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TEKSTI: OLLI TUOMINEN

TALL Ships’ Races keräsi jäl leen valtaisan yleisön, kahdessa kaupun-
gissa yhteensä yli 850 000 kävijää. On ilahduttavaa, että vanhan ajan
merimiesromantiikka ja purjelaivat edelleen kiinnostavat suurta ylei-
söä. Muutoin kiinnostus merenkulkua kohtaan on valitettavan heikkoa,
vaikka sen merkitys Suomelle on merkittävä: viennistä 90 prosenttia ja
tuonnista 70 prosenttia tapahtuu meriteitse. Tall Ships’ Races
kuitenkin osoittaa, että potentiaal isia kiinnostuneita kyllä olisi. Vali-
tettava tosiasia kun on, että kiinnostuksen puute johtaa myös yleiseen
ymmärryksen puutteeseen koko toimialaa kohtaan.

Syitä yleiseen kiinnostuksen puutteeseen on varmasti monia. Yksi
merkittävimmistä on se, että monet satamat ovat vuosien saatossa
siirtyneet kaupunkien keskustoista syrjäisempiin paikkoihin, jol loin
merenkulun näkyvyys on laskenut merkittävästi. Ehkä yksi parhaista
(tai pahimmista) esimerkeistä on Helsinki, jossa pääosa rahtil i iken-
teestä on siirtynyt Vuosaareen ja entiset keskustan tuntumassa
sijaitsevat satama-alueet ovat
muuttumassa asuinalueiksi.
Toisin on esimerkiksi Hampu-
rissa, jossa satama on kiinteä
osa kaupunkilaisten elämää.

Monet merenkulun toimijat
ovat myös heränneet hitaasti nykyajan avoimeen ja proaktiiviseen vies-
tintäkulttuuriin. Matkustajavarustamoja lukuun ottamatta varusta-
moil la ja satamil la olisi tässä vielä paljon petraamista. Sosiaal isen me-
dian suhteen satamat voisivat ottaa mall ia vaikkapa länsinaapuristam-
me, jossa Stockholms Hamnar on kunnostautunut aktiivisuudellaan ja
laadukkail la päivityksil lä.

Merenkulun toimijat voisivat myös ottaa oppia ilmailun toimijoista,
jotka ovat tehneet tosissaan töitä tehdäkseen lentokoneiden bongaa-
misesta ja lentokentän toiminnan seuraamisesta helppoa rakentamalla
esimerkiksi eril l isiä katselupaikkoja. Finavia muun muassa ohjeistaa
nettisivuil laan, mistä Helsinki-Vantaan lähtevien ja saapuvien koneiden
bongaus parhaiten onnistuu. Suomen satamista vastaavaa ei taida olla
kenelläkään, eikä katselupaikkojenkaan rakentamiseen ole panostettu
samalla taval la joitain yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.
Merenkulun ja laivojen kiinnostavuutta voidaan nostaa, mutta siihen
vaaditaan aktiivista otetta.

Pääkirjoitus

Merenkulku ansaitsee
enemmän huomiota
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Autolautat

Tallink trimmattu
myyntikuntoon?

TEKSTI: KALLE ID

TALLINK muutti yleensä uutisrintamalla hil jaisen hei-
näkuun kiinnostavaksi kertomalle ensin Stena Super-
fast VI I :n ja VI I I :n myynnistä ja sitten “potentiaal isten
strategisten vaihtoehtojen tutkimusprosessin aloitta-
misesta”, mikä saattaa tarkoittaa varustamon osake-
enemmistön tulemista myyntiin.

Kaksi Superfastiä Stenalle

Stena Superfast VI I ja VI I I luovutetaan uudelle omista-
jal leen Stena Ropaxil le joulukuussa. Laivojen myynti ei
ole varsinaisesti mikään yllätys, sil lä nii l le ei ole enää
vuosiin ollut tarvetta Tall inkin omassa laivastossa. Ste-
na maksaa kaksikosta 1 33,50 mil joonaa euroa, mikä
vastaa niiden kirjanpidoll ista arvoa. Kaupan myötä Tal-
l inkin epäonnisesta Superfast-seikkailusta on jäl jel lä
vain Kanadaan Marine Atlanticil le rahdattu Atlantic
Vision (ex-Superfast IX). Elokuussa sen rahtaussopi-
musta jatkettiin vuodella, marraskuuhun 201 8 asti.
Huhut kertovat Marine Atlanticin suunnittelevan kor-
vaavan aluksen hankkimista vuodeksi 2020, joten
Atlantic Visionin tulevaisuus ei ole varma.

Tallink myynnissä?

Todell inen pommi oli kuitenkin Tall inkin 1 9.7. julkaistu
pörssitiedote, joka kertoo varustamoon etsittävän
uusia osakkeenomistajia, mahdoll isesti jopa ottamaan
haltuunsa yhtiön osake-enemmistön. Prosessissa ta-
loudell isena neuvonantajana toimii Citigroup-sijoitus-
pankki, joka on myös Tall inkin toiseksi suurin omista-
ja, kontrolloiden 24 prosenttia eri tytäryhtiöidensä ja

rahastojensa kautta. Varustamon osake-enemmistön
omistajan vaihtuminen tarkoittaisi käytännössä sitä,
että Citigroup ja 38 prosenttia omistava Infortar ovat
molemmat jol lain tapaa mukana kaupassa.

Todennäköistä on, että Citigroupin sijoitussykli Tall in-
kiin on loppumassa ja pankki on myymässä osakkei-
taan. Yksi vaihtoehto onkin, että Citigroup myy osak-
keensa Infortaril le, joka omistaisi täten yli puolet Tal-
l inkista ja joutuisi tekemään tarjouksen kaikista jäl jel lä
olevista osakkeista. Virolaiskolmikon Enn Pant, Ain

Hanschmidt ja Kalev Järvelill omistama Infortar – joka
alkujaan perustettiin juuri Tall inkin omistajaksi – on
kuitenkin viime vuosina laajentanut monil le muil le
l i iketoiminta-alueil le, ja huhut kertovat omistajakol-
mikon kiinnostuksen varustamotoimintaan lopahta-
neen. Jos tämä pitää paikkansa, osakkeitaan voivat olla
myymässä sekä Citigroup että Infortar, ja tarjol la on
Tall inkin osake-enemmistö jol lekin ulkopuolisel le
taholle.

Kuka Tall inkin sitten ostaisi? Käytännössä ostajaeh-
dokkaita on kahta tyyppiä: joko Citigroupin kaltainen
sijoitusyhtiö tai olemassaoleva merenkulun toimija.
Jos ostaja olisi si joitusyhtiö, tarkoittaisi se Tall inkin
säilymistä itsenäisenä varustamona – ainakin siihen
asti, kunnes uuden omistajan sijoitussykli varustamos-
sa päättyy ja edessä on jäl leen ostajan etsintä. Ole-
massaolevan merenkulun toimijan haltuun päätymi-
nen taas merkitsisi Tall inkin loppua itsenäisenä yh-
tiönä, vaikka Tall ink- ja Sil ja Line -brändit varmasti
säilyisivät markkinoinnissa.

Yhteensä noin 700 mil joonan euron arvoisen virolais-
varustamon osto ei kuitenkaan olisi halpaa. Loogisia
vaihtoehtoja ovat Euroopan lauttal i ikenteen suuret
toimijat DFDS, Stena Line ja Grimaldi. Kuitenkin Tal-
l inkin l i ikenne on pääasiassa risteilylauttal i ikennettä,
kun taas mainitut lauttal i ikenteen jätit ovat keskitty-
neet pääasiassa ropax- ja roro-l i ikenteeseen – Tall in-
kin risteilylautat sopisivat huonosti rahtipainotteisiin
portfolioihin. Risteilylauttal i ikenteeseen erikoistu-
neista toimijoista luultavasti ainoa, jol la olisi sekä re-

Itämeren suurin matkustajavarus-
tamo Tallink tiedotti heinäkuussa
ensin kahden Superfast-lautan
myynnistä ja sitten selvitysproses-
sista, joka saattaa johtaa koko va-
rustamon myyntiin.
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sursseja että mahdoll isuus Tall inkin ostamiseen olisi
norjalainen Color Line – mutta sil lekin tarvittavien
rahojen saaminen kokoon olisi haaste. Suomalais-
omistusta Tall inkil le l ienee turha haaveil la, si l lä Viking
Linen ostoyrityksen estäisivät kilpailuviranomaiset ja
Rederi Ab Eckerölle se olisi l i ian suuri taloudell inen
ponnistus.

Koska Tall ink ei ole kertonut muita tietoja meneil lään
olevasta prosessista, on mahdotonta sanoa varmasti
mitä on tapahtumassa. Superfastien myynnin myötä
Tall ink on kuitenkin luultavasti historiansa parhaassa
myyntikunnossa, eivätkä heinäkuussa tehdyt matkus-
tajaennätykset ainakaan haittaa mahdoll isten uusien
sijoittajien houkuttelemisessa.

Lähteitä

- Tall inkin pörssitiedotteet 1 0.1 1 .201 5, 1 2.7.201 7 ja
1 9.7.201 7
- Tall inkin lehdistötiedote 3.8.201 7
- Eesti väärtpaberikeskus (statistics.e-register.ee)
- Aamulehti 22.7.201 7
- Arvopaperi 25.7.201 7
- Postimees 1 9.7.201 7
- TRBusiness 3.8.201 7
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Stena Superfast VIII (vasemmalla) ja Stena Superfast VII

kohtaavat Belfastin ulkopuolella. Alukset ovat viettäneet

Tallinkin omistuksessa enemmän aikaa Stenalle rahdattuina

kuin Tallinkin omassa liikenteessä. Kuva: Robert Stanley



TEKSTI: OLLI TUOMINEN

TÄNÄ vuonna brittiläisen Sail Training Internationalin
organisoima Tall Ships’ Races kisattiin neljän vuoden
tauon jälkeen Itämerellä, ja Suomen 1 00-vuotisjuhl ien
kunniaksi purjelaivat vierail ivat peräti kahdessa sata-
massa: Turussa 20.-23.7. ja Kotkassa 1 3.-1 6.7. Tall
Ships' Races on jo vuodesta 1 956 järjestetty jokavuo-
tinen kilpailu, jonka tarkoituksena on ylläpitää purjeh-
dustaitoa ja saada nuoria kiinnostumaan purjehtimi-
sesta. Ensimmäisen kilpailun oli määrä olla maailman

jäl jel lä olevien suurten purjelaivojen joutsenlaulu,
mutta kilpailun saama suuri mediahuomio sai järjes-
täjät perustamaan Sail Training Internationalin, joka
ryhtyi järjestämään tapahtumaa vuosittain.

Kilpailuosuuksia oli tänä vuonna kolme: Halmstad-
Kotka, Turku-Klaipeda sekä Klaipeda-Szczecin. Suo-
mesta kisaan osall istui koko matkalle vain Suomen
Purjelaivasäätiön kuunari Helena, mutta osal le eta-
peista osal l istuivat muun muassa kaljaasit Astrid ja
Ihana, kahvelikuunari Joanna Saturna, kahvelikutteri
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Purjelaivat

Suuret purjelaivat keräsivät
ennätysyleisön
Joka neljäs vuosi Itämerellä järjes-
tettäväTall Ships’ Races vieraili tä-
nä vuonna sekä Kotkassa että Tu-
russa. Vanhan ajan merimiesro-
mantiikka tuntuu edelleen kiehto-
van ihmisiä, sillä Turussa rikottiin
tapahtuman kävijäennätys ja Kot-
kassa purjelaivojen vierailu oli
kaupungin kaikkien aikojen suurin
tapahtuma.



Purjelaivat

Suuret purjelaivat keräsivät
ennätysyleisön
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Ingrid sekä partiol ippukunta Merisissien Merisissi I I I .

