.
Joulukuussa 1 968 Vaasa-Umeå osti Prinsessan Margarethan, mutta laiva rahdattiin Sessanlinjenin liikenteeseen aina joulukuuhun 1 969 asti. Kolmatta Sessania
odotellessa höyrylaivat palasivat Vaasa-Umeån liikenteeseen hetkeksi 1 969: varustamo osti toukokuussa
Oulutar-laivan M. Rauanheimo Oy:ltä ja antoi sen
nimeksi Örnen (II). Laivaharrastajat tuntenevat tämän

laivan paremmin Suomen Höyrylaivaosakeyhtiön Wellamona vuodelta 1 927. Örnen (II) kulki kesäkauden
1 969 Vaasasta Örnsköldsvikiin, mutta myytiin romuksi
jo saman vuoden syyskuussa.
Prinsessan Margaretha (II) liittyi Vaasa-Umeån laivastoon keväällä 1 970 nimellä Polar Express. Uusi alus oli
aiempia pidempi – 91 metriä – ja sen matkustajakapasiteetti ylitti ensi kertaa Merenkurkun liikenteen
historiassa tuhannen. Ulkoisesti alus erosi vanhemmista
vauhdikkaiden, eteenpäin nojaavien kansirakenteiden
osalta.

Oikealla: Vaasa-Umeån viimeinen höyrylaiva Örnen (II).
Kuva: Silja Line/Marko Stampelhlin kokoelm ista
Alla: Polar Express merellä aurinkoisena kesäpäivänä.
Kuva: Postikortti Kalle Idin kokoelmista
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Polar Expressiä seurasi helmikuussa 1 971 vielä neljäs
Sessanlinjeniltä ostettu laiva, 1 965 valmitunut
Prinsessan Desirée. Uusi laiva sai nimikilpailun
perusteella nimen Fenno Express – siitäkin huolimatta,
että valittu nimi oli vasta kymmenneksi suosituin
ehdotus. Fenno Express tuli liikenteeseen kesäkuussa
1 971 ja sen myötä avattiin uusi linja Porista Sundsvalliin.
Linja ei ollut menestys ja se lopetettiin jo seuraavana
vuonna. Liikenne Vaasasta Örnsköldsvikiin sen sijaan
jatkui laivaston vanhimman aluksen Wasa Expressin
voimin.

Ympärivuotinen liikenne alkaa
Vaasa-Umeån laivasto oli kasvanut jo neljään, mutta
tämäkään ei ollut tarpeeksi. Varustamo halusi aloittaa
ympärivuotisen liikenteen, mikä ei Kattegatin liikennet-

tä varten rakennetuilla 1 C-jääluokan aluksilla ollut
mahdollista. Marraskuussa 1 971 Vaasa-Umeå osti
Rederi Ab Svealta Scania-autolautan. Alus oli rakennettu
vuonna 1 964 Maarianhamina-Gräddö -linjaa varten,
mutta asetettiin valmistuttuaan liikenteeseen Ruotsin ja
Tanskan välille. Scania oli Vaasa-Umeån muita laivoja
pienempi, mutta se oli jäävahvistettu 1 A-luokkaan. Laiva
sai uudeksi nimekseen Scania Express ja helmikuusta
1 972 lähtien se asetettiin ympärivuotiseen liikenteeseen Vaasasta Uumajaan.
Öljykriisin alettua syksyllä 1 972 matkustajamäärät
kääntyivät laskuun ja nyt viisi laivaa oli liian monta
Vaasa-Umeån kolmelle linjalle. Kesäkaudeksi 1 974 Wasa
Express rahdattiin Jakob Linesille Pietarsaari-Skellefteå
-liikenteeseen markkinointinimellä Nord Express,
minkä jälkeen se myytiin. Syksyllä 1 975 myös Botnia
Express myytiin. Samalla Örnsköldsvikin linja lopetettiin
(jälleen). Jäljelle jääneet kolme laivaa palvelivat
varustamoa hyvin, mutta ongelmana oli ainoan
talvikelpoisen lautan Scania Expressin pieni koko.
Varustamon seuraavana tavoitteena oli suuremman,
talviliikenteeseen sopivan laivan ostaminen.Toiveena oli
myös aiempaa suuri määrä hyttipaikkoja, jotta alus
soveltuisi olemassaolevia laivoja paremmin VaasaSundsvall -linjalle.

Papenburgerit ja uusi nimi
Vaasa-Umeå -varustamo oli jo pitkään ollut kiinnostunut Papenburg-tyypin aluksista, joita oli rakennettu
kuusi Viking Linen osakasvarustamoille ja kolme
Transbordadoresille Meksikoon vuosina 1 970-1 975.
Vaasa-Umeålla ei ollut varaa kokonaan uuden aluksen
rakentamiseen, mutta talvella 1 976 sille tarjoutui
mahdollisuus ostaa Rederi Ab Sallyn 1 972 valmistunut
papenburgeri Viking 3. Viking 3 sai uudeksi nimekseen
Wasa Express (II) ja se asetettiin toukokuussa 1 976
liikenteeseen Vaasasta Sundsvalliin. Tämä tuli olemaan
laivan pääasiallinen linja kesäisin – talvisin se sen sijaan
siirtyi Uumajan-linjalle. Uuden, suuremman laivan myötä
Rederi Ab Vaasa-Umeå otti käyttöön uuden
markkinointinimen Vaasanlaivat – Vasabåtarna ja uuden
värityksen. Nyt laivojen runko maalattiin harmaaksi ja
kansirakennelmat valkoisiksi, kun aiemmin värit olivat
olleet päinvastaiset. Uuden Wasa Expressin oston
myötä Scania Express myytiin.

Polar Expressin sisaralus Fenno Express jäi viimeiseksi
Sessanlinjeniltä hankituksi alukseksi Vaasanlaivojen
liikenteessä. Kuva: Postikortti Jani Nousiaisen kokoelmista

Huhtikuussa 1 979 valtion omistama metsäteollisuusjätti
Enso-Gutzeit hankki omistukseensa koko Rederi Ab
Vaasa-Umeån osakekannan. Enso-Gutzeit oli jo aiem-

Scania Express oli muita varustamon aluksia pienempi,
mutta korvasi puutteensa paremmalla jäävahvistuksella.
Kuva: Postikortti Kenneth Herrgårdin kokoelmista
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min ollut merkittävä omistaja varustamossa, sillä se oli
vuonna 1 970 hankkinut Merivienti Oy:n koko
osakekannan ja sitä kautta saanut siis määräävän
omistuksen Vaasa-Umeåssa. Uutta omistajaa seurasi
pian uusi laiva: Rederi AB Slite halusi uuden Diana II:n
valmistumisen myötä eroon papenburgeri Dianasta.
Vaasanlaivat puolestaan toisen papenburgerin
laivastoonsa, ja kesäkuussa 1 979 nimen Botnia Express
(II) saanut ex-Diana aloitti liikenteen Vaasasta
Sundsvalliin. Näin Vaasanlaivojen laivasto kasvoi jälleen
neljään. Kesäkausina Wasa Express (II) ja Botnia
Express (II) liikennöivät Sundsvalliin, Polar Express ja
Fenno Express puolestaan Uumajaan. Talvisin kaksi
jälkimmäistä olivat makuutettuina ja papenburgerit
hoitivat Uumajan-linjaa.
Kesäkuussa 1 980 Rederi Ab Vaasa-Umeån nimi muuttui
virallisestikin muotoon Oy Vaasanlaivat-Vasabåtarna Ab.
Yhtiön neljän aluksen laivasto oli mitä parhaiten
liikenteeseen sopiva ja varustamon olisi voinut olettaa
kasvavan vakaasti 1 980-luvullakin. Aivan näin ei
kuitenkaan tullut käymään, sillä vuosikymmen tuli
olemaan jatkuvien muutosten aikaa, Vaasanlaivojen
omistajan vaihtuessa useampaan otteeseen.
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Vaasanlaivat 65 vuotta -artikkelisarjan jälkimmäinen osa
tullaan julkaisemaan Ulkomatalan numerossa 4/201 3 ja se
käsittelee
varustamon
historian
vuodesta
1 981
nykypäivään.

Lähteet
• Elinkeinoelämän keskusarkisto: Merivienti Oy:n
arkisto
• Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)
• Peter, Bruce: Knud E. Hansen A/S – Ship Design Though
Seven Decades

• Stampehl, Marko: ”50 Jahre Fährverkehr ab Vaasa – 1 .
Teil:Vaasanlaivat-Vasabåtarna”. Julkaisussa Ferries 2/99.
• Stampehl, Marko: ”50 Jahre Fährverkehr ab Vaasa:
Vaasanlaivat-Vasabåtarna – 2.Teil - 1 964-1 980”.
Julkaisussa Ferries 3/99.
• Vasabåtarna – Nostalgi! (www.vasabatarna.se)
• Westerlund, Kasper (toim.): Färjefart – Historiska och
etnologiska perspektiv på färjetravefiken mellan Finland
och Sverige

Papenburgerit Wasa Express ja Botnia Express (kuvassa)
siirsivätVaasanlaivojen liikenteen kokonaan uuteen
aikaan. Kuva: Postikortti Kalle Idin kokoelmista
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Kanariansaarten lauttaliikenne, osa 1:

Trasmediterránea

Yllä: Historiallinen Kanarian-höyry La Palma. Kuva: Matti Pietikäinen
Alla: Suomessa rakennettu Juan J. Sister koeajolla Itämerellä. Kuva: Postikortti Kalle Idin kokoelmista
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TEKSTI : TIMO SELKÄLÄ
J O 1 81 5 Kanariansaarilla oli aikataulutettua liikennettä,

kun purjealuksia kulki Teneriffan ja Gran Canarian
välillä kolme kertaa viikossa sääolosuhteiden salliessa.
Saaret olivat köyhiä, joten liikennetarve oli vähäinen.
Jotta tähän tulisi muutosta, tarvittiin hyviä
liikenneyhteyksiä sekä saarten välille että MannerEspanjaan. Näin julkishallinnolla oli syitä tukea
hankkeita liikenneyhteyksien parantamiseen paitsi
poliittisesti myös taloudellisesti.
Säännöllinen höyrylaivaliikenne Kanariansaarilla alkoi
1 855 kun höyryalus teki kaksi kuukausittaista matkaa
Teneriffan ja La Gomeran välillä. Hankkeen takana oli
kuninkaallinen komissaari sekä saarten kuvernööri,
vaikka toteutunut hanke olikin lopulta yksityinen eikä
julkinen. Vuonna 1 863 brittiläisellä rahoituksella perustettu Compañía Guirlanda Hermanos, liikennöi Marseillesta ja Genovasta Kanariansaarille kahden laivan
voimin, kuljettaen rahtia, postia ja matkustajia. Tämä
liikenne painottui nimenomaan mantereen ja Kanariansaarten väliseen liikenteeseen ja aikataulut eivät auttaneet saarten sisäistä liikennettä. Siksi perustettiin 1 868
uusi varustamo hoitamaan saarten välistä liikennettä.
Tämä ei kuitenkaan ollut kannattavaa ja näin kesällä

1 873 hallitus järjesti ensimmäisen tarjouskilpailun
liikenteen järjestämiseen jotta se jatkuisi.
Moni pioneeriajan höyrylaiva Kanarian liikenteessä
kulki Ison-Britannian lipun alla tai brittiläisomistuksessa,
brittien perittyä ranskalaisilta kabotaasioikeuden
Wienin rauhan jälkeen. Näin ollen varsinkin La Palman
ja La Gomeran laivaliikenne oli käytännössä brittien
hallussa. Tähän oli syynä pitkälti oman pääoman puute.
Laivaliikenne tosin saikin saarten asukkaat vaurastumaan, joten pelkästä riistosta ei ollut kyse. Silti,
tässäkin oli kyse emomaan ja siirtomaan välisestä
liikenteestä jossa Kanaria oli vain pari pysähdystä
pidemmällä matkalla.
Kanarian satamien laajennus 1 800-luvun jälkipuoliskolla
herätti suurta kiinnostusta brittiläisten varustamoiden
keskuudessa.Yksi suurimpia oli Elder, Dempster & Co.
joka oli aloittanut toimintansa nimellä African Steam
Ship Co. jo 1 852. Yhtiö perusti jo 1 886 espanjalaisen
tytäryhtiön Compañía de Vapores de las Islas Canarias
Kanariansaarille. Sen taustalla oli hiililiike Gran Canaria
Coaling Co. jonka avulla tuotiin Walesista saarille suuria
määriä hiiltä höyrylaivoille polttoaineeksi. Kanariansaaret kiinnostivat varustamoita siksi että ne sijaitsivat
sopivasti matkan varrella matkalla Afrikan siirtomaihin.

Fakta: Kanariansaaret
Kanariansaaret koostuvat 1 3 saaresta, joista 7 on asuttuja. Näistä suurin on
Teneriffa, ja saariston pääsaari on Gran Canaria. Muut asutut saaret ovat Lanzarote,
Fuerteventura, La Palma, La Gomera ja El Hierro. Ilmaston vuoksi saaret ovat
ihanteellisia lomakohteita ympäri vuoden, minkä vuoksi niiden pääelinkeino on
nykyään matkailu. Saarilla vierailee vuosittain noin 1 0 miljoonaa turistia. Saarilla on Yllä: Kanariansaarten lippu
hiukan yli 2 miljoonaa asukasta ja niillä on itsehallinto.
Kartta: Oona Väisänen
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Kilpailuakin ilmaantui pian, sillä vain pari vuotta
myöhemmin perustettu Compañía de Vapores Correos
Interinsulares Canarios kuljetti postia säännöllisesti
saarten välillä valtion tukemana. Siitäkin huolimatta että
saadut tukiaiset olivat pieniä, ja sopimukset jättivät
niukan voittomarginaalin, saarelaiset halusivat kilpailla
brittien monopolia vastaan. Toiminnan laajennuttua
1 894 yhtiö palveli useimpia Kanarian saaria.
Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios
voitti uuden 1 0-vuotissopimuksen 1 91 1 ja tilasi 6 uutta
höyrylaivaa jotka luovutettin vuonna 1 91 2. Näistä on
jäljellä La Palma, joka makaa makuutettuna Santa Cruz
de Tenerifessä. Alukselle suunniteltiin museokäyttöä,
mutta hanke kariutui jo 2009. Seuraavaa 1 0vuotissopimusta 1 921 tavoitteli myös Compañía
Trasmediterránea, mutta sen voitti jälleen kerran
Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios.
Sopimuskauden käydessä loppuun oli jo lama iskenyt ja
suuria muutoksia oli luvassa. Yhtiön talous oli
huonontunut ja siksi yhtiö ja sen seitsemän alusta
siirrettiin kesäkuussa 1 930 kuninkaan käskyllä osaksi
suurempaa ja taloudellisesti vahvempaa Compañía
Trasmediterráneaa joka tämän jälkeen hoiti Kanarian
sopimusliikennettä.

CompañiaTrasmediterránea S.A.
1 . tammikuuta 1 91 7 neljä espanjalaista laivanvarustajaa,
Juan Dómine,Vicente Ferrer, Joaquín Tintoré ja Enrique
García perustivat Compañia Trasmediterránean
yhdistämällä johtamiensa ja omistamiensa yhtiödensa
liiketoiminnan. Näin syntyi laivanvarustamo jolla oli
omistuksessaan 45 laivaa ja pääkonttori Barcelonassa,
sekä liikennettä Kanarialla, Baleaareilla ja Gibraltarin
salmessa.Vuonna 1 936 alkoi Espanjan sisällissota ja näin
ollen konsernin aluksetkin joutuivat mukaan sotaan sen
molempien osapuolten haltuun ja siten vahinkojakin
tapahtui. Toisen maailmansodan päätyttyä alkoikin suuri
jälleenrakentaminen.
Vuonna 1 921 yhtiö oli voittanut tarjouskilpailut linjoille
jotka yhdistivät Espanjan niemimaan Baleaarien,
Kanariansaarten ja Pohjois-Afrikan kanssa. Tämä antoi
yhtiölle monopoliaseman kaupalliseen liikenteeseen
näillä reiteillä. Kanariansaarten sisäiset reitit sille
siirrettiin 1 930. Monopoli pysyi voimassa virallisesti
vuoteen 1 998 asti, jolloin reitit vapautettiin kilpailulle.
Osaksi tätä palvelua kuului muun muassa sotapalvelu.
Näin ollen yhtiön alukset esimerkiksi evakuoivat
vuonna 1 968 siviili- ja sotilashenkilöstöä Päiväntasaajan
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Fakta: Politiikkaa