Halmstadista Kotkaan

Kilpailun ensimmäinen etappi seilattiin Ruotsin länsi-
rannikon Halmstadista Itämeren poikki Kotkaan. A-
luokan nopein oli brittiläinen merikadettien koulualus
Royalist. Alus on suureksi purjelaivaksi mielenkiintoi-
nen, sil lä se valmistui vain kolme vuotta sitten kor-
vaamaan vuonna 1 971 valmistunut samanniminen
edeltäjänsä. B-luokassa nopeinta vauhtia piti puolalai-

nen, vuonna 1 91 8 valmistunut Kapitan Borchardt. C-
luokassa nopeinta vauhtia piti virolainen St. Iv, ja D-
luokan nopein oli venäläinen sluuppi Akela, joka oli
nopein myös vuoden 201 3 kilpailun ensimmäisel lä
etapil la Aarhusista Helsinkiin.

Kotkassa tapahtuman tavoitteena oli yhdessä samaan
aikaan järjestettyjen Meripäivien kanssa 300 000
kävijää, mutta järjestäjien arvion mukaan kävijöitä oli
kolmipäiväisen tapahtuman aikana peräti 355 000. Tall
Ships' Races oli merkittävä työll istäjä myös luotseil le

Purjeiden paraati, Parade of Sails täytti Airiston.

Kuva: Olli Sulin / Turun kaupunki



niin Kotkassa kuin Turussa, sil lä kaikki yl i 70-metriset
alukset tai yl i 1 5-metriset valtionalukset tarvitsevat
satamaan saapuessaan luotsin. Kotkaan luotsattiin
noin kymmenen alusta ja suunnil leen saman verran
myös Turkuun.

Turusta Klaipedaan

Kotkasta Turkuun purjehdittiin ilman kilpailua tavoit-
teena antaa aluksil le mahdoll isuus vierail la joissain
rannikon satamissa ja tutustua kanssakilpail i joihin.
Turku on toiminut Tall Ships' Races -tapahtuman isän-
tänä jo neljä kertaa aiemmin, ja tänä vuonna tapah-
tuma houkutteli Turkuun ennätysyleisön, 544 000
kävijää. Tapahtuma järjestettiin Turussa ensimmäisen
kerran vuonna 1 996, jonka jälkeen sitä on vietetty
vuosina 2003, 2009 ja 201 1 , joista viimeksimainittuna
tapahtuma oli osa Turun kulttuuripääkaupunkivuotta.
Kun Tall Ships' Races järjestettiin Itämerellä edell isen
kerran neljä vuotta sitten, vierail ivat purjelaivat Hel-
singissä (ks. Ulkomatala 4/201 3).

Toisen kilpailuosuuden viral l inen lähtölaukaus am-
muttiin maanantaina 24.7. klo 1 4, jol loin laivat lähtivät
kohti Liettuan Klaipedaa Utön eteläpuolelta olevalta
lähtölinjalta. A-luokassa Royalist ei täl lä osuudella yl-

tänyt voittoon, vaan sen eteen kiilasi puurunkoinen
Tre Kronor af Stockholm Kapitan Borchardtin ollessa
jäl leen B-luokan nopein. Black Diamond of Durham
oli C-luokan ensimmäinen, kun taas D-luokan voit-
toon kiri Turun Sinikotkat -l ippukunnan Theia.

Klaipedasta Szczeciniin

Kilpailun viimeinen etappi seilattiin Klaipedasta Puo-
lan Szczeciniin, joka on jo useita vuosia ollut yhtenä
Itämeren Tall Ships' Racesin satamana. Viimeinen kil-
pailuetappi alkoi tiistaina 1 . elokuuta ja peril lä
Szczecinissä piti ol la viimeistään 5. elokuuta. Ensim-
mäisenä maaliin saapui virolainen St. Iv perässään
Ruotsin Tre Kronor af Stockholm. Koska kilpailussa
aikaa korjataan laivakohtaisten eroavaisuuksien ta-
saamiseksi, ei kumpikaan aluksista selvinnyt luokkansa
voittoon, joskin St. Iv oli luokkansa toinen. A-luokassa
voiton vei ensimmäisen etapin tapaan Royalist, B-luo-
kassa voittoon purjehti suomalainen kuunari Helena.
C-luokassa voiton vei Emelyn ja D-luokassa voitto-
pokaalin nappasi virolainen Tuulel ind.

Kokonaiskilpailun voiton vei A-luokassa brittiläinen
Royalist ja B-luokassa belgialainen Rupel, joka valmis-
tui vuonna 1 996 työttömien nuorten projektina. C- ja
D-luokissa voitot meni virolaisil le St. Ivin ja Tuule-
l indin napatessa voittopokaalit.

Ensi vuonna Tall Ships' Races kisataan Pohjanmeren
ympäristössä ja vuonna 201 9 kilpailusatamat sijaitse-
vat Tanskassa ja Norjassa. Itämerelle suuret purjelai-
vat palaavat seuraavan kerran vuonna 2021 .
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LuokkaA
Raakapurjein takiloidut alukset (fregatit, parkit,
kuunariparkit, prikit ja brigantiinit) sekä kaikki yl i 40
metriä pitkät alukset.

Luokka B
Perinteisesti takiloidut al le 40-metriset alukset
(kahvelitakiloidut sluupit, ketsit, joolit ja kuunarit).

Luokka C
Bermuda-takiloidut al le 40-metriset alukset joissa ei
ole spinaakkeria.

Luokka D
Bermuda-takiloidut al le 40-metriset alukset joissa on
spinaakkeri.

Fakta: Tall Ships'
Racesin kokoluokat



Yllä: Turussa purjelaivat täyttivät Aurajoen rannat. Kuva: Oll i

Sul in / Turun kaupunki

Yl lä oikealla: Olennainen osa Tall Ships' Races -tapahtumaa

ovat miehistöparaatit. Kuvassa romanialaisen MIrcean

miehistöä (ks. kuva Mirceasta alla). Kuva: Oll i Sul in / Turun

kaupunki

Oikealla: Jokaisen etapin jälkeen järjestetään

palkintojenjako. Kuvassa A-luokan voittajan Royalistin

miehistöä Kotkassa. Kuva: Jari Pitkäkangas / Kotkan

kaupunki

Alla: Vuonna 1 937 valmistunut portugalilainen kahvelikuunari

Santa Maria Manuela ja romanialainen kolmimastoparkki

Mircea lähdössä Kotkasta kohti Turkua. Kuva: Jukka

Hesselgren / Kotkan kaupunki
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TEKSTI: LASSI MASTOMÄKI

PERINTEINEN Helsingin hii l ivoimaloiden hiilenkuljet-
taja ESL Shipping on ilmastonmuutoksesta johtuen al-
kanut laajentua muil le alueil le. Yhtiö on ottanut ta-
voitteekseen olla kannattava myös siinä tilanteessa,
että hii ltä ei enää tarvitse kuljettaa suuril le voimaloil-
le Suomessa. Tästä johtuen yhtiö on viime vuosina in-
vestoinut yhteensä 1 50 mil joonaa euroa tehokkuu-
tensa, kilpailukykynsä ja ympäristöystäväll isyytensä

parantamiseen. Yhtiön uudessa strategiassa keskei-
sessä osassa on vastuu ympäristöstä.

Osana uusia investointeja ESL Shipping on tilannut
kaksi LNG:tä polttoaineenaan käyttävää irtolastialus-
ta, joista on tarkoitus tul la maailman ympäristöystä-
väl l isimmät irtolastialukset ja ensimmäiset handysize-
kokoluokkaan kuuluvat LNG-käyttöiset alukset. ESL:n
uusi tilaus perustuu ESL:n ja teräsyhtiö SSAB:n väli-
seen kehyssopimukseen Itä- ja Pohjanmeren merikul-
jetuksista.

Suomalaista suunnittelua

Uudet alukset perustuvat suomalaisen Deltamarinin
kehittämään B.Delta26LNG-konseptiin, ja ne raken-
netaan Sinotrans & CSC Shipbuildingin toimesta yh-
tiön päätelakalla J inl ing Shipyardil la, Nanjingissa, Kii-
nassa. Sinotrans & CSC Shipbuilding on kiinalaisen
valtionyhtiön tytäryhtiö ja se kuuluu Kiinan suurim-
pien laivanrakennusyhtiöiden joukkoon. Investoinnin
kokonaisarvo on noin 60 mil joonaa euroa, josta noin
kaksi mil joonaa euroa on Deltamarinin suunnittelua.

Ensimmäinen aluksista sai nimekseen Viikki kesäkuus-
sa 201 7. ESL Shipping on perinteisesti nimennyt aluk-
sensa Helsingin kaupunginosien mukaan, ja uudisra-
kennukset jatkavat tätä perinteistä l injaa.Viikki ja vielä
nimeämätön sisaralus ovat 1 60 metriä pitkiä, 26 met-
riä leveitä, ja syväyttä nii l lä on 1 0 metriä. Aluksen kan-
tavuus on 25 600 tonnia ja se on rakennettu Suomen
ja Ruotsin 1 A-jääluokkaan.

Ympäristövaatimukset on otettu huomioon
myös tulevaisuudessa

Viikki ja vielä nimeämätön sisaralus täyttävät Energy
Efficient Design Indexin (EEDI) vaatimukset myös
vuonna 2025 käyttöön otettavan kolmannen vaiheen

Rahtilaivat

Viikki - luokkansa
ensimmäinen LNG-
käyttöinen alus

1 0

Uuden strategian myötä ESL
Shipping investoi ympäristöystä-
vällisyyteen ja uusiin aluksiin. Par-
haillaan varustamo rakennuttaa
maailman ensimmäisiä LNG-käyt-
töisiä handy-kokoluokan irtolasti-
laivoja Kiinassa.

Viikki laskettiin vesille elokuun viimeisenä päivänä.
Kuva: ESL Shipping



1 1

jälkeen. EEDI vaatii uusia aluksia täyttämään tietyn
energiatehokkuuden tason ja sen säädökset kiristyvät
vähitel len.
Lisäksi alukset saavat DNV GL Clean Design -mer-
kinnän, joka on vapaaehtoinen. Kaikkien uusien alus-
ten ei siis tarvitse täyttää sen vaatimuksia, ja se on
tiukempi kuin DNV:n Clean-merkintä. Täten alusten
päästöt tulevat al ittamaan nykyiset ympäristövaati-
mukset. Hiil idioksidipäästöt ovat energiaa säästävien
ja ympäristöystäväll isten ratkaisujen johdosta 50 pro-
senttia pienemmät kuin edell isen sukupolven aluk-
sil la.

Ympäristöystäväll isyyden ja energiatehokkuuden var-
mistamiseksi Deltamarin on käyttänyt paljon aikaa
runkomuodon kehittämiseen, koska rungon muodolla
on tärkeä rooli aluksen virtausvastuksen muodostu-
misessa. Alusten jäämall ikokeet on tehty suomalaisen
Aker Arcticin toimesta, ja avovesimall ikokeet puoles-
taan on tehnyt ruotsalainen SSPA. Myös rakentamisen
aikana rungonkoontiin kiinnitetään huomiota, sil lä
kaikki alusten vedenalaiset hitsaussaumat hiotaan
sileäksi, jotta ne eivät l isäisi aluksen virtausvastusta.

7 250 kilowatin koneteho kahdesta eri läh-
teestä

Uudisrakennusten pääkoneena on MAN B&W:n ma-
talanopeuksinen kaksitahtikone, joka tuottaa 6 000
kilowatin konetehon. Alusten apukoneet ovat myös
LNG-käyttöisiä, mikä mahdoll istaa LNG:n käyttämi-
sen myös satamissa. Monil la LNG:tä käyttävil lä aluk-
sil la joudutaan satamissa käyttämään meridieseliä.