Las Palmas de Gran Canarian vapaasatama La Luz 1 91 2.
Kuva: Jordao La Luz Perestello / Wikimedia Commons (CC-PDMark)

Kanariansaarten laivaliikenteessä on poliitikoilla, kuten
neljännesvuosisadan muun muassa sisäministerinä vaikuttaneella Fernando de León y Castillolla, ollut suuri merkitys
liikenteen alkamiselle ja jatkuvuudelle. Ilman poliittista tukea
yritykset ovat olleet tuomittuja epäonnistumaan. Espanja
heräsi saarten ahdinkoon vasta niiden menetettyä kaksi
päätulonlähdettään. Ensin saaren pääelinkeino eli viininviljely
joutui viinikirvan uhriksi vuonna 1 853 ja viinitarhat tuhoutuivat. Tämän jälkeen elinkeinoksi muodostui toinen kirva,
väriainetta tuottava karmiinikilpikirva. Tämä ilo jäi lyhytaikaiseksi, kun 1 870-luvulla tulivat synteettiset väriaineet markkinoille. Näin ollen kuningas Alfonso XII (joka päätti vallankaappauksella 1 874 Espanjan tasavallan) myönsi jokaiselle
Kanarian pääsaarelle yhden vapaakauppasataman, poikkeuksena Teneriffa jolle sallittiin kaksi vapaakauppasatamaa. Näin
satamista muodostui saarten pääelinkeino – tärkein vientituote olivat banaanit. Talouden parantamiseksi oli saarten
muihinkin satamiin investoitava suuria summia, sillä tavaroiden ja ihmisten liikkuvuus kärsi tiestön puutteesta.
Saarilla tehtiin suuria satamanrakennusurakoita vastaamaan
kaupunkien ja kylien tarpeita. Satamista La Luz, Las Palmas
de Gran Canaria ja Santa Cruz de Tenerife tuli liikenteen
solmukohtia, jossa Euroopasta tulleet suuret kauppalaivat
pysähtyivät matkallaan siirtomaihin. Kanariansaarilta otettiin
tarvikkeita matkaa varten ja purettiin osa lastista joka
laivattiin eteenpäin kohdesaarelle pienemmillä purjealuksilla.
Moni satama oli käytännössä vain laituri ilman aallonmurtajaa
tai muuta suojaa. Teiden puuttuessa myös saarten omaa
liikennettä hoidettiin laivoilla, esim. Santa Cruz de Tenerifestä
Los Cristianosiin matkalla ollut lasti toimitettiin perille vesitse, vaikka molemmat satamat ovat Teneriffalla. Kanariansaarten paikallisliikenne hoidettiin höyrylaiva-aikana aluksilla
jotka eivät olleet paljoa saaristohöyryjä isompia.

H ISTORIA
Guineasta maan itsenäistyessä sekä vuonna 1 975
Länsi-Saharasta, kun Espanjan silloinen siirtomaa halusi
eron emämaastaan.

Autolautta-aikaan

Trasmediterránean toinen lauttasukupolvi – ja ensimmäinen Kanarian-liikenteessä – oli vain henkilöautoille
tarkoitettu Albatros-luokka, jota edustaa kuvassa oleva
Antonio Lázaro.
Kuva: Pieter Inpijnin kokoelmista, Micke Asklanderin kokoelmista.

Kaunis risteilylautta JJ Sister palveli pitkällä reittillä
Cadizista Kanariansaarille.
Kuva: Oliver Sesemann, Micke Asklanderin kokoelmista.

Canguro-sarjan viimeinen oli 1 984 valmistunut Ciudad de
Valencia. Luokka oli menestyksekäs johtuen suurehkosta
rahtikannestaan ja erillisestä, eli kolmannesta henkilöautokannestaan. Myös matkustajatilat olivat korkeatasoiset.
Kuva: Carlesmari / Wikimedia Commons (CC-BY-SA 3.0)

Yhtiö siirtyi autolautta-aikaan kahdessa vaiheessa.
Ensimmäisenä liikenteeseen tulivat Algeciras-Ceuta
-linjalla suuren osan urastaan liikennöineet Victoria ja
Virgen de Africa. Toisena sarjana syntyi neljän aluksen
Albatros-luokka joilla oli tilaa noin 1 00 henkilöautolle,
mutta ei rahtitilaa, mikä osoittatui virheeksi. Sarjan
ensimmäinen eli Juan March asetettiin liikenteeseen
1 966. Kolmas sarja, eli Tiburon-luokka, eli kaunottaret JJ
Sister (1 975) ja Manuel Soto (1 976) asetettiin linjalle
Cadiz-Kanariansaaret. Nämä olivatkin linjan ensimmäiset risteilylautat. Jälkimmäinen joutui neitsytmatkallaan
tulipalon uhriksi – sähköpäätaulussa räjähti ja alus
jouduttiin hinaamaan takaisin telakalle. Aluksen 1 050
matkustajaa selvisivät säikähdyksellä ja aluskin palasi
liikenteeseen korjauksien jälkeen. Samaan aikaan
ostettiin käytettynä Delfin-luokka, eli Siljalta Botnia ja
Floria jotka asetettiin linjalle Santa Cruz de Tenerife-Las
Palmas de Gran Canaria. Canguro-sarjan ensimmäiset
kaksi alusta valmistuivat 1 972 ja 1 976 Ybarralle, ja ne
siirtyivät Compañía Trasmediterránealle 1 981 . Muut
kuuden aluksen sarjasta olivatkin Trasmediterránean
tilaamia ja niitä on käytetty kaikilla yhtiön linjoilla.
Ro-ro-aluksia yhtiö hankki ensin Baleaarien linjoille ja
vasta myöhemmin Kanarianlinjoille. Osasyynä tähän oli
Aznarin ja Fred. Olsen Linesin kilpailu. Fred. Olsen
Linesin asetti 1 966 liikenteeseen Lontoon ja Kanariansaarten välille kylmäkuljetusristeilylauttoja (Black
Prince ja Black Watch) jotka olivat varustettuja
autokannen lisäksi kahdeksalla suurella kylmiöllä
hedelmien ja vihannesten kuljetusta varten. Nämä
käyttivät trukkeja lastauksessa.
Aznar, Ybarra ja Trasmediterranéa sen sijaan kuljettivat
vanhoilla menetelmillä lastaten samoja lasteja Espanjaan.
Trasmediterranéalla oli käytössä Cadizin linjalla myös
vanhan ajan matkustaja-rahtilaivoja vuoteen 1 979 asti,
kunnes ne korvattiin ro-roilla. Näitä oli vähennetty ja
siirrytty käyttämään myös varsinaisia rahtialuksia,
varsinkin sen jälkeen kun lentoliikenne Kanariansaarille
yleistyi. Kun pohjoiseen kuljetettiin hedelmiä ja
vihanneksia, saarille tuotiin lähinnä rakennustarvikkeita.
Lentoyhteyksistäkin huolimatta moni turisti saapui vielä
perinteisellä matkustaja-rahtilaivalla. Cadizin reitti on yli
700 merimailia pitkä ja Kanarialla käytettiin pääasiassa
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saarten kahta suurinta satamaa. Näin normaalia 1 5-1 8
solmua kulkeva perinteinen matkustaja-rahtialus pystyi
kulkemaan yhtä monta vuoroa viikossa kuin moderni
matkustaja-autolautta. Lisäksi 1 950-luvulla rakennetut
alukset olivat jo kauan sitten maksettu, kilpailu oli
kovaa ja öljy kallista, niin perusteita laivaston
uusimiselle ei juuri ollut. Lisäksi oli investoitu pienempään tonniston saarten väliseen liikenteeseen.