Tästä johtuen ESL:n uudisrakennusten satamissa ta-
pahtuvat päästöt tulevat olemaan pienemmät kuin
monil la muil la LNG:tä käyttävil lä aluksil la.
Aluksiin tulee myös suomalaisen WE Techin kehittä-
mä akseligeneraattori, jonka avulla potkuriakseli l le
voidaan tuottaa jopa 1 250 kilowatin l isäteho. Yhteis-
koneteho on siis 7 250 kilowattia. Generaattorin
avulla saavutettava lisäteho tarvitaan Suomen ja
Ruotsin 1 A-jääluokan tehovaatimusten täyttämiseen.
Avovedessä ylimääräistä konetehoa ei kuitenkaan
tarvita, minkä vuoksi pääkone on optimoitu avove-
sikautta varten. WE Techin järjestelmän avulla voidaan
myös syöttää ylimääräistä energiaa potkuriakseli lta
esimerkiksi laivan sähköverkkoon ja näin vähentää
apukoneiden käyttöä.

ESL:n uusien alusten on tarkoitus aloittaa l i ikennöinti
Itämerellä vuoden 201 8 ensimmäisen puoliskon aika-
na. Viikki laskettiin vesil le elokuun lopulla, ja sen va-
rustelu jatkuu telakan varustelulaiturissa. Toisen aluk-
sen rungonkoonti edistyy aikataulun mukaisesti Viikin
viereisel lä rakennusalustal la, ja se kastetaan syyskuun
puoliväl in jälkeen.

Ulkomatala jatkaa uudisrakennusprojektin seuraamista

niin lehden sivuilla kuin lehden Facebook-sivuilla.

SSAB:n Anne Lexelius kastoi Viikin Jinlingin telakalla
Nanjingissa 28.6. Sama telakka on rakentanut roro-
aluksia esimerkiksi Finnlinesille, jonka tuorein
Finnbreeze-luokka on rakennettu Jinlingillä.
Kuva: ESL Shipping



Risteilijät

Galleria:
Risteilykesä 201 7

Kesän risteilijäkausi oli suomalai-
sittain hyvä, sillä Kotka palasi jäl-
leen risteilysatamaksi useamman
vierailun voimin ja muissakin sata-
missa vierailut olivat edellisvuosi-
en tasolla. Helsingissä risteilyturis-
teja arvioidaan saapuvan sesongin
aikana 440 000. Ohessa poimintoja
kesän meielnkiintoisimmista ris-
teilyvieraista.

Vasemmalla yllä: Kesän ensimmäinen risteilijävieras Suo-

messa ja Helsingissä oli Transocean Toursin Astor, joka vieraili

Helsingissä 3.5. Kuva: Oll i Tuominen

Vasemmalla: Kesän vanhin risteilyvieras oli vuonna 1 948

valmistunut Astoria, joka kulki tänä kesänä ranskalaisen

Rivages du Monde -matkatoimiston rahtauksessa. Kuva: Oll i

Tuominen

Alla vasemmalla: Cruise & Maritime Voyages -varustamon

(CMV) P&O Australialta hankittu Columbus teki ensivierai-

lunsa Helsinkiiin heinäkuun lopulla. Kuva: Jukka Koskimies

Alla: TUI Cruisesin tuorein alus, toukokuussa luovutettu Mein

Schiff 6 vieraili Helisngissä vain kerran. Kerroimme aluksesta

tarkemmin edellisessä numerossa (Ulkomatala 4/201 7). Kuva:

Oll i Tuominen
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KOONNUT: OLLI TUOMINEN



Yllä: Aidacara oli yksi Maarianhaminan 1 9 risteilijävieraasta

tänä kesänä. Näin ollen Maarianhamina säilytti edelleen

kirkkaasti paikkansa maamme toiseksi vilkkaimpana ristei-

lysatamana. Kuva: Juhani Mehto

Oikealla: Norwegian Cruise Line korvasi tänä kesänä pie-

nemmät aluksensa Norwegian Getawaylla, joka oli myös

matkustajamäärältään kesän suurin risteilijä . Kuva: Oll i

Tuominen

Oikealla alla: Grand Circle Cruise Line risteili tänä vuonna

Itämerellä Clio-aluksellaan, joka kulki aiemmin Paul Gauguin

Cruisesin väreissä nimellä Tere Moana. Kuva: Oll i Tuominen

Alla: Viking Cruises on laajentunut vauhdilla ja liikennöi tänä

kesänä Itämerellä kolmella aluksella, joista tuorein oli ke-

väällä valmistunut Viking Sky. Kuva: Oll i Tuominen
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TEKSTI: JUSSI LITTUNEN

STENA Linen historian voidaan tietyssä mielessä kat-
soa alkaneen jo vuonna 1 948, jol loin ruotsalainen

liikemies Sten Allan Olsson perusti yhdessä Helge

Olofssonin kanssa Rederi Ab Samban liikennöimään
rahtihöyrylaiva Dania. Yritys nimettiin Olssonin mu-
kaan Sten A. Ohlsson Handels Ab:ksi vuonna 1 953.

Nykyisen Stena Linen toiminta alkoi 1 960-luvulla.
Sten A. Olsson oli seurannut tanskalaisen laivan-
varustajan Poul Ludvigsenin yritystä perustaa laiva-
reitti Tanskan Skagenista Göteborgiin vuonna 1 962,
mutta tämä toiminta päättyi pian konkurssiin. Olsson
näki reitissä kuitenkin potentiaal ia ja perusti vuonna
1 964 oman varustamonsa jatkamaan Ludvigsenin
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Autolautat

50 vuotta liikennettä Göteborgista Kieliin

Göteborg-Kiel -liikennettä on har-
joitettu Stena Linen nimissä jo 50
vuotta. Reitin luonne on vuosien
varrella muuttunut, minkä ansios-
ta linja on vakiinnuttanut paikkan-
sa Stena Linen reittikartalla.

Ensimmäinen Stena Germanica valmistui vuonna 1 967 ja

avasi Stena Linen toiminnan Göteborg-Kiel -reitillä. Kuvassa

alus vuonna 1 978 rahdattuna Shellille, mistä syystä sen pe-

rään on lisätty ylimääräinen helikopterin laskeutumispaik-

ka. Kuva: Gary Markham



Autolautat

50 vuotta liikennettä Göteborgista Kieliin
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pilotoimaa liikennettä. Vuonna 1 963 Olsson oli jo
käynnistänyt laival i ikenteen mm. Göteborg-Frederiks-
havn ja Nakskov-Kiel -reiteil lä.

Nopeasti varustamonsa toimintaa laajentavalla Sten A.
Olssonil la oli kuitenkin jo uusia suunnitelmia reitistä,
josta tulisi laivayhtiön pisin. Vuonna 1 964 järjestetyssä
tiedotustilaisuudessa Olsson kertoi, että hän aikoo
perustaa laival injan Göteborgista Kiel i in kahden
seuraavan vuoden sisäl lä. Uuden linjan kalustoksi
suunniteltiin Norjasta Langesund Mekaniske Verksted
-telakalta tilattua uudisrakennusta, joka oli 1 1 0 metriä

pitkä ja jonka matkustajakapasiteetti tul isi olemaan
1 300 henkilöä. Heistä 384:l le oli hyttipaikka, ja auto-
kannella oli ti laa 220 henkilöautolle tai 1 5 kuorma-
autolle.

Uusi reitti, uusi laiva

Göteborg-Kiel -reitin uudisrakenne sai nimekseen
Stena Germanica, mikä sopi hyvin Saksan liiken-
teeseen tarkoitetul le alukselle. Aluksen luovutuksen
oli tarkoitus tapahtua alkuvuodesta 1 967, mutta
helmikuun alussa suoritetuil la merikoeajoil la alus ajoi



karil le ja sen pohja vaurioitui merkittävästi. Vauri-
oiden korjaamisen myötä aluksen luovutus viivästyi
huhtikuun puoliväl i in, ja ensimmäisen matkansa Göte-
borgista Kiel i in alus teki 24. huhtikuuta. Saman vuo-
den syksyllä aluksella ajettiin matkoja myös Göte-
borgista Frederikshavniin, ja marraskuussa alus vuok-
rattiin C.N.A.N -varustamon liikenteeseen Mar-
seil lesta Algeriin. Tuona aikana Göteborgista Kiel i in ei
l i ikennöity lainkaan.

Vuonna 1 967 Sten A. Olssonin harjoittaman meri-
l i ikenteen tuotemerkiksi oli jo vakiintunut Stena Line,
ja kuten arvata saattaa, oli nimi johdettu varustamon
perustajan ja toimitusjohtajan etunimistä. Alusta
alkaen varustamo tuli tunnetuksi nopeista l i ikkeistään:
se oli esimerkiksi aina valmis vuokraamaan tai myy-
mään uusiakin aluksiaan muualle, jos yhtiö sai tästä
selkeää taloudell ista hyötyä. Näin kävi mm. Stena
Germanican sisaralus Stena Britannical le, jol le ei ol lut
tarvetta Kielin-l injal la. Alus myytiin vain parin kuu-
kauden ikäisenä Alaskaan, ja myöhemmin laivasta tuli
Viking Linen Viking 6.

Ensimmäinen vuosi Göteborgista Kiel i in osoittautui
menestyksekkääksi, si l lä Stena Germanica kuljetti
arvioidun 1 00 000 matkustajan sijasta 1 20 000 mat-
kustajaa. Reitin kapasiteetin l isäämiseksi vuoden 1 972
Münchenin kesäolympialaisten ajaksi Stena Line osti
vuonna 1 971 ruotsalaisen matkustaja-autolautta
Sagan, joka oli rakennettu vuonna 1 966 ja jonka
kapasiteetti nostettiin seuraavana vuonna toteu-
tetussa telakoinnissa 1 500 matkustajaan, 408 hytti-
paikkaan sekä 300 henkilöautoon. Alus oli 1 41 metriä
pitkä, ja se aloitti l i ikenteen Göteborgista Kiel i in maa-
l iskuussa 1 972 nimellä Stena Atlantica. Aluksen ura
varustamossa jäi kuitenkin lyhyeksi, ja Kiel in l injal la
alus palveli vain syyskuuhun 1 972 asti. Laiva myytiin
myöhemmin Suomeen Thomesto Oy:l le, joka rahtasi
sen Finnlinesil le nimellä Finnpartner.

Ensimmäiset sisaralukset

Myöhemmin samana vuonna Stena Line esittel i toisen
uudisrakennuksensa Göteborg-Kiel -reitil le. Jugosla-
vialaiselta Titovo Brodogradil iste -telakalta tilattu
Stena Olympica oli 1 24 metriä pitkä ja siten vain 1 4
metriä Stena Germanicaa pidempi, mutta aluksen
kapasiteetti ol i si lti merkittävästi suurempi. Aluksessa
oli ti laa 1 500 matkustajal le, mutta heistä 865:l le oli
hyttipaikka, ja autokannelle mahtui samanaikaisesti
250 henkilöautoa tai 26 kuorma-autoa. Alus
luovutettiin kesäkuussa 1 972, ja se aloitti l i ikenteen
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Vuonna 1 972 valmistunut Stena Olympica jäi nopeasti ke-

hityksen jalkoihin, ja jo saman vuosikymmenen lopulla va-

rustamo alkoi suunnitella alukselle korvaajaa.

Kuva: Tony Garner



Göteborgista Kiel i in heinäkuun alussa. Toinen kesän
1 972 uutuus oli, että laivat eivät maanneet enää
päivisin Göteborgissa ja Kiel issä, vaan tekivät Göte-
borgista päiväristeilyn Frederikshavniin ja Kiel istä vas-
taavan Korsøriin.

Tasan vuotta myöhemmin Göterborg-Kiel -reitin vah-
vistukseksi saatiin Stena Olympican sisaralus Stena
Scandinavica. Kummankin aluksen hyttikapasiteettia l i-
sättiin talvel la 1 974 lisäämällä vuoteita kahden hen-
gen hytteihin ja rakentamalla venekannelle vuode-
paikkaosasto. Kesäkausina 1 974 ja 1 975 Stena
Germanica palasi kolmantena aluksena Göteborg-
Kiel-Nakskov ja Göteborg-Frederikshavn -l i ikentee-
seen, mikä osaltaan kertoi Ruotsin ja Saksan välisen
suoran liikenteen tarpeesta ja suosiosta. Joinain kesi-
nä l injan laivastoa vahvistettiin myös eril l isel lä rahti-
laival la.

Stena Scandinavica myytiin tammikuussa 1 978 irlanti-
laisel le Irish Continental Linel le, minkä seurauksena
aluksen nimi muuttui Saint Kil l ianiksi. Stena kuitenkin
vuokrasi aluksen omaan käyttöönsä huhtikuuhun
saakka. Saint Kil l ianin korvaajaksi rahdattiin Fred.
Olsen -varustamolta Bolero-laiva, joka sai Stenan lii-
kenteessä nimen Scandinavica (ilman Stena-etu-
l i itettä).

Sessanlinjen haastaa Stena Linen

70-luvun alussa koettu öljykriisi ol i vain yksi
esimerkki vaikeuksista, jotka Stena Line koki täl lä
vuosikymmenellä. 70-luvulla valmistuneiden alusten
kapasiteetti ja varustelutaso jäivät nopeasti jälkeen
alan yleisestä kehityksestä, minkä lisäksi kilpaileva
varustamo Sessanlinjen perusti uuden lauttal injan
Göteborgista Travemündeen vuonna 1 974. Tämä mer-
kitsi käytännössä kilpailutilannetta Stenan Göteborg-
Kiel -reitin kanssa. Sessanlinjenin alus Saksan liiken-
teessä oli upouusi Prinsessan Birgitta, joka oli raken-
nettu Wärtsilän Turun telakalla ja jonka suunnitelmat
pohjautuivat SHO:n Helsinki-Travemünde -reitin Fin-
landiaan (Wärtsilä, 1 967).

Sessanlinjenin Prinsessan Birgitta oli 1 52 metriä pitkä,
ja sen kapasiteetti ol i 1 203 matkustajaa, 733 hytti-
paikkaa sekä 320 autoa tai 36 kuorma-autoa. Näin
ollen se oli ti lavampi ja rahtikapasiteetiltaan selkeästi
suurempi kuin Stenan kalusto kilpaileval la reitil lä.
Göteborg-Kiel -l i ikenne ei missään vaiheessa ollut
Stenalle erityisen tuottoisa, koska reitin pituuden
vuoksi aluksia ei voitu käyttää yhtä tehokkaaksi kuin
useita lähtöjä päivässä kulkevia Tanskan-lauttoja
(Kiel in l i ikennettä voi verrata Helsinki-Tukholma
-reittiin, jol la sil läkin voidaan ajaa vain yksi lähtö päi-
vässä alusta kohti). Lisäksi Sessanlinjen kilpail i Stenaa
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Yllä: Sessanlinjenin rakennuttama Prinsessan Birgitta sai Stena

Linen liikenteessä nimen Stena Scandinavica. Se oli raken-

nettu vuonna 1 967 valmistuneen Suomen Höyrylaiva Osa-

keyhtiön Finlandian suunnitelmien pohjalta, ja siksi alus kävi

nopeasti vanhanaikaiseksi. Tässä kuvassa alus on Götebor-

gissa, ja miehistö on tullut ulos työpaikaltaan poseeratak-

seen kuvaajalle.

Kuva: Stefan Berg/Stena Line

Alla: Kronprinsessan Viktoria edustaa 70-luvun lopun laatik-

komuotoilua, mutta venekannen kaareva reuna ja yökerhon

laskevat ikkunat peräosassa antavat sille omanlaisensa il-

meen.

Kuva: Tony Garner



vastaan myös Göteborg-Frederikshavn -reitil lä, mikä
osaltaan teki tilanteesta Stenan kannalta tukalamman.

1 970-luvun lopulle tultaessa sekä Stena Line että Ses-
sanlinjen alkoivat kaivata uusia, ennennäkemättömän
suuria ja siten tehokkaita lauttoja Göteborgista Tans-
kaan ja Saksaan suuntautuvil le reiteil leen. Samalla
vaikutti kuitenkin selvältä, että reiteil lä ei tul isi riittä-
mään kysyntää monelle uudelle suurlautal le.
Erityisesti Stena Line alkoi haaveil la jonkinlaisesta
yhteistyöstä varustamoiden väli l lä, ja Olssonin aloit-
teesta yhtiöiden johtajat kävivät jo vuonna 1 977
neuvotteluja yhteisen varustamon perustamisesta si-
ten, että uusi tytäryhtiö vuokraisi lautat emoyh-
tiöiltään Ruotsista Tanskaan ja Saksaan suuntautuvaan
liikenteeseensä. Suunnitelmista ei vielä tuolloin tul lut
mitään.

Uudet suurlautat tilataan

Vuonna 1 977 Sessanlinjen teki historiansa parhaan
tuloksen, minkä jälkeen varustamo alkoi suunnitel la

kahta uudisrakennetta yhteistyössä tanskalaisen
Aalborg Værft -telakan kanssa. Uudisrakenteiden ra-
hoituksesta vastaava ruotsalainen virasto Fartygs-
kreditnämnden (FKN) suhtautui kuitenkin varauksella
projektiin, koska pelkäsi uudisrakennussuunnitelmien
johtavan ylikapasiteettiin, mikä vaarantaisi alusten
kannattavuuden. Siksi FKN:n kanta osaltaan vaikutti
Sessanlinjenin ja Stena Linen halukkuuteen tehdä
yhteistyötä edes jol lakin tasolla. Samoihin aikoihin Tor
Linesta tuli Sessanlinjenin osaomistaja, minkä jälkeen
varustamoiden markkinoinnissa käytettiin nimeä
Sessan Tor Line. Tämä järjestely jäi varsin lyhytaikai-
seksi, mutta vaikutti myös tapahtumien kulkuun.

Sessanlinjenin uudisrakennusprojekti sai yl lättävän
käänteen vuonna 1 979. Ruotsin telakkateoll isuus oli
pitkään kärsinyt tilausten puutteesta, minkä seurauk-
sena valtio oli halukas tukemaan Sessanlinjenin uudis-
rakennuksia, jos ne rakennettaisiin Göteborgissa
Arendalin telakalla. Näin ollen alusten suunnittelussa
mukana ollut Aalborg Værft jäi nuolemaan näppejään,
kun Sessanlinjen al lekirjoitti ti laussopimuksen kah-
desta suurlautasta Götaverken Arendalin kanssa.
Uudisrakenteissa tulisi olemaan kaksi trailer-kantta, ja
perän ramppijärjestelyiden ansiosta aluksissa tulisi
olemaan maailman ensimmäinen useaan tasoon
porrastettu yökerho. Alusten pituus olisi 1 49 metriä
ja kapasiteetti 2 1 00 matkustajaa, 400 hyttipaikkaa ja
700 henkilöautoa (1 260 lastimetriä).

Vuonna 1 988 valmistunut Stena Scandinavica kuvattuna Gö-

teborgissa vuonna 2005. Aluksessa oli päällekkäin kaksi trai-

ler-kantta, ja ylemmälle kannelle ajettiin keulassa laivan

nimen kohdalla olevan luukun kautta. Ylemmän kannen

reunoilla oli rivi ulkohyttejä . Kuva: Marko Stampehl
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Myös Stena Line suunnittel i aktiivisesti uudisra-
kennuksia, ja vuonna 1 979 se pääsi sopimukseen
puolalaisen, Gdyniassa sijaitsevan Stocznia im Kom-
muny Paryskiey -telakan kanssa. Alusten tilaushintaa
pidettiin huomattavan kilpailukykyisenä, ja ensim-
mäinen neljästä uudisrakenteesta oli tarkoitus toimit-
taa vuonna 1 981 . Alusten pituus tulisi olemaan jopa
1 75 metriä ja kapasiteetti 2 500 matkustajaa, 2 204
hyttipaikkaa ja 1 628 lastimetriä 569 henkilöautolle.
Näin ollen kyseessä olisi maailman suurin matkustaja-
autolautta.

Stena Line jatkoi aktiivisesti pyrkimyksiään päästä yh-
teistyöhön kilpail i jansa kanssa. Vuosikymmenen vaih-
teessa suunniteltiin sopimusta, jossa Stena Line
omistaisi yhteistyöyrityksestä puolet, kun taas
Sessanil la ja Tor Linella olisi kummallakin neljän-
neksen osuus. Lisäksi Stena ja Sessan peruisivat
molemmat yhden lauttatilauksen, el i Sessanlinjen
peruisi toisen tilauksen Göteborgista ja Stena Line
toisen tilauksensa ranskalaiselta telakalta Göteborg-
Frederikshavn -reitil le.

Stena ostaa Sessanlinjenin

Vuosi 1 980 oli Sessanlinjenil le haastava, sil lä sil lä oli
rakenteil la kaksi suurta ja kall ista uudisrakennetta, ja
l isäksi toukokuussa käyty työtaistelu aiheutti varus-
tamolle merkittävät tappiot. Lisäksi varustamolla oli
käytössään useita vanhanaikaisia aluksia; esimerkiksi
Prinsessan Birgitta oli suunniteltu vanhentuneiden
suunnitelmien mukaan kahden matkustajaluokan
alukseksi, eikä sen lastikapasiteetti ol lut läheskään
niin suuri kuin tuon ajan uusimmil la aluksil la. Sessan-
l injenin omistajat alkoivat suhtautua varauksella
varustamon tulevaisuuteen, vaikka viral l isesti vakuut-
tivatkin pitävänsä omistuksistaan kiinni. Näin ollen
tammikuuhun 1 981 mennessä Sten A. Olsson ja Stena
Line onnistuivat ostamaan omistukseensa 51 pro-
senttia Sessanlinjenin osakkeista, minkä myötä Ses-
sanin ja Tor Linen yhteistyö päättyi ja Sessanlinjenin ja
Stena Linen yhteinen taival alkoi.

Sessanlinjenin osto mahdoll isti Stena Olympican
korvaamisen Sessanlinjenin uudella Kronprinsessan
Viktorial la, kun Stena Line päätyi keskittämään mat-
kustajal i ikenteen Kieli in ja luopui siten Sessanlinjenin
käyttämästä matkustajaterminaalista Travemündessä.
Alusta uudistettiin Götaverkenin telakalla Göte-
borgissa maaliskuussa 1 982, minkä jälkeen alus aloitti
Stena Linen väreissä Göteborg-Kiel -reitil lä vierail len
kesäisin myös Frederikshavnissa. Tuolloin Stena
Olympica myytiin Yhdysvaltoihin Transworld Steam-
ship Co:n nimiin. Aluksen uudeksi nimeksi tul i Scotia
Prince.

Jo syyskuussa 1 981 Prinsessan Birgitta oli siirtynyt
Stena Linen Göteborg-Kiel -reitil le ja korvannut rah-
datun Scandinavican. Toukokuussa 1 982 alus sai uu-
deksi nimekseen Stena Scandinavica, ja vuonna 1 984
aluksen hyttikapasiteettia kasvatettiin 889 vuode-
paikkaan. Stenan omistuksessa myös aluksen luok-
kajako poistettiin. Muutos oli tarpeen, sil lä uudis-
rakennusprojekti Puolassa oli ajautunut vaikeuksiin.
Poliittisesti Puolassa kuohui, si l lä telakkatyöntekijöi-
den muodostama ja Lech Walesan johtama Solidaari-
suusl i ike protestoi hal l intoa vastaan ennennäkemät-
tömällä taval la, eikä telakalla myöskään ollut tarvit-
tavaa kokemusta näin suurten ja monimutkaisten
alusten toteuttamisesta.