CompañiaTrasmediterránea kansallistetaan
Francon aikana varustamo oli tiukan hallituksen
valvonnan alaisena. Hallitus ei ollut täysin täysin
tyytyväinen siihen miten varsinkin Manner-Espanjan ja
Kanariansaarten välinen liikenne oli kehittynyt. Vuoden
1 975 Tiburon-luokka oli tosin askel oikeaan suuntaan,
mutta samaan aikaan iskenyt polttoainekriisi söi
kannattavuutta, ja ne eivät tosiasiassa osoittautuneet
perinteisiä aluksia taloudellisemmiksi. Täytyy muistaa
myös että vuoteen 1 975 asti maa oli Francon johtama
sotilasdiktatuuri. Lisäksi Compañía Trasmediterránean,
Naviera Aznarin, ja Ybarran kannattavuus oli heikko.
Näin käynnistyi sitten ohjelma jossa lopulta päädyttiin
siihen että Compañía Trasmediterránea kansallistettiin
1 978. Syitä oli monia: heikko kannattavuus, öljyn hinta,
saarten asukkaiden vaatimukset liikenteen parantamisesta, saarille tärkeän turismin vaatimukset, sekä hallituksen politiikka. Tämän jälkeen alkoikin tapahtumaan.
Aznar joutui myymään Baleaarien lauttaliikenteensä
heikon kannattavuuden takia Compañía Trasmediterránealle ja myi öljykriisin takia tappiollisiksi muuttuneet
risteilylauttansa Libyaan.Ybarra luopui matkustajaliikenteestä, poisti perinteisen tonniston liikenteestä ja myi
kaksi omistamaansa Canguroa Compañía Trasmediterránealle. Trasmediterránea hoiti kansallistamisensa
1 978 jälkeen valtion sopimusliikennettä vuoteen 1 998.

Ville de Agaete eli entinen Siljan Floria.Tässä kuvassa alus
purjehtii vieläTrasmediterranean alkuperäisissä korsteeniväreissä, jotka vaihtuivat myöhemmin jo edellisillä
sivuilla esiintyneeseen sinivihreään. Kuva: Postikortti Peter
Asklanderin ja Micke Asklanderin kokoelmista.

Käytettynä ostettu Ciudad de Alicante oli varustamon
ensimmäisiä suuria ro-roja.
Kuva: Bruno Girin / Wikimedia Commons (CC-BY-SA 2.0)

Uudet alussukupolvet
1 980-luvulla ei suurempia muutoksia tapahtunut, muuta
kuin Canguro-sarja täydennettiin, sekä vuokrattiin ja
ostettiin käytettyjä ro-roja Cadizin liikennettä varten.
Oman tonniston hankkimista hidasti se että Cangurot
toimivat liikenteessään hyvin. Kun yhtiön sopimus
Kanarian-liikenteeseen uusittiin 1 987, syntyikin idea
kahdesta uudesta lauttasukupolvesta. Näistä ensimmäinen, Masa-Yardsin toimittama Juan J. Sister oli tarkoitettu korvaamaan Cadizin linjan risteilylautat, ja toinen
korvaamaan Siljalta ostetut Ciudad de La Laguna ja Ville
de Agaete. Olikin varsinainen uutispommi kun Juan J.
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Upouusi Juan J. Sister ennen kansirakenteiden lisäämistä
ahteriin. Kuva: Per Jensen, Micke Asklanderin kokoelmista

H ISTORIA
Sisterin tilaus meni ulkomaille. Olihan tilaaja valtiollinen
yhtiön samalla kun maan omat telakat painivat
vaikeuksissa. Syynä oli kuitenkin Botnia ja Floria – ne
olivat yhäkin hyvässä kunnossa vaikka niitä ei
todellakaan ollut säästelty. Juan J. Sister ja sen 1 680
kaistametriä osoittautuikin täysosumaksi. Alus toimi
loistavasti reitillään, ja oli matkustajienkin suosiossa
vaikka ei tarjonnutkaan samaa viihdettä kuin edeltäjänsä.

Santa Cruz de Tenerife Palma de Mallorcassa 2005.
Taustalla myös Fortuny ja Sorolla.

Kuva: Carlos Moreno Trobat, Micke Asklanderin kokoelmista

Juan J Sister Malagassa Accionan uusissa väreissä. Huomaa
lisätyt kansirakenteet ahterissa.
Kuva: Terry Whalebone / Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

Boeingin valmistama Jetfoil-kantosiipialus Princesa
Teguise.

Kaksi pienempää alusta saivat nimekseen Las Palmas de
Gran Canaria ja Santa Cruz de Tenerife ja ne asetettiin
liikennöimään nimikaupunkiensa välille. Aluksilla
tuplattiin rahtikapasiteetti 850 metriin vaikka alukset
eivät olleetkaan paljoa edeltäjiään suurempia. Ne eivät
kuitenkaan jääneet nimireitilleen kauaksi, niihin lisättiin
kansirakenteita ja matkustajakapasiteettia ja ne lähtivät
uusille reiteille muutaman vuoden kuluttua.Tämä johtui
Kanarian-reittien osuuden laskusta: kilpailu oli koventunut ja esimerkiksi Naviera Armas oli tunkemassa
päälinjalle Las Palmas-Santa Cruz, joten Trasmediterránea luovutti keskittyäkseen kannattavampaan liikenteeseen. Tämä olikin jotakin uutta – yhtiöllähän oli
monopolisopimus jotta se hoitaisi tiettyä kannattamatonta liikennettä. Nyt reiteille oli tulemassa
yksityisiä yrityksiä – ja Trasmediterránea perääntyi.
Nopeakulkuisista aluksista konsernilla on myös pitkät
kokemukset. Trasmediterránea aloitti 1 980 jetfoilliikenteen Las Palmas de Gran Canarian ja Santa Cruz
de Tenerifen välillä kuljettaen näillä vuosittain noin puoli
miljoonaa matkustajaa tehden kolme vuoroa päivässä.
Yhtiön kolme Boeing 929-tyyppistä jetfoilia, Princesa
Voladora, Princesa Guyarmina ja Princesa Guacimara
korvattiin kymmenen vuotta myöhemmin uudella
sukupolvella jotka oli rakentanut Boeingin lisenssillä
Kawasakin Koben telakka. Nämä saivat nimekseen
Princesa Dácil ja Princesa Teguise. Kaikki viisi ovat yhä
liikenteessä jossakin päin maailmaa. Aluksia käytti
pääasiassa saarelta toiselle työssäkäyvät asukkaat.
Lukuunottamatta helmikuussa 2002 tapahtunutta
onnettomuutta jossa 52 aluksen 1 02 matkustajasta
loukkaantui alukset kulkivat ilman haavereita. Outoa
kyllä eri lehtileikkeissä aiheesta onnettomuuden
kohteeksi joutuneen aluksen nimi vaihtelee. Oli miten
oli, onnettomuus tapahtui jetfoilin kulkiessa 42 solmua
kun sen vesitaso petti. Katamaraaneja ja monohulleja
on laivastossa ollut vuodesta 1 995 lähtien.

Kuva: FrankVan Hevel / Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.0)
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Vaatimuksia yksityistämisestä
1 990-luvun puolivälissä alkoi satamaan vaatimuksia
Trasmediterránean yksityistämiseksi satamaan eri
suunnilta, myös Brysselistä. Yhtiön myyntikuntoon laittaminen toteutettiinkin harvinaisen perusteellisesti, sillä
osana sitä yhtiön laivastoa modernisoitiin kertaheitolla.
Tähän kuului paitsi muutaman nopeakulkuisen katamaraanin ja monohullin lisäksi myös suurempaa perinteistä tonnistoa. Lisäksi tehtiin muutama yllättävä
käytetyn lautan osto: Fred. Olsen Linesin Pohjanmeren
liikenteen vuoden vanhat Bayard ja Brabant ostettiin
joulukuussa 1 998 ja saivat nimikseen Super-Fast
Andalucia ja Super-Fast Canarias. Nämä asetettiin
Cadizin ja Kanarian väliseen liikenteeseen Juan J.
Sisterin lisäksi ja niitä on myöhemmin korotettu kapasiteetin lisäämiseksi. Reitin tärkein kuorma on kylmäkuljetusperävaunuissa kuljetettavat banaanit sekä muut
hedelmät ja vihannekset.
Ensimmäisenä liikenteeseen saatiin Incatilta kesäksi
2000 valmistunut Mallorcan liikenteeseen rakennettu
96-metrinen Milenium ja pian sen jälkeen käytettynä
ostettu lähes uusi Incatin 92 metrinen Alborán joka
laitettiin linjalle Algeciras-Ceuta. Kesällä 2001 yhtiölle
luovutettiin Hijos de Barrerasin ja Izarin rakentamat
Sorolla ja Fortuny joiden pääasiallinen tehtävä oli kulkea Barcelonasta ja Valenciasta Mallorcalle ja Mahoniin,
ja talvisin olla Juan J. Sisterin korvaajana sekä tehdä erilaisia risteilyjä Barcelonasta. Lisäksi saatiin Union Naval
de Levanten rakentama Super-Fast Levante joka tuli
vahvistamaan Cadizin linjaa. Maaliskuussa 2002 Astilleros Españoles luovutti Cadizin linjalle ropaxin joka sai
nimekseen Murillo jonka hintalapuksi muodostui 63
miljoonaa euroa. Näin yhtiö oli parissa vuodessa hankkinut kolme korkeatasoista matkustaja-autolauttaa,
yhden lastilautan sekä kaksi katamaraania. Yhtiö
neuvotteli myös kolmannen risteilylautaksi kutsutun
matkustaja-autolautan tilaamisesta, mutta tämä Afrikan
liikenteeseen tarkoitettu alus jäi lopulta rakentamatta.
Nämä 40 miljardin pesetan – eli noin 240 miljoonan
euron – investoinnit tehtiin kun yhtiö oli raskaasti
tappiollinen ja niiden tarkoitus olikin lisätä kapasitettia
suuremilla yksiköillä jotta voitaisiin karsia pois turhia
vuoroja. Uusilla aluksilla tavoitettiin hurjaa 1 5 % kasvua
liike-vaihtoon, joka osittain saavutettiinkin.

Tukiaisia ja siivoamista
Lokakuussa 2000 Trasmediterránea lakkautti La PalmaLa Gomera-Los Cristianos reitin ilman ennakkovaroi-

Yksityistämiseen valmistauduttaessa uutena hankittu
nopea katamaraani Milenium.
Kuva:Aadrover/Wikimedia Commons (PD-self)

Sorolla (kuvassa) ja sen sisar Fortuny rakennettiin
pääasiassaVälimeren-liikennettä varten, mutta ne ovat
kulkeneet myös Kanarialle. Kuva: Eerik Laine
tusta koska reitin tappiot olivat nousseet liian suuriksi.
Tämä oli osa yhtiön asettamisesta myyntikuntoon.
Reittiä oli liikennöinyt Villa de Agaete joka oli entinen
Silja Linen Floria. Taustalla oli lisäksi myös öljyn hinnan
nousu sekä kiristynyt kilpailu kun sekä Naviera Armas
että Fred.Olsen olivat lisänneet vuorojaan. Villa de
Agaete jatkoi tämän jälkeen liikennettä linjalla Los
Christianos-La Gomera-El Hierro kunnes sen korvasi
tammikuussa 2002 vasta ostetttu Isla de la Gomera,
entinen Ibn Battouta 2.
Ennen yksityistämistä yhtiö olikin liikennöinyt monella
tappiollisella reitillä joita pidettiin maan parlamentin
mukaan yhteiskunnallisesti tärkeänä. Tappiot peitettiin
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tukiaisilla. Juuri reittien yhteiskunnallisen tärkeyden
takia myös EUn komissio ei pitänyt tukiaisia ongelmana,
mutta vaati Trasmediterránean yksityistämistä. Vuosina
1 978-1 997 Trasmediterránea oli saanut tukiaisia
Kanarianliikenteen tappioiden peittämiseksi vastineeksi
sen liikennöintisopimuksen vaatimuksia jotka koskivat
muun muassa tasoa ja liikennöintivuoroja. Tukiaisten
määrä oli 93 521 240 euroa tältä ajalta. Sen lisäksi yhtiö
sai vuonna 1 998 tukiaisia 9 91 6 700 euroa
Kanarianliikenteen osalta vuonna 1 998 alkaneesta 1 0vuotis-liikennöintisopimuksesta. Vuodesta 2000 lähtien
yhtiö oli kuin olikin voitollinen. Lokakuussa 2001
aloitettiin SEPIn toimesta yksityistämisprosessi, ja
vuotta myöhemmin lokakuussa 2002 hallitus päätti
lopulta yhtiön yksityistämisestä. Alun perin tarkoitus oli
että prosessi olisi valmis jo heinäkuussa 2002. Siihen
asti yhtiön omisti valtion omistusyhtiö SEPI, Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales.

koska myyntiä hoitava konsulttina toiminut pankki ei
ollut toimittanut tarpeeksi tietoa yhtiöstä. Osasyynä
tähän oli että mukana konsulttipankissa oli entinen
sisäministeri ja nykyinen liikemies Abel Matutes, sekä
Juan Abello, liikemies, jotka olivat tehtäväänsä jääviä.
Tämä johtikin siihen että konsulttipankki vaihdettiin ja
myyntiprosessi venyi. Kun jääviyssotku paljastui, Boluda
nosti omaa tarjoustaan tarjoten samaa kuin Acciona,
mutta Acciona valittiin.
Syksyllä 2001 haettiin Kanarian, Baleaarien sekä Ceutan
ja Melillan liikenteeseen halukkaita operaattoreita joille
tarjottiin tukiaisia liikenteen järjestämisestä viisivuotiskaudeksi. Oliko syynä sitten samanaikaisesti käynnissä
ollut Trasmediterránean yksityistäminen, mutta muita
halukkaita ei 54 miljoonan euron sopimukselle
ilmaantunutkaan. Trasmediterránean tarjous oli 9,45
miljoonaa euroa vuodessa.

Vuoden 2000 tulos olikin muuten hyvä, mutta Kanarian
liikenteen tulos meni 1 2 miljoonaa euroa tappiolliseksi.
Yhtiön matkustajaluvut olivat laskussa, mutta rahtiluvut
olivat nousseet jopa 1 4%. Seuraavan vuoden aikana
tilannetta saatiin parannettua nollatulokseksi. Yhtiön
päälinjaksi Kanarialla oli muodostunut neljästi viikossa
liikennöitävä Cadiz-Kanariansaaret kiertoliikenne. Vuoroja vähentämällä menetettiin tosin matkustajia, mutta
käyttöaste nousi 34%:sta 55%:iin. Yhtiön Kanarian
liikennettä liikennöi kaiken kaikkiaan 9 alusta ja 75%
sen liikevaihdosta tuli rahdista.

CompañíaTrasmediterránea yksityistetään
Kaikkiaan 50 yhtiötä osoitti kiinnostusta Trasmediterránean ostoa kohtaan. Kaikki eivät kuitenkaan olleet varteenotettavia ostajia. Kiinnostuneiden joukossa oli esimerkiksi P&O Ferries, joka yhdessä Flota Suardiazin
kanssa oli halukas ostamaan varustamon, mutta ei lopulta jättänyt tarjousta. Myös Espanjan suurin varustamo Boluda ja Sea Containers omistamansa Siljan kautta
oli kiinnostuneiden joukossa, kuten myös Baleariavarustamo. Kilpailun voitti lopulta rakennusliike
Acciona. Ensimmäisessä vaiheessa tarjouskierrosta 1 0
yritystä jätti tarjoukset, jotka sijoittuivat lopulta 1 20 ja
1 80 miljoonan euron välimaastoon.
Ostajaehdokkailta vaadittiin että heillä olisi tarpeeksi
vakuuksia peittämään Trasmediterránean 220 miljoonan
euron velat, että yhtiö pysyisi espanjalaisena, sekä että
miehitystä tai sen ehtoja ei muutettaisi. Tarjouskilpailun
ollessa käynnissä moni ostajaehdokas vetäytyi kisasta
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Villa de Agaete, entinen Siljan Floria, kulki
Transmediterranean liikenteessä vuodesta 1 975 aina
vuoteen 2002. Kuva: Per Jensen, Micke Asklanderin kokoelmista.