Stenan uudisrakenteet myöhästyvät

Stenan näkökulmasta katsottuna Sessanlinjenin hank-
kiminen oli varmasti voitto, mutta samaa ei voitu
sanoa Puolassa käynnissä olleesta uudisrakennus-
projektista. Vuonna 1 982 kumpikaan uudisraken-
nuksista ei ol lut läheskään valmis. Telakan taloudel-
l isen tilanteen auttamiseksi Stena otti ensimmäisen
uudisrakennuksen keskeneräisenä omistukseensa, ja
telakka lupasi toimittaa aluksen vuoteen 1 984 men-
nessä. Kun tämäkään aikataulu ei osoittautunut
mahdoll iseksi, sopivat varustamo ja telakka, että ruot-
salainen rakennusyritys Skanska viimeistelee sähkö- ja
sisustustyöt aluksella. Ensimmäinen uudisrakennus,
Stena Germanica saatiin luovutettua vasta vuonna
1 987 ja toinen vuonna 1 988 nimellä Stena
Scandinavica. Kahden muun aluksen sopimukset irti-

Kuusi vuotta suunniteltua myöhemmin valmistunut Stena

Germanica (1 987) oli muotokieleltään selkeästi 70-luvun lo-

pun tuote, ja sen kulmikasta ulkoasua voisi verrata esimer-

kiksi lähivesiemme aluksiin Finlandiaan (1 981 ) tai Viking

Sagaan (1 980). Toiminnallisesti alus kuitenkin vastasi reitin

tarpeisiin niin hyvin, että palveli Göteborg-Kiel - liikennettä

2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppuun saakka.

Kuva: Kalle Id
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sanottiin, ja näiden rungot päätyivät myöhemmin
Kreikkaan. Kolmas alus viimeisteltiin vuonna 1 990,
mutta neljättä ei ikinä saatu valmiiksi, ja sen runko
myytiin romutettavaksi vuonna 201 1 .

Stena Germanica ja Stena Scandinavica eivät myöhäs-
tymisen vuoksi koskaan ehtineet olla maailman
suurimmat autolautat, mutta katastrofaaliselta kuu-
lostavan uudisrakennusprojektin lopputulemana
Stena oli lopulta saanut kaksi melko ajanmukaista
lauttaa, joiden lähes kaksinkertaiseksi paisunut hinta
oli edelleen melko kilpailukykyinen. Uudisraken-
nuksista ensimmäinen korvasi vanhan Stena
Scandinavican, joka oli siis siirtynyt Stenalle Sessan-
l injeniltä. Jälkimmäisel lä korvattiin Kronprinsessan
Victoria, joka nimettiin Stena Sagaksi ja asetettiin
Oslo-Frederikshavn -l i ikenteeseen. Alus on edelleen
Stenan laivastossa nimellä Stena Europe.

Reitin tulevaisuus vaakalaudalla

Melko pian uusien lauttojen valmistuttua alkoi
Euroopan lauttal i ikenteessä kuohua. Ruotsin aikomus
liittyä Euroopan Unioniin sekä EU-maiden välisen
liikenteen muuttuminen kotimaan liikenteeseen ver-
rattavaksi uhkasi lopettaa verovapaan myynnin myös
lautoil la, mikä olisi Stenan laskelmien mukaan aiheut-
tanut huomattavat taloudell iset tappiot varustamolle.
Jo 60-luvulta alkaen taxfree oli ol lut olennainen osa
Stenan strategiaa, sil lä matkustajamyynnin ansiosta
l ippujen ja rahdin hinnat voitiin pitää maltil l isina.

Tilanteen vakavuudesta kertoi se, että 1 980-luvun
lopulla mm. lento- ja laivayhtiöt perustivat komitean
selvittämään verovapaan myynnin jatkamisen mahdol-
l isuuksia tulevan Euroopan unionin sisäl lä. Stena Linen
edustajana ryhmässä oli johtaja Ingvar Fast, joka otti
komiteassa varsin aktiivisen roolin ja muotoil i oman
mall insa taxfreen säilyttämiseksi. Komitea päätyi
suosittamaan Fastin mall ia, jossa varustamo ei saisi
lastata laival le enempää tavaraa kuin se saa matkus-

taji l leen myydä, ja tavara- ja myyntimäärät pitäisi
raportoida viranomaisil le. Rikkomuksista olisivat
vastuussa sekä yhtiöt että näiden työntekijät.

1 990-luvun alussa taxfree-asiassa otettiin aikalisä
tammikuuhun 1 999 asti. Stena Line laajensi
toimintaansa voimakkaasti 1 990-luvun aikana, mikä ei
oletettavasti ol isi ol lut mahdoll ista ilman taxfree-
myynnin jatkumista 90-luvun ajan. Göteborg-Kiel
-reitti sai jatkaa toimintaansa rauhassa, kunnes EU
päätyi lopulta lopettamaan taxfree-myynnin kesäl lä
1 999. Nyt Stena Linessa tehtiin päätös koko
Göteborg-Kiel -l i ikenteen lakkauttamisesta, sil lä va-
rustamo oli satsannut voimakkaasti Göteborg-Frede-
rikshavn -reittiin, eikä pitkälti matkustajien
kulutuksesta riippuvaisel la Kiel in l injal la katsottu ole-
van enää selviytymismahdoll isuuksia.

Harkinnan jälkeen Stena Line taipui kuitenkin
säilyttämään erityisesti göteborgilaisten matkustajien
suosiosta nauttineen Kielin l injan mutta alkoi
suunnitel la näkyviä sopeuttamistoimia. Varustamossa
suunniteltiin reitin alusten matkustajakapasiteetin
pudottamista jopa 450 matkustajaan alusta kohden
sekä palveluiden suhteuttamista uuteen matkustaja-
määrään. Ajatuksena oli, että näin voitaisiin sekä
pienentää miehistöä, laskea liikennöintikuluja että
nostaa lippujen hintoja. Linjan palvelutason oli siis
tarkoitus muuttua risteilytyyppisestä enemmän tar-
vematkustamisen suuntaan.

Nämäkään suunnitelmat eivät täysin toteutuneet,
vaan lopulta askeleet otettiin päinvastaiseen suuntaan.
Keväällä 1 999 Stena Germanicaan ja Stena
Scandinavicaan tehtiin kyllä uudistuksia, mutta mat-
kustajakapasiteetti putosi vain 1 700 matkustajaan.
Aluksen palveluita uusittiin kustannustehokkaam-
miksi mm. yhdistelemällä pieniä ravintoloita yhdeksi
isoksi, ja hyteissä pyrittiin kohentamaan varustelua
enemmän hotell imaiseen suuntaan. Ajatuksena oli,
että halpojen taxfree-tuotteiden sijaan matkustajia



houkuteltaisiin entistä laadukkaammalla tuotteella.
Suunnitelma tehosi, ja reitin taloudell inen tilanne ko-
heni selkeästi vuodesta 1 999 vuoteen 2002: 95 mil-
joonan kruunun tappioista noustiin 50 mil joonan
kruunun voittoon.

Alukset (ja polttoainekin) vaihtoon

201 0-luvulle tultaessa Stena Line on kasvanut yhdeksi
maailman suurimmista lauttavarustamoista. Uuden
vuosikymmenen alkaessa varustamo kierrätti aluk-
siaan reitiltä toisel le, jotta kullekin l injal le saatiin
mahdoll isimman optimaalinen kalusto. Göteborg-Kiel
-l injan osalta tämä tarkoitti 2000-luvun alussa esi-
teltyjen tavoitteiden kirkastamista edelleen siirtymäl-
lä selkeämmin ropax-tyyppiseen konseptiin.

Göteborg-Kiel -reitin uudet alukset löytyivät Hol-
lannin ja Iso-Britannian välisestä l i ikenteestä. Stena
Hollandica oli valmistunut vuonna 2001 Espan-
jalaiselta Astil leros Españoles -telakalta ja kuului sa-
maan Seapacer-lautta-sarjaan kuin Finnlinesin käyt-
töön päätyneet Finnclipper, Finneagle ja Finnfel low.
Stena Hollandican pituus oli alunperin 1 88 metriä ja
kapasiteetti 440 matkustajaa, 300 henkilöautoa sekä 2
500 lastimetriä, mutta vuonna 2007 se pidennettiin
240-metriseksi, jol loin kapasiteettikin kasvoi 1 200
matkustajaan ja 4 000 lastimetriin.

Toinen Ruotsi-Saksa -l i ikenteeseen siirrettävistä
aluksista oli Stena Britannica. Koreassa vuonna 2003
valmistunut alus oli niin ikään pidennetty vuonna
2007, ja tuolloin laivan pituus kasvoi 21 2 metristä 243
metriin. Aluksen kapasiteetti ol i uudistuksen jälkeen
1 300 matkustajaa ja 4 220 lastimetriä (alkujaan 900 ja
3 400). Reitinvaihtojen yhteydessä uudet alukset
saivat täsmälleen samat nimet kuin reitin aikaisemmat
laivat, jol loin vanhasta Germanicasta tuli Stena Vision
ja vanhasta Scandinavicasta Stena Spirit. Uusil la nimil lä
alukset siirrettiin Ruotsin ja Puolan väliseen
liikenteeseen vuosina 201 0 ja 201 1 .

Vuonna 201 5 Stena Line muutti yhden Stena
Germanican pääkoneista toimimaan metanolil la.
Metanoli valmistetaan joko maakaasusta tai erilaisista
eloperäisistä polttoaineista, jol loin se on huomat-
tavasti perinteistä meridieseliä puhtaampi polttoaine,
mutta se ei vaadi niin suuria muutostöitä vanhoihin
aluksiin kuin esimerkiksi LNG. Nykyaikainen ropax-
alus ja sen harvinaislaatuinen polttoainevalinta kuvas-
tavatkin hyvin Göteborg-Kiel -reitin nykytilaa ver-
rattuna 50 vuoden takaiseen tilanteeseen: reitti ja
erityisesti sen alukset ovat muuttuneet paljon, koska
maailma reitin ympäril lä on muuttunut. Liikenne on
näin ainakin toistaiseksi vakiinnuttanut asemansa
Stena Linen reittiverkostossa.

Lähteitä:

-Bergenek, Anders, Brogren, Klas & Sahlsten, Rickard:
Stena Line - Historien om ett färjerederi. Breakwater
Publishing: Göteborg 201 2.
-Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)
-HHV Ferry (www.hhvferry.com)
-Stena Line (www.stenaline.com)

Yllä: Stena Scandinavica, alkuperäiseltä nimeltään Stena Bri-

tannica II, korvasi samannimisen edeltäjänsä vuonna 201 1 .

Tänä vuonna Stena Linen S-korsteenimerkki korvattiin nume-

rolla 50 reitin juhlavuoden kunniaksi. Kuva: Kalle Id

Alla: Nykyisen Stena Scandinavican yhden päämottorin

muututtua metanolikäyttöiseksi aluksen kylkeen maalattiin

Supergreen -tekstit. Kuva: Marko Stampehl
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TEKSTI: KALLE ID

VIKING SONG ja sen sisar Viking Saga olivat Viking Li-
nen osakasvarustamo Rederi Ab Sallyn vastaus 1 980-
luvun tarpeisiin Helsinki-Tukholma -l injal la. Laivojen
konseptisuunnittelusta vastasi laiva-arkkitehtitoimisto
Knud E. Hansen. Sal lyn johto uskoi rahdin säilyvän
merkittävänä tulonlähteenä linjal la, joten laivat saivat
kaksi rahtikantta mutta niiden päälle verrattain pienet
matkustajatilat. Tilaratkaisuiden osalta esikuvana toimi
itseoikeutetusti ajan suurin autolautta Finnjet. Raken-
tajatelakaksi val ikoitui – valtion maksaman tukipake-
tin ansiosta – Wärtsilän Turun telakka, joka vastasi
myös laivan lopull isista piirustuksista.

Jo ennen uusien laivojen valmistumista vuonna 1 980
Viking Linen kesken oli syntynyt närää Sally-varusta-
mon "yksinoikeudesta" Helsinki-Tukholma -reittiin.

Asiasta väännettiin kättä Vikingin sisäl lä vuosien ajan
ja ehdittiin solmia useampia sopimuksia, muun muas-
sa Helsinki-Tukholma -välin l i ikennöimisestä kolmella
tai jopa neljäl lä laival la. Sal lyn rahapula esti suunnitel-
mien toteutumisen; konkurssin uhatessa Viking Song
oli pakko myydä. Kaupasta keskusteltiin muun muassa
SF Linen kanssa, mutta lopulta ostajaksi val ikoitui
Fred. Olsen -varustamo Norjasta, joka nimesi laivan
vuonna 1 985 uudelleen Braemariksi ja asetti sen
Norjan, Tanskan ja Britannian väliseen liikenteeseen.

Olsenit tekivät alukseen lukuisia muutoksia, merkittä-
vimpänä yökerhon muuttaminen kaksikerroksiseksi.
Braemar ei kuitenkaan ollut täysin toimiva alus varus-
tamon liikenteeseen: se osoittautui kiikkeräksi Poh-
janmeren myrskyissä, jol loin aikataulujen pitäminen
oli myös haastavaa. Syyskuussa 1 990 perhevarustamo
ilmoitti rahdanneensa laivan Baltijskoje Morskoje Pa-
rohodstvolle (BMP) eli Neuvostoliiton Itämeren-
varustamolle vuoden 1 991 alusta lähtien. Syynä eivät
ilmeisesti ol leet yksinomaan Braemarin ongelmat, sil lä
koko Olsenien Pohjanmeren-l i ikenne myytiin joulu-
kuussa 1 990 uudelle Color Linelle.

Rahtaaja aikoi ensin nimetä uuden hankintansa Balti-
kaksi, mutta lopulta nimeksi val ikoitui Anna Karenina.
Se kuljetti ensin talvel la 1 991 Neuvostoliiton joukko-
ja pois entisestä Itä-Saksasta, minkä jälkeen laiva ase-
tettiin Leningrad (lokakuussa 1 991 kaupungin nimi

Alkujaan nimellä Viking Song val-
mistunut laiva palasi tänä kesänä
hieman yllättäen liikenteeseen,
kun Baleária-varustamo palautti
pitkään majoitusaluksena olleen
Regina Baltica takaisin autolautak-
si. Tämän kunniaksi luomme kat-
sauksen laivan vaihtelevaan uraan.
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Autolautat

Monen meren vaeltaja
Regina Baltica



Autolautat

Monen meren vaeltaja
Regina Baltica
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Yllä: Viking Song saapumassa Helsinkiin Viking Linen 25-

vuotisjuhlalogoilla vuonna 1 984. Kuva: Viking Line

Oikealla: Viking Sagan (kuvassa) ja Viking Songin

värityksestä ja korsteenien muotoilusta tehtiin

suunnitteluvaiheessa lukuisia luonnoksia. Kuvassakin näkyvä

valittu väritys ei ehkä ollut kaikkein onnistunein, sillä se

vaihdettiin pian yläkuvassa näkyvään keulan osalta

muokattuun versioon. Kuva: Werner Stampehl

Oikealla alla: Braemar toi Fred. Olsenin laivastoon uuden

valkokylkisen värityksen. Huomaa korotettu yökerho ja

lisärakennelma korsteenien edessä. Kuva: Marko Laine

Alla: Markkinointikuva Anna Kareninasta. Kuvaa on

manipuloitu, sillä Baltic Line -teksti laivan kyljessä oli

maalattu eri kohtaan. Kuva: Kai Ortelin kokoelmat



palautettiin Pietariksi)-Nynäshamn-Kiel -l injal le. Neu-
vostoliiton hajottua vuoden 1 991 lopussa BMP aloitti
yhteistyön Sil ja Linen omistajan EffJohnin kanssa, ja
Anna Karenina sai kylkiinsä Baltic Line -tekstit. Suo-
malaisyhteistyöstä huolimatta BMP ei pystynyt mu-
kautumaan suunnitelmatalouden jälkeiseen aikaan, ja
se ajautui konkurssiin vuoden 1 996 alussa. Anna Ka-
renina makuutettiin Hampurissa ja sen nimi lyhen-
nettiin muotoon Anna K.

Kesällä 1 996 Anna K. löysi ostajan ruotsalaisesta
Nordström & Thulin -varustamosta, joka osti sen Est-
l inen Tall inna-Tukholma -l i ikenteeseen. Laiva sai Viron
lipun ja uuden nimen Regina Baltica. Vuoden 1 997 lo-
pussa Estl inesta tuli kokonaan Eesti Merelaevanduk-
sen (ESCO) omistama, kun Nordström & Thulin myi
sekä osuutensa varustamosta että Regina Baltican
virolaisel le osakkaalle. ESCO kuitenkin yksityistettiin
vuonna 1 999, eikä uusil la yhdysvaltalaisil la omistaji l la
ol lut kiinnostusta Estl inen liikenteen jatkamiseen,
vaan Tall inna-Tukholma -l i ikenne myytiin joulukuussa
2000 Tall inkin omistaja Hansateelle, joka myös rahtasi
Regina Baltican. Matkustajal le ainoa muutos oli laivan
markkinointi osana Tall inkin laivastoa; muutoksia ei
myöskään aiheuttanut laivan myynti Tall inkil le rah-
taussopimuksen päätyttyä vuonna 2002.

Galaxyn valmistuessa vuonna 2006 Regina Baltica jät-
ti viimein Tall inna-Tukholma -l injan taakseen, siirtyen
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Yllä: Lähes kokovalkoinen Anna K. Hampurissa huhtikuussa

1 996. Fred. Olsenilla oli Pohjanmeren-liikenteen mynnin

jälkeen lauttaliikennettä Kanariansaarilla sekä Espanjan ja

Marokon välillä, mutta ilmeisesti Anna K:ta pidettiin vielä

tuolloin liian suurena näille linjoille. Kuva: Marko Stampehl

Alla: Estlinelle siirtymisen yhteydessä kesällä 1 996 laiva sai

edelleen käytössä olevan nimen Regina Baltica. Samoin

sininen runkoväri ja ikkunoita myötäilevät vauhtiraidat

pysyivät laivan asuna yli kymmenen vuotta

omistajanvaihdoksista huolimatta. Kuvassa Regina Baltica

matkalla kohti Tukholmaa helmikuussa 1 997.

Kuva: Jukka Huotari
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vast'ikään avatul le Riika-Tukholma -reitil le. Tätä ennen
laiva ehti ajaa muutaman vuoron Tall innasta Helsinkiin
keväällä 2006. Uuden reitin myötä laivan lippu vaihtui
Virosta Latviaan. Baltic Queenin valmistumisen myötä
vuonna 2009 Regina Baltica jäi yl imääräiseksi Tall inkin
laivastossa (mielenkiintoisena yksityiskohtana mainit-
takoon, että molempien laivojen nimet kääntyvät suo-
meksi muotoon "Itämeren kuningatar"). Regina Balti-
ca rahdattiin kesäkausiksi 2009-201 1 Acciona Tras-
mediterránealle Espanjan ja Marokon väliseen liiken-
teeseen sekä syksyllä 201 0 Strandfaraskip Landsinsil le
Färsarten sisäiseen liikenteeseen. Kumpikaan rahtaaja
ei muuttanut laivan väritystä ja jopa Tall ink-kylkiteks-
tit säilytettiin.

Vuoden 201 2 laiva vietti rahdattuna majoituslaivaksi
Britannian Pohjanmeren-vesil lä sijaitsevan tuulivoi-
mapuiston rakennustöitä varten. Seuraavana vuonna
Sweoffshore-yhtiö rahtasi laivan vastaavia projekteja
varten; tätä varten laivaan asennettiin Riiassa helikop-
terikansi komentosil lan etupuolel le. Laivaan tehtiin
myös muita muutostöitä, ja vuonna 201 5 Sweoffshore
osti sen kokonaan.

Hieman yllättäen Sweoffshore ilmoitti viime helmi-
kuussa myyneensä laivan espanjalaisel le Baleária-
varustamolle. Regina Baltica vaihtoi omistajaa maalis-
kuussa, minkä jälkeen se purjehti Vigoon muutetta-
vaksi takaisin matkustaja-autolautaksi. Kesäkuussa
laiva aloitti l i ikenteen jo aiemmin tutuilta vesiltä Es-
panjan ja Marokon väli l lä, nyt Baleárian väreissä mutta
edelleen nimellä Regina Baltica.

Lähteitä

- Anthony Cooke: The Fred. Olsen Line and its
Passenger Ships. Carmania Press: London 2009.
- Kalle Id: Tall ink – The First 25 Years. Ferry Publica-
tions: Ramsey 201 5
- Pär-Henrik Sjöström & Krzysztof Brzoza: Tie meren
yli – uranuurtajasta markkinajohtajaksi. Breakwater
Publishing: Göteborg 2009.
- Ann-Gerd Steinby: Rederiaktiebolaget Sal ly – en 50-
årig åländsk redarsaga. Mariehamns Tryckeri: Marie-
hamn 201 5.
- Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)

Ylinnä: Tallink-uransa alussa Regina Baltica säilytti

Stockholm-Tallinn -kylkitekstit ja varustamon nimi maalattiin

vain kansirakenteen etuosaan. Laivan runko oli jo oikeassa

värissä, sillä Tallink oli ottanut saman sinisen sävyn omaksi

värikseen ostettuaan Regina Baltican edeltäjän Meloodian

ESCO:lta vuonna 1 996. Kuva: Postikortti, Kalle Idin kokoelmat

Yllä: Myöhemmin laiva sai Tallink-tekstin myös kylkiinsä.

Kuva: Marko Stampehl

Alla: Regina Baltica saapumassa Cuxhaveniin kesällä 201 3.

Sweoffshorelle myynnin jälkeen laivan koirsteenien alaosa

maalattiin siniseksi, yläosan säilyessä valkoisena.

Kuva: Jukka Koskimies



26

Yllä: Regina Baltica sai Baleárialle myynnin jälkeen viimein

täysin uuden värityksen.

Vasemmalla: Uusi omistaja on laittanut uusiksi myös laivan

yökerhon, jonka hillitty sisustus ei häpeä Itämeren-laivojen tai

edes oikeiden risteilyalusten vastaavien tilojen rinnalla.

Alla vasemmalla: Ravintolatiloissa alkuperäiset tuolit ja

lamput ovat saaneet uuden ilmeen uudelleenverhoilun

myötä.

Alla: Marokon ja Espanjan väliset linjat ovat erityisesti

Euroopassa töissä käyvien afrikkalaisten suosiossa ja heitä

ajatellen laivalta löytyy moskeija. Takaseinän kuva-aiheena

on islamilaisen maailman pyhin paikka, Mekassa sijaitseva

Kaaba.

Kuvat: Baleária



TEKSTI: LASSI LIIKANEN

VIIME SYKSYNÄ uutinen Gotlandsbåtenin vuoden
201 7 peruutetusta sesongista otettiin vastaan vaihte-
levin tunnelmin. Monet pitivät sitä surull isena,
toisaal la siihen taas varmasti oltiin tyytyväisiä. Kilpai-
l i jan tulon pelättiin nostattavan hintoja korkea-
sesongin ulkopuolel la, toisaalta se nähtiin positiivisena
saaren tärkeälle turismiel inkeinolle.

Kun tämä lehti i lmestyy, voidaan Gotlannin-l i ikenteen
kesäsesongin todeta alkaa olevan jo loppumaisil laan.
Nyt voidaan vihdoin katsoa tarkemmin, mil laisia
seurauksia viime vuoden kilpailutilanteella oli tämän
vuoden liikenteelle.

Yksi suurimmista uutisista oli, että Destination
Gotland liikennöi tänä kesänä Västervikiin, joka jäi
i lman liikennettä, kun Gotlandsbåten laittoi hanskat
tiskiin tämän kesän ajaksi. Destination Gotland
operoi reittiä tosin lyhyemmän ajan kuin Gotlands-
båten – hieman vajaat kaksi kuukautta – mutta Hela
Gotland -lehdessä yhtiön toimitusjohtaja totesi, että
myynnissä olleita matkustajapaikkoja oli 70 000 ja
matkustajia 57 000. Täyttöaste oli korkea erityisesti
heinäkuussa.