La Palma ehdittiin restauroida päällisin puolin, mutta
suunnitelma aluksen laittamisesta saaren väliseen
risteilyliikenteeseen peruuntui. Kuva:Timo Selkälä
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Loppusuoralle meni lopulta kuusi kilpailijaa jotka
jättivät sitovan tarjouksen. Nämä olivat espanjalainen
rakennusalan
jättiläiset Acciona
ja
Sacyr,
turistioperaattori Marsans joka muun muassa omisti
Spanairin, espanjalaiset varustamot Boluda sekä
Balearia ja bermudalainen konttialan toimija Sea
Containers tytäryhtiönsä Silja Linen kautta. Kaikki
tarjoukset tehtiin yhteistyössä jonkun rahoitusalan
toimijan kanssa. Sea Containersin Silja Linen kautta
tekemässä tarjouksessa ideana olisi ollut uusien reittien
avaaminen Espanjasta Algeriaan Italiaan, Ranskaan sekä
Irlantiin. Yhtiö olikin ainoa ulkomainen tarjouksen
jättäjä, muut luovuttivat jo ennen tätä vaihetta.
Kirjoittaja on suomalainen merihistorioitsija ja historian,
yhteiskuntaopin ja uskonnon opettaja.
Kanariansaarten
lauttaliikenne
-juttusarja
jatkuu
Ulkomatalan numerossa 4/201 3, jossa käsitellään Acciona
Trasmediaterránean historia varustamon yksityistämisestä
nykypäivään.

Lähteet
• Lloyds List
• Fairplay
• El Pais
• www.faktaomfartyg.se
• www.trasmediterranea.es
• www.trasmeships.es
• Juan Carlos Diaz Lorenzo: blogi Del acontecer
maritimo

(http://delacontecerportuario.wordpress.com/)
• Juan Carlos Diaz Lorenzo: blogi De la mar y los barcos
(http://delamarylosbarcos.wordpress.com/tag/compania
-trasmediterranea/)
• www.wikipedia.org
• Kværner Masa Yards: Car/Passenger Ferry ”Juan J. Sister”
for Trasmediterranea.Timo Selkälän kokoelmat.

Superferry-sarjan sisarukset Sorolla ja Fortuny öisessä Barcelonassa.
Kuva: Josep Tomàs / Creative Commons (CC BY-NC-SA 2.0)
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Lokikirja
Ånedin Linjenin lopettaessa toimintansa varustamon klassikkolaiva Birger Jarlin tulevaisuus jää hämärän peittoon.
Kuva: Kalle Id

Kotivesiltä

Ånedin Linjen lopettaa toimintansa. Klassikko-

laiva Birger Jarlilla Tukholmasta Maarianhaminaan
liikennöinyt Ånedin Linjen lopettaa toimintansa 1 .7.
Varustamon toimitusjohtaja Magnus Strauchin mukaan
liikenne Itämerellä ei yksinkertaisesti ollut varustamolle
kannattavaa.Varustamo on ollut yrityssaneerauksessa jo
viime joulukuusta lähtien. 60-vuotiaan Birger Jarlin
tulevaisuus on vielä hämärän peitossa; alus on Ruotsin
kulttuurihistoriallisesti merkittävien laivojen listalla.

Viking Line tutkii alustensa muuttamista LNGkäyttöisiksi. Viking Gracen LNG-moottoreiden osoit-

tauduttua oletetettua paremmiksi ja kustannustehokkaammiksi Viking Line selvittää kaikkien muiden
alustensa paitsi Rosellan koneiden uudistamista.
Muutosmahdollisuuksia on jo tutkittu Wärtsilän kanssa,
joskin erityisesti vanhempien alusten osalta muutostyöt
voivat osoittautua haastellisiksi. Todennäköisimmin
LNG-käyttöiseksi muutetaan varustamon uusin alus
Viking XPRS.
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Tuplajuhlat Turun telakalla. Turun telakalla juhlittiin

molempien TUI Cruisesin tilaamien alusten rakentamisen edistymistä 24.5., kun Mein Schiff 4:n tuotanto
aloitettiin ja Mein Schiff 3:n köli laskettiin.

Viking Cinderella Helsinkiin. Viking Line on

tiedottanut henkilöstöään, että se siirtää Tukholman ja
Maarianhaminan välisessä risteilyliikenteessä kulkevan
Viking Cinderellan Helsinki-Tallinna-risteilyliikenteeseen 1 4.1 2.201 3-2.2.201 4 väliseksi ajaksi. Tiedotteen
mukaan tarkoitus on testata uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vastata markkinoiden kysyntään. Viking
XPRS kulkee samaan aikaan linjalla normaalisti
poislukien telakointi. 3.2. alus palaa jälleen Tukholman ja
Maarianhaminan väliseen liikenteeseen.

Amorella tuurasi Gabriellaa, Viking Cinderella
Amorellaa. Gabriellan lyhyellä aikavälillä toteutettu

telakointi, jonka oli tarkoitus kestää 1 5.-29.5.,
pidentyikin yllättäen, mikä johti poikkeuksellisiin
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alusjärjestelyihin Viking Linen linjoilla touko-kesäkuun
vaihteessa. Amorella siirtyi Helsinki-Tukholma -linjalle
Gabriellan tilalle ajaksi 30.5.-7.6., jolloin Amorella tilalla
Turku-Tukholma -linjan aamuvuorossa kulki Viking
Cinderella. Gabriella telakoitiin Naantalissa “ennaltaehkäisevästi” sopivan tyhjän slotin löydyttyä telakalta.

Nordlandia myytiin Belizeen. Rederiaktiebolaget
Eckerö on saanut myytyä huhtikuun alusta Tallinnassa
makuutetun Nordlandian, joka on ollut myynnissä
maaliskuusta 201 2. Ostaja on belizeläinen isabelle
Cruise Co Ltd, joka antoi alukselle uudeksi nimeksi
Isabella I. Alus tullaan mitä ilmeisimmin rahtaamaan
Acciona Trasmediterránean liikenteeseen Espanjan
Almerian ja Marokon Nadorin välille. Nordlandia jäi
työttömäksi, kun Finlandia korvasi sen Helsinki-Tallinna
-reitin matkustajalaivana vuodenvaihteessa, jonka jälkeen se liikennöi reilut pari kuukautta rahtilaivana
Vuosaaren sataman ja Tallinnan välillä, mutta maaliskuun
lopussa liikenne lopetettiin kannattamattomana.

Viking Cinderella tulee kulkemaan ensi talvena Helsingin
jaTallinnan välillä. Kuvassa laiva puolestaan Amorella
korvaajanaTurussa 31 .5. Kuva: Krzysztof Brzoza

Bergensfjord laajaan remonttiin Raumalle.
Norjalaisen Fjord Linen autolautta Bergensfjord muutetaan risteilylautaksi STX Finlandin Rauman telakalla
vuoden 201 4 alkupuoliskon aikana. Laajassa 30
miljoonaa euroa maksavassa uudistuksessa alus
muutetaan sopivaksi Fjord Linen uudelle StrömstadSandefjord -reitille Oslovuonon eteläosassa. Muutostöiden ansiosta aluksen matkustajamäärä yli tuplaantuu
1 770 matkustajapaikkaan poistamalla suuri osa hyteistä
tax-free-kaupan ja ruokailupaikkojen tieltä. Uuden
nimen Oslofjord saava alus tekee uudella reitillä kaksi
edestakaista matkaa päivässä yhdensuuntaisen matkan
kestäessä 2,5 tuntia. Lisää muutostöistä STX:n Euroopan-telakoita käsittelevässä artikkelissa sivuilla 8-1 0.

Amorella vieraili Gabriellan telakoinnista johtuen
vaihteeksi Helsingissä. Kuvassa laiva lähtdössä2.6.
aurinkoisessa säässä Kustaanmiekan kautta kohti
Tukholmaa. Kuva: Olli Tuominen

Linda Linen omistuspohjassa muutoksia. Linda

Linesta aiemmin 55% omistanut Enn Rohula sekä
varustamon pienemmät omistajat myivät osuuksiaan
varustamossa kesäkuun aikana tartolaiselle Ferry
Service -yhtiölle, jonka takana ovat liikemiehet Urmas
Sardis ja Janek Veeber. Ferry Service omistaa nyt 60%
Linda Linesta, kun taas Enn Rohulan osuus on 22%.