Täksi kesäksi Destination Gotland oli asettanut
tavoitteeksi kuljettaa yhtä paljon matkustajia, kuin
mitä Destination Gotland ja Gotlandsbåten yhdessä
kuljettivat viime vuonna. Tavoitteeseen päästäisiin
noin 1 00 vuoroa lisäämällä, pääasiassa Västervikin-
l injal la. Ensimmäisen vuosipuoliskon perusteella ta-

voitteeseen oltaisiinkin pääsemässä: kesäkuun lop-
puun mennessä matkustajia oli kulkenut l iki saman
verran kuin vuotta aiemmin.

Destination Gotlandin kaikki neljä alusta, kaksi
suurempaa ro-pax lauttaa ja kaksi pienempää pika-
alusta, ovat olleet tänä sesonkina taas käytössä. Jo
viime vuonna alukset olivat l i ikenteessä reilusti
enemmän uuden kilpailutilanteen vuoksi, ja tämän
vuoden vuorot Västervikiin ovat työll istäneet aluksia
vielä viimevuotistakin enemmän.

Moni saattaisi tässä vaiheessa todeta, että asiathan
ovat sitten ihan hyvin. So far so good. Valitettavasti
totuus ei kuitenkaan ole niin mustavalkoinen. Koko
vuonna 201 6 yöpymiset Gotlannin majoitusl i ikkeissä
l isääntyivät 1 0,7 prosenttia edell isvuodesta, ja kesä-,
heinä- ja elokuun aikana peräti 1 2 prosenttia. Tänä
vuonna Destination Gotlandin tavoitteena on kuljet-
taa yhteenlaskettuna saman verran matkustajia kuin
viime vuonna; toisin sanoen yhtiö ei edes tavoittele
kasvattavansa matkustajamäärää.

Gotlannin matkailusta vastaavat tahot todistavat
samaa.Västerviks-Tidningenissa matkail i joiden määrää
mittaava Gotlannin matkailutoimisto toteaa, että
yöpymiset ovat viime vuoden tasolla. Samaa todistaa
myös Tilastoll isen keskustoimiston (Statistiska cent-
ralbyrån SCB) tilastot, joiden perusteella yöpymisten
määrä Gotlannissa itse asiassa olisi hieman tippunut
viime vuodesta. Tässä on toki hyvä huomioida, että
kuluvan vuoden luvut ovat vasta alustavia, ja ne on
saatavil la vasta touko- ja kesäkuulta.

Samaan aikaan voidaan todeta, että Visbyn lentoken-
tästä vastaavan Swedavian mukaan lentokentän mat-
kustajamäärät ovat nousseet 9 prosenttia edell is-
vuodesta ja heinäkuussa peräti 1 1 prosenttia.
Mediassa on jäl leen kirjoitettu, kuinka laivat korkeim-
man sesongin ajan kuitenkin seilaavat täysinä.
Gotlannin-laival i ikenne on siis taas todistanut pullon-
kaulansa, ja yksi asia on selvää; kilpailul le laival i iken-
teessä olisi todella tarvetta, jotta saaren turismi pää-
see taas kasvu-ural le.

Tukholman-kirjeenvaihtaja

Ei kasvua ilman
kilpailua Gotlannissa

"
Gotlannin
matkailutoimisto
toteaa, että yöpy-
miset ovat viime
vuoden tasolla
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TEKSTI: LASSI LIIKANEN

YHÄ USEAMPI osaisi tänä päivänä todennäköisesti
nimetä moniakin risteilyalan suurpelureita. Royal
Caribbean, Celebrity Cruises, Princess Cruises,
Costa, Carnival tai vaikkapa Cunard ovat monelle
täysin tuttuja. Markkinajohtajien dominanssi on kui-
tenkin jättänyt varjoonsa monia pienempiä ja kiinnos-
tavia risteilyvarustamoita. Yksi niistä on ilman muuta
kyproslainen ja siis Välimerellä edelleen juurensa
säilyttänyt Celestyal Cruises, jonka risteilytoiminnan
aloittamisesta on tänä vuonna vierähtänyt kolme
vuosikymmentä.

Suomalaisia Celestyal Cruisesin luul isi kiinnostavan
enemmänkin, sil lä sinne on päätynyt monia meil le
rakkaita aluksia. Onpa siel lä myös traagisesti mene-
tetty yksi kuuluisimmista laivoistamme, mutta palaam-
me niihin vielä myöhemmin. Celestyal Cruisesin
historiankirjoitus alkaa vuodesta 1 987, jol loin varus-
tamo tunnettiin vielä nimellä Louis Cruises.

Ex-Finnhansa lähtee lämpimämmille vesille

Kun uusi Birka Princess valmistui Birkalle vuonna
1 986, osti kyproslainen hotell iyhtiö Louis Birkan
aiemman aluksen Prinsessanin uudemman tieltä. Laiva
oli valmistunut vuonna 1 966 Wärtsilän telakalta
Helsingistä nimellä Finnhansa. Se kulki Suomen ja

Saksan väliä säännöll isesti vuoteen 1 977 saakka, kun-
nes uraauurtava Finnjet korvasi sen, ja tämän uran
jälkeen se päätyikin Birkan liikenteeseen.

Kun alus myytiin, vaihtui sen nimeksi Princesa
Marissa. Myöhemmin samana vuonna se asetettiin
risteilyl i ikenteeseen Välimerelle Louis Cruises -brän-
din al la. Alus risteil i pal jon muun muassa Kyprokselta
Israeliin ja Egyptiin. Jo aiempien omistajien aikana
tehtyjen remonttien lisäksi alusta uudistettiin myös
Louis Cruisesin aikana. Lähes 20 vuotta palvel leena
Princesa Marissa alkoi hil jal leen lopettaa li ikennettään
vuonna 2005. Se sai vielä olla mukana jännittävässä
tehtävässä loppuaikoinaan, kun se Saksan viranomais-
ten rahtaamana oli osal l isena Libanonin evakuoinnissa
vuonna 2006. Lopulta alus kuitenkin myytiin romuksi
ja päätyikin romurannalle vuonna 2008.

Uusvanhoja aluksia liittyy laivastoon

Princesa Marissa viitoitti tietä Louis Cruisesin ristei-
lytoiminnalle, joka lähtikin laajenemaan vauhdil la.
Princesa Cypria ostettiin vain vuotta myöhemmin, ja
se aloitti risteilyt vuonna 1 990. Princesa Amorosa
liittyi laivastoon vuonna 1 994, kuten myös Princesa
Victoria. Tämän jälkeen Louis Cruises hankki ensim-
mäisen aluksensa, jota se ei l i ittänyt omaan laivas-
toonsa: vuonna 1 995 hankittu Princesa Oceanica
rahdattiin brittiläisen matkatoimisto Thomsonin l i i-
kenteeseen nimellä Sapphire. Samoin kävi seuraavana
vuonna hankitul le The Emeraldil le. The Emerald oli
muuten monella tapaa poikkeuksell inen alus: se oli
viimeinen täysin Yhdysvalloissa rakennettu alus, joka
oli edelleen liikenteessä. Se oli myös yksi viimeisiä
höyrykäyttöisiä suuria matkustajalaivoja l i ikenteessä.

1 998 Louis osti Ausonia-laivan, joka vuokrattiin
eteenpäin toisel le matkatoimistolle, First Choicel le.
Myös Serenade-alus hankittiin vuosituhanteen
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Risteilijät

Louis Cruisesista
Celestyal Cruise-
siksi
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30
vuotta siitä, kun nykyinen Celes-
tyal Cruises aloitti toimintansa.
Tässä numerossa Ulkomatala tu-
tustuu tähän suurelle yleisölle hie-
man tuntemattomammaksi jää-
neeseen risteilyvarustamoon.
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Yllä: Tästä kaikki alkoi: Louis Cruisesin ensimmäistä alusta,

Princesa Marissaa, mainostettiin mahtipontisesti sloganilla

"The Luxurious Cruise Ship". Kansainvälisiin standardeihin

verrattuna vanhaa 60-luvun autolauttaa tuskin edes 1 980-

luvun lopulla pystyi rehellisesti väittämään "ylelliseksi".

Kuva: Postikortti Ian Boylen kokoelmista

Oikealla: Sapphire poistui liikenteestä yli 50 vuoden ikään

päässeenä vuonna 201 0. Kuva: Jukka Koskimies

Alla oikealla: Ulkomuodoiltaan hieman kömpelön näköisestä

Princesa Amorosasta Louis luopui jo 2000-luvun alussa. Kuva:

Postikortti Ian Boylen kokoelmista

Alla: Princesa Cyprian muodot paljastavat sen helposti

DFDS:n entiseksi Prinsesse Margretheksi. Romuksi alus päätyi

vuonna 2005. Kuva: Postikortti Ian Boylen kokoelmista



vaihteen tienoil la, täl lä kertaa tosin Louisin omaan
liikenteeseen. Vuonna 2000 myös Calypso hankittiin
Louis Cruisesin omaan liikenteeseen: sekin tosin oli
myöhemmin myös Louisin kumppanin Thomsonin
risteilyl i ikenteessä. Vuonna 1 983 rakennettu entinen
Holland America Linen lippulaiva Nieuw Amsterdam
päätyi Louisin kautta rahdattuna vuonna 2002
Thomsonin l i ikenteeseen nimellä Thomson Spirit ja
kulkee vielä toistaiseksi samalla nimellä ja saman
operaattorin alaisuudessa.

Louis kasvaa kompastelevien kustannuksella

Vuoden 2004 aikana kaksi merkittävää tapahtumaa
johtivat siihen, että Louis pääsi kasvattamaan laivas-
toaan melko kivuttomalla taval la. Näistä merkit-

tävämpi oli brittiläisen My Travel -matkanjärjestäjän
taloudell iset vaikeudet, jotka johtivat MyTravelin
omistaman Sun Cruisesin toiminnan alasajoon. Kaksi
Sun Cruisesin l i ikenteessä ollutta alusta – Carousel
sekä Sunbird – siirrettiin hil jal leen Louis Cruisesin
omistukseen. Sunbirdin Louis rahtasi eteenpäin
vuonna 2005 taas Thomsonil le nimellä Thomson Des-
tiny. Carousel nimettiin vuonna 2005 Aquamarineksi
sen lopettaessa Sun Cruisesil la, ja se teki lyhyen aikaa
risteilyjä Louisil le ennen siirtymistään uusiin tehtäviin.
Vielä kolmannen, Sun Cruisesil le l i ikennöineen Sun-
dreamin, oli tarkoitus ilmeisesti alun perin siirtyä
Louisil le, mutta näin ei koskaan tapahtunut.

Myös toinen ”läheinen” kilpail i ja Royal Olympic
Cruises ajautui taloudell isi in vaikeuksiin ja kaatui
lopulta vuonna 2004. Mielenkiintoisena kuriositeet-
tina Royal Olympicin kaatumisessa on myös se, että
Louis omisti siitä aiemmin määräenemmistön. Tämä
omistus oli kuitenkin myyty jo ennen kuin vaikeudet
johtivat lopulta toiminnan lopettamiseen. Pian Royal
Olympic Cruisesin toiminnan lopettamisen jälkeen
Louis käynnisti oman Louis Hellenic Cruises -l i iken-
teen, joka keskittyi tekemään risteilyjä Kreikan saaril-
le. Tämä oli ol lut myös Royal Olympicin pääasial l inen
liikennöintialue, joten uusi Louis Hellenic Cruises
ikään kuin peri edeltäjänsä l i ikenteen. Louis osti myös
muutamia Royal Olympicil le kulkeneita aluksia kon-
kurssia seuranneesta huutokaupasta.

Niinpä aiemmin Sun Cruisesil le sekä Royal Olympicil-
le l i ikennöinyt Seawing liittyi Louisin laivastoon
vuonna 2005 nimellä Perla ja alkoi tekemään risteilyjä
Kreikan saaristossa. Myös Royal Olympicin l i ikentees-
sä ollut Triton päätyi Louisil le samaan liikenteeseen ja
sai nimekseen Coral. Vuoden 2005 aikana uutta
toimintaa tuli täydentämään vielä kolmas alus, kun jo
viisi vuotta sitten hankittu Calypso siirrettiin Louis
Hellenic Cruisesin l i ikenteeseen. Myös Aegean I oli
tarkoitus rahdata samaista l i ikennettä varten, mutta
joidenkin lähteiden mukaan kauppa kaatui juridisiin
ongelmiin ja peruuntui. Sil loinen Aegean I on muuten
edelleen liikenteessä, nykyisin runsaasti uudistettuna
nimellä Aegean Odyssey, ja kulkee Voyages to Anti-
quity -risteilyvarustamon liikenteessä.