Silja Europa kävi Visbyssä. Silja Europa teki 1 6.-1 8.6.
loppuunmyydyn risteilyn Helsingistä Tallinnan kautta
Visbyhyn. Alkujaan Visbyn-risteilyitä suunniteltiin tehtävän tänä kesänä vain yksi, mutta ensimmäisen risteilyn
saavutettua suuren suosion päätti Tallink järjestää
toisen risteilyn 5.-7.8. Edellisen kerran Helsingistä pääsi
Visbyhyn kesällä 2005 Silja Operan ollessa liikenteessä.
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Pitkään talousvaikeuksissa paininut Linda Line sai uutta
verta uuden sijoittajan muodossa. Kuvassa Linda Linen
pikalautta Karolin saapumassa Helsingin Eteläsatamaan
viime toukokuussa. Kuva: Kalle Id
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Maailman meriltä

Viking Cruises paljasti meriristeilytuotteensa.
Lue lisää sivuilta 6-7.

RCCL tilasi kolmannen Quantum-risteilijän
Saksasta. Amerikkalainen Royal Caribbean Cruise

Line on tilannut kolmannen Quantum-luokan risteilijän
saksalaiselta Meyer Werftin telakalta luovutettavaksi
vuoden 201 6 puolivälissä. Kolmikon ensimmäinen alus
luovutetaan vuonna 201 4. Quantum-luokan risteilijöistä
lisää sivuilla 4-5.

Royal Princess valmistui Italiasta - P&O:n
risteilijän tuotanto alkoi. Princess Cruisesin uusin

alus Royal Princess valmistui Fincantierin Monfalconen
telakalta 1 .6. Suurin Fincantierin koskaan rakentama
laiva purjehti telakalta Southamptoniin, jossa prinssi
Williamin puoliso, Cambridgen herttuatar Catherine
kastoi aluksen 1 3.6. Royal Princess on uuden alussarjan
prototyyppi. Seuraavina sarjaan tulevat valmistumaan
Princess Cruisesin Regal Princess keväällä 201 4 ja P&O
Cruisesille tuleva vielä nimeämätön alus keväällä 201 5.
P&O uuden laivan köli laskettiin 1 5.5.

Silja EuropaVisbyssä. Kuvassa vasemmalta oikealle: Silja
Europa,Visby ja Gotland. Kuvan ulkopuolella vasemmalla
laiturissa oli vielä Destination Gotlandin pikalautta
Gotlandia. Kuva: Jani Nousiainen

Carnival Corporationin toimitusjohtaja vaihtuu.
Maailman suurin ristielyvarustamo Carnival Corporation vaihtaa toimitusjohtajaansa vaikean vuoden jälkeen.
Vuodesta 1 979 toimitusjohtajana toiminut Micky
Arison, Carnivalin perustajan Ted Arisonin poika, jättää
vakanssinsa ja hänen tilalleen toimitusjohtajaksi nousee
Arnold W. Donald. Micky Arison kuitenkin jatkaa
varustamon hallituksen puheenjohtajana. Arisonin pitkän toimitusjohtajakauden aikana Carnival Corporationiin liitettiin mm. Holland America Line, Costa
Cruises ja Cunard Line, sekä vuonna 2003 tuolloin
maailman kolmanneksi suurin risteilyvarustamo P&O
Princess Cruises ja sen brändit P&O Cruises, Princess
Cruises ja AIDA Cruises.

Uusi Royal Princess saapumassa ensi kertaa Southamptoniin.Alus on Carnival Corporationin laivaston toisiksi
suurin Queen Mary 2:n jälkeen. Kuva: Princess Cruises

Entinen Wasa Queen romuksi. Intialainen risteily-

alus Amet Majesty saapui Alangiin romutettavaksi 28.5.
Alus ehti liikennöidä Itämerellä kahteen otteeseen,
vuosina 1 976-1 986 nimillä Bore Star ja Silja Star, sekä
vuosina 1 992-2000 nimellä Wasa Queen. Alus ehti liikkua maailman merillä myös nimillä Orient Express, Eurosun, Club Sea, Orient Sun ja Arberia. Amet Majestyn
romutuksen jälkeen Silja Linen liikenteeseen 1 975
valmistuneista “toisen polven ranskattarista” on jäljellä
enää Jupiter (ex-Wellamo, Svea Corona), joka makaa
toimituksen tietojen mukaan hylättynä Kambodžassa.
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Bore Star, Silja Star jaWasa Queen olivat kaikki tuttuja
näkyjä Helsingissä. Nyt laiva on kuitenkin purjehtinut
Intian auringonlaskuun.
Kuva: Seppo J.J. Sirkka, postikortti Kalle Idin kokoelmista

LOKIKIRJA
Nicaraguaan kanava Panaman kilpailijaksi?

Nicaraguan hallitus myönsi 1 0.6. kiinalaiselle Hong
Kong Nicaragua Canal Development Investment Co:lle
50 vuoden toimiluvan kanavan rakentamiseksi maan
poikki Tyyneltä valtamereltä Nicaragua-järven kautta
Karibianmerelle. Kanavan valmistuttua kiinalaisyhtiön
toimilupaa voidaan pidentää toisella 50 vuodella.
Nicaraguan kanavasta on tarkoitus tulla välityskyvyltään
Panaman kanavaa huomattavasti suurempi; Nacaraguan
kanavassa voisivat kulkea jopa neljä kertaa niin suuret
alukset kuin Panaman kanavassa.

My Ferry Link joutuu lopettamaan liikennöinnin
Doverista? SeaFrancen raunioille perustetun My Ferry

Link -varustamon saaga sai uuden käänteen kesäkuun
alussa, kun Britannian kilpailuviranomaiset ilmoittivat,
ettei varustamo saa enää puolen vuoden siirtymäajan
jälkeen liikennöidä Doverin satamasta. Syynä tähän ovat
My Ferry Linkin läheiset suhteet Englannin Kanaalin
rautatietunnelin omistavaan Eurotunnel-yhtiöön - Eurotunnelin tytäryhtiöt omistavat My Ferry Linkin alukset
ja vastaavat alusten rahtikapasiteetin markkinoinnista.
Liikennöintikielto on kaksivuotinen muille aluksille kuin
Rodinille (ex-SeaFrance Rodin) ja Berlioz’ille (ex-SeaFrance Berlioz), joiden osalta kielto on kymmenvuotinen. Soppaa mutkistaa vielä sopimusehto, jonka mukaan
Eurotunnel ei saa myydä SeaFrancen konkurssipesästä
ostamiaan aluksia eteenpäin ennen vuotta 201 7. Eurotunnel ilmoitti lähes välittömästi valittavansa päätöksestä. Myös Ranskan toinen liikenne- ja meriministeri
Frédéric Cuvillier kiirehti tuomitsemaan Britannian
kilpailuviranomaisten päätöksen ja ilmoitti Ranskan
hallituksen tekevän “mitä tahansa” suojellakseen My
Ferry Linkiä sekä sen työntekijöitä.

Nicaraguan kanavaa suunnitteli aikoinaan jo Ranskan
keisari Napoleon III. Kartassa puolestaan Henry Isaac
Sheldonin suunnitelma Nicaraguan kanavaksi vuodelta
1 902. Kuva: Henry Isaac Sheldon, public domain -kuva

Suomessa rakennetulle Rodin-lautalle (kuvassa vielä
nimellä SeaFrance Rodin) rapsahti kymmenen vuoden
liikennöintikielto Doverista. Kuva: Ray Goodfellow

Maailman suurin (kontti)laiva luovutettiin
Maersk Linelle. Maailman toistaiseksi suurin

konttilaiva, tanskalaisen Maersk Linen tilaama Mærsk
Mc-Kinney Møller luovutettiin eteläkorealaiselta
Daewoon telakalta 28.6. Viime vuonna 98-vuotiaana
menehtyneen Mærsk Mc-Kinney Møllerin mukaan
nimetty alus on maailman suurin alus 400 metrin
pituudella ja 59 metrin leveydellä. Pienimmillään sen
operointiin riittää 1 3 hengen miehistö.

Kiinalainen CSCL tilasi maailman suurimman
konttilaivan. Kiinalaisvarustamo China Shipping

Container Lines (CSCL) tilasi toukokuussa
eteläkorealaiselta Hyundai Heavy Industriesilta viisi
konttilaivaa, jotka ovat Maerskin tilaamia Triple-Eluokan laivojakin suurempia 1 8 400 TEU:n kapasiteetilla.
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Triple-E -alusten huippunopeus on 23 solmua. Nimi TripleE on lyhenne sanoista "Economy of scale, Energy efficient
and Environmentally improved". Kuva: Maersk Line
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Tilauksen arvo on noin 700 miljoonaa dollaria ja
ensimmäinen alus luovutetaan tilaajalle vuoden 201 4
jälkipuoliskolla Alusten pituus on 400 ja leveys 58,6
metriä.

Maailman nopein katamaraani valmistui. Aust-

ralialainen pika-alusten rakentaja Incat on luovuttanut
argentiinalaiselle Buquebus-varustamolle maailman
nopeimman katamaraanin. Paavi Fransiscus I:n mukaan
Francisco-nimen saanut LNG-dual fuel -kaasuturbiineilla varustettu katamaraani saavutti koeajolla tyhjänä
kunnioitettavan 58,1 solmun (1 07,6 km/h) nopeuden.
Alus tullaan asettamaan Argentiinan ja Uruguayn pääkaupunkien, Buenos Airesin ja Montevideon, väliseen
liikenteeseen. Sen matkanopeus liikenteessä tulee
olemaan 50 solmua.

Scandlinesista kaksi tarjousta. Tanskasta Ruotsiin ja

Saksaan liikennöivän Scandlines-varustamon omistajat
3i Group ja Allianz Capital Partners ovat saaneet varustamosta kaksi tarjousta. Kiinnostuneet tahot ovat
sijoitusyhtiöt Star Capital Partners ja TGP Capital.
Myös tanskalaisvarustamo DFDS jätti tarjouksen, mutta
ilmoitti kesäkuun lopulla jääneensä pois kilvasta. Scandlines liikennöi reiteillä Helsingborg-Helsingør, RødbyPuttgarden ja Gedser-Rostock yhteensä yhdeksällä lautalla. Varustamon arvoksi arvioidaan noin 1 ,4 miljardia
euroa. Scandlinesin liikenne supistui merkittävästi jo
viime vuonna, kun varustamo myi pidemmät linjansa
Stena Linelle.

DFDS Seaways uudistaa Kööpenhamina-Oslo
-linjan lautat 201 4. DFDS Seawaysin Kööpenha-

minasta Osloon liikennöivät Pearl Seaways (ex-Athena,
Superstar Aquarius, Pearl of Scandinavia) ja Crown
Seaways (ex-Thomas Mann, Crown of Scandinavia)
tullaan uudistamaan 1 20 miljoonalla Tanskan kruunulla
(noin 1 7 miljoonaa euroa). Uudistuksiin kuuluvat 50
uutta hyttiä (mm. viiden hengen perhehyttejä sekä
luksushyttejä), uusi lapsien leikkialue uima-altaalla sekä
uusi italialainen ravintola. Lisäksi baarit ja konferenssitilat uudistetaan. Pearl Seaways telakoidaan tammikuussa 201 4 ja Crown Seaways kolme kuukautta
myöhemmin.

Maailman nopein katamaraani Francisco Incatin telakalla
Australian Hobartissa, kuvassa tosin vielä ulkoperäisellä
Lopez Mena -nimellä.Argentiinalaisen Fransiscus I:n
valinta paaviksi sai varustamon muuttamaan aluksen
nimen paavia kunnioittavaksi. Kuva: Scott Aimi/Incat

Crown Seaways (kuvassa vielä nimellä Crown of Scandinavia) ja Pearl Seaways uudistetaan keväällä 201 4.
Kuva: Per Kåre Kjønsvik/Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Finnarrow Grimaldin liikenteeseen. Finnlinesin

Finnarrow-lautta on rahdattu viiden vuoden ajaksi
Finnlinesin omistajavarustamon Grimaldin liikenteeseen, toimituksen saamien tietojen mukaan reitille
Trapani-Civitavecchia-Salerno-Palermo. Uutta linjaa
varten alus tullaan siirtämään Italian lipun alle. Näin
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Finnarrow vaihtaa vaihteeksi siniristilipun Italian
trikoloriin. Kuva: Jukka Huotari
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Finnarrow seuraa jo viime vuonna Välimerelle
purjehtinutta Europalinkiä, joka liikennöi Italian lipun
alla Grimaldin ja Minoan Linesin yhteistyölinjalla
Trieste-Ancona-Igoumenitsa-Patras.

NorthLink Ferriesin lautalla vaikeuksia... Skotlan-

nista Orkney- ja Shetlanninsaarille liikennöivän Serco
NorthLink Ferriesin Hamnavoe-lautta kohtasi vaikeuksia huhti-/toukokuun vaihteessa. Vuonna 2002 Suomessa rakennettu laiva koki “katastrofaalisen moottoriongelman” 25.4. Ongelma paljastui myöhemmin pahasti
rikkoutuneeksi kampiakseliksi. Tästä johtuen liikenne
Scrabster (Skotlanti)-Stromness (Orkney) -linjalla oli
keskeytyksissä 2.5. asti, jolloin varustamon rahtialus
Helliar tuotiin linjalle. Hamnavoe palasi liikenteeseen
23.5. johon asti reitti oli ilman matkustajaliikennettä.

Vuonna 2002 Raumalta valmistunut Hamnavoe
Scrabsterin satamassa Skotlannissa keväällä 2008 vielä
Northlink Ferrisin vanhoilla logoilla varustettuna.
Kuva: Supra286 / Wikimedia Commons (CC-BY-3.0)

...samaan aikaan kun varustamon uutta logoa
syytettiin natsisymboliksi. NorthLink Ferriesin logo

vaihtui vuoden 201 3 alusta, kun Serco (joka otti
liikenteen haltuunsa heinäkuussa 201 2 - aiemmin
liikennettä hoiti Caledonian MacBraynen tytäryhtiö
NorthLink Ferries Ltd.) otti käyttöön uuden,
viikinkisoturia esittävän liikemerkin. Liikemerkistä nousi
kohu, kun saksalainen matkanjärjestäjä Peter Storm kritisoi sen kuvakielen muistuttavan Natsi-Saksan
symboliikkaa: SS-joukot käyttivät viikinkisymboliikkaa
propagandassaan ja hahmon nostettu käsi muistuttaa
Stromin mukaan natsitervehdystä. Kritiikkiin yhtyivät
myös Pohjois-Skotlannin yliopiston edustaja sekä
Orkney Tourism Groupin johtaja. Serco NorthLink
Ferries ilmoitti kuitenkin ettei paljon positiivista
palautetta saanutta logoa muuteta.

Keskustelua herättänyt Serco NorthLink Ferriesin uusi
logo, joka muistuttaa kriitikoiden mukaan Waffen-SS:n
propagandajulisteitaToisen maailmansodan ajalta.
Kuva: Serco Northlink Ferries

Interislander juhli 50-vuotista taipalettaan.

Uuden-Seelannin pohjois- ja eteläsaarten välillä
liikennöivä Interislander-varustamo vietti 50vuotisjuhliaan toukokuussa. New Zealand Railways
aloitti matkustaja-auto-junalauttaliikenteen Wellingtonin ja Pictonin välillä 1 962 reittiä varten erikseen
rakennetulla Aramoana-lautalla. 1 980-luvun alkupuolella
varustamo sai uudeksi nimekseen Searail. Valtiollinen
rautatieyhtiö yksityistettiin 1 993 ja uusi omistaja yhdysvaltalainen Wisconsin Central Transportation nimesi varustamotoiminnan uudelleen Interislanderiksi.
Nykyään Interislanderin laivastoon kuuluu kolme alusta:
Kaitaki (1 995),Aratere (1 998) ja Arahura (1 983).
Ulkomatalan toimitus seuraa merenkulun ajankohtaisia
tapahtumia myös Toimituksen blogissa ja lehden Facebooksivulla.
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New Zealand Railwaysin toinen alus Aranui Kuningatar
Charlotten salmessa valmistumisvuonnaan 1 968.
Kuva: Phillip Capper / Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

Interislanderin uusin alus Aratere kuvattuna ennen
aluksen pidentämistä vuonna 201 1 .
Kuva: Burll662 / Wikimedia Commons (CC-BY-SA 3.0)
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