Tuulta purjeisiin

Vuosien 2005-2006 aikana varustamo laajenikin
poikkeuksell inen voimakkaasti. Vuonna 2005 Louis
Hellenic Cruisesin l i ikenteeseen liittyneiden alusten
lisäksi laivasto täydentyi vuonna 2006 kahdella l isä-
aluksella. Toinen niistä oli entinen Bolero, joka oli
jäänyt työttömäksi niin ikään toisen kreikkalaisvarus-
tamon, Festival Cruisesin konkurssin johdosta vuonna
2004. Muutaman heikosti menestyneen työll istämis-
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Yllä: Nieuw Amsterdamin Louis rahtasi suoraan Thomson

Cruisesille. Sen pitkä ura Thomson Cruisesilla on näillä näky-

min päättymässä vuoden 201 8 kesäsesongin jälkeen. Kuvas-

sa Thomson Spirit saapumassa Helsinkiin.

Alla: Myös Aegean I:n oli tarkoitus päätyä Louisin liikentee-

seen, muttei näin ikinä tapahtunut. Pitkään Pireuksen sata-

makaupungin lähitelakoilla lojumisen jälkeen alus aloitti

kuitenkin liikenteen uudestaan Voyages to Antiquityn

liikenteessä.

Kuvat: Jukka Koskimies



yrityksen jälkeen se päätyi Louisil le vuonna 2006
uudella nimellä Orient Queen.

Ehkä pohjoismaisel le laivaharrastajal le kiinnostavampi
hankinta oli toinen vuonna 2006 hankittu alus, joka
sai Louisin l i ikenteessä nimekseen Sea Diamond.
Kyseinen alus oli nimittäin Valmetin Helsingin telakalla
Vuosaaressa vuonna 1 986 rakennettu entinen Birka
Princess. Ruotsalaisessa Rederiet-sarjassakin artistini-
mellä ”Freja” tunnettu alus oli jäänyt vuonna 2004
valmistuneen Birka Paradisen varjoon: kun Birka
Paradise aloitti säännöll iset risteilyt Tukholman ja
Maarianhaminan väli l lä, yritettiin Birka Princessil le
löytää lukuisia uusia työll istymistapoja, mutta huonol-
la menestyksellä. Niinpä alus makuutettiin alkuvuo-
desta 2006, mutta löysi siis uuden kotinsa Välimereltä,
jonne se kaupattiin 35 mil joonalla Yhdysvaltain dolla-
ril la. Naantalissa suoritettujen muutostöiden jälkeen
alus lähti matkaan kohti Välimerta uudella nimellään
Sea Diamond.

Vuonna 2006 useampi Louisin laiva osal l istui myös
Libanonin evakuointioperaatioon. Monet länsimaat
ryhtyivät ripeästi evakuoimaan kansalaisiaan Libano-
nista kesäl lä Israelin kanssa syttyneen aseell isen
konfl iktin vuoksi. Moni maa evakuoi kansalaisiaan
meriteitse rahdatuil la aluksil la Libanonista lähinnä
Kyprokselle, sil lä Beirutin kansainvälinen lentokenttä
oli sul jettu konfl iktin ajan.

Katastrofi kohtaa

Sea Diamondin ja Orient Queenin hankinta mahdol-
l isti kahden aluksen siirtämisen Louisin l i ikenteestä
muil le operaattoreil le. Vasta edell isenä vuonna
hankittu Aquamarine rahdattiin Transocean Toursil le
ja sai uudeksi nimekseen Ariel le. Calypso taas
siirrettiin Thomsonin l i ikenteeseen vuodesta 2007
alkaen, ja sen nimi päivitettiin The Calypsoksi.

Vuonna 2007 varustamoa kohtasi kuitenkin ennennä-
kemätön katastrofi, joka aiheutti päänvaivaa Louis
Cruisesin imagolle. Vasta edell isenä vuonna hankittu
Sea Diamond oli tyypil l iseen tapaansa risteilemässä
Kreikan saaril la, ja alus oli tapahtumahetkellä 5. huhti-
kuuta Santorinin saaren välittömässä läheisyydessä.
Alus ajoi karil le, sai reiän runkoonsa ja alkoi hitaasti
uppoamaan. Lopulta alus upposi Santorinin saaren
välittömässä läheisyydessä seuraavana päivänä, 6.
huhtikuuta. Tapauksen yhteydessä katosi kaksi
Ranskan kansalaista, joiden oletetaan kuolleen onnet-
tomuudessa; kaikki muut laival la olleet pelastuivat.
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Sea Diamond, entinen Birka Princess, kuvassa matkalla

Välimerelle vuonna 2006 uusiin tehtäviinsä. Noin vuotta

myöhemmin kuvanottohetkestä alus upposi Santorinin saaren

edustalle Kreikassa. Kuva: Marko Stampehl
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Uppoamista seurattiin tiedotusvälineiden välityksellä
ympäri maailmaa, ja tapaus toi runsaasti negatiivista
julkisuutta Louis Cruisesil le. Hienosti hoidetut evaku-
ointitoimenpiteet auttoivat toki pahimman ryöpytyk-
sen välttämisessä. Myöhemmin tapauksesta syytettiin
alueen merikortteja, joihin karikko johon Sea
Diamond aluksi osui, ol isi merkitty väärin. Kreikan
viranomaisen eivät aluksi myöntäneet asian olevan
näin, mutta jatkotutkimukset osoittavat merikorttien
todella sisältäneen virheitä.

Sea Diamondin uppoaminen johti tilanteeseen, jossa
Louisin laivastossa oli yhden aluksen vaje. Tätä
paikkaamaan rahdattiin tilapäisesti sekä Oceanic I I
että Ruby, mutta pysyvää ratkaisua ei tarvinnut
kovinkaan kauaa odottaa.

Toinen merkittävä Itämeren kulkija lähtee
Välimerelle

Osittain Sea Containersin vaikeuksista sekä matkojen

huonosta menestyksestä johtuen Sil ja Operan ristei-
lyt lopetettiin vuonna 2006 ja alus laitettiin myyntiin.
Sil ja Opera jäi ensin makuutukseen Tukholmaan ja
siirtyi myöhemmin kesäl lä Brittein saaril le Tilburyyn.
Alus ei nimittäin kuulunut mukaan kauppaan, jossa
Sil ja Line lopulta myytiin Tall inkil le. Sil ja Operan nimi
lyheni myös tässä välissä Operaksi, ja Sil jan tunnukset
maalattiin aluksesta piiloon makuutuksen ajaksi.

Reilu kuukausi Sea Diamondin onnettomuuden jäl-
keen Louis Cruises osti makuutettuna olleen Operan
Sea Containersilta ja ajoi sen nopeasti Välimerelle.
Kesäl lä 2007 Opera aloitti risteilyt Louis Cruisesin
väreissä nimellä Cristal . Samalla jo tuolloin 1 5 vuotta
vanhasta Cristal ista tul i Louis Cruisesin uusin alus.
Toisaalta alus oli jo aiemmin ollut vain puhtaasti
risteilyl i ikenteessä eikä sitä ollut alun perinkään
suunniteltu autolautaksi, joten alus täydensi hyvin Sea
Diamondin jättämää aukkoa, jol lei ol lut peräti
parannuskin. Aluksen historiasta kerroimme tarkem-
min Sami Kosken kirjoittamassa jutussa Ulkomatalan
numerossa 2/201 7. Uuden laivan myötä Louis
Hellenic Cruises -alabrändi jäi historiaan ja kaikkea
varustamon liikennettä markkinoitiin nimellä Louis
Cruises.

Kovinkaan kauaa toipuminen Sea Diamondin katast-
rofista ei kestänyt. Vuonna 2008 Transocean Toursil le
rahdattu Ariel le tul i takaisin Louisin l i ikenteeseen ja

Sea Diamondin jättämää aukkoa lähti Välimerelle

paikkaamaan entinen Silja Opera, joka sai uudeksi

nimekseen Cristal. Nykyinen Celestyal Crystal onkin ollut

onnekkaampi uusissa tehtävissään kuin edelläkävijänsä.

Kuvassa Cristal Pireuksen satamassa Kreikassa vuonna 2008.

Kuva: Jukka Koskimies
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sai taas nimekseen Aquamarine. Louis Cruises teki
sopimuksen myös tuolloin raskaissa vaikeuksissa
olleen Norwegian Cruise Linen (NCL) omistajan Star
Cruisesin kanssa Norwegian Dreamin sekä Norwe-
gian Majestyn ostamisesta. Kahden melko uuden ja
kookkaan risteilyaluksen ostaminen oli valtava liike
eteenpäin. Lopulta Louis päätyi ostamaan kuitenkin
vain Norwegian Majestyn, joka liittyikin laivastoon
nimellä Louis Majesty. Huhun mukaan Norwegian
Dreamin oston peruuntumisen syynä olivat laivassa
ilmenneet tekniset ongelmat. Niin tai näin, sil loinen
Norwegian Dream on edelleen Star Cruisesin
l i ikenteessä, nykyisin nimellä SuperStar Gemini.

Laivasto kutistuu hiljalleen

Samaan aikaan vanhimpia aluksia alkoi hil jal leen
poistua laivastosta. Louis Cruisesin ensimmäinen alus
Princesa Marissa, kuten myös Serenade, myytiin
romuksi vuonna 2008. Uudet vuonna 201 0 voimaan
tulleet SOLAS-määräykset tiesivät loppua myös The
Emeraldil le sekä Sapphirel le, jotka eivät kumpikaan
täyttäneet uusia paloturvall isuusmääräyksiä ja päätyi-
vät romuksi makuutuksen jälkeen pari vuotta myö-
hemmin. Vasta kaksi vuotta Louisil le Transoceanin
rahtauksen jälkeen kulkenut Aquamarinekin myytiin
tässä yhteydessä pois. Aquamarinekin myytiin romuk-
si viisi vuotta sen Louis Cruisesilta poistumisen
jälkeen.

Vuonna 201 2 laivastosta poistui niin ikään aiemmin
Thomsonilta Louisin omaan laivastoon palannut
Calypso. Myös Coral sai lähteä vuonna 201 3. Molem-
mat päätyivät suoraan romurannalle.

Thomsonil le rahdattujen alusten kanssa tehtiin pieniä
muutoksia vuonna 201 2, kun Star Cruisesilta ostettu
Louis Majesty rahdattiin Thomsonin l i ikenteeseen
nimellä Thomson Majesty. Vaihdossa Thomsonilta
Louisin laivastoon päätyi Thomson Destiny, joka sai
uudeksi nimekseen Louis Olympia. Tässä vaiheessa
Louis Cruisesin nimeämispolitiikka oli jo vaihtunut, ja
kaikki alukset saivat hil jal leen nimeensä Louis-etu-
l i itteen: ”täydell inen” nimenmuutos tuli oikeastaan
vain Orient Queenil le, joka sai vuonna 201 3 edell i-
sestä poikkeavan nimen Louis Aura.

Vuodesta 201 3 Cristal on talvikaudella l i ikennöinyt
risteilyjä Kuubassa, ensin rahdattuna Cuba Cruise
-varustamolle. Aaron Saundersin matkakertomus
Cristal in Kuuban-risteilyltä on luettavissa Ulkomata-
lan numerossa 2/201 4. Vuonna 201 5 Celestyal Crui-
ses osti Cuba Cruisen toiminnan.

Ylimpänä: The Emerald oli pitkään rahdattuna Thomson

Cruisesille. Lopulta uudet SOLAS 201 0 -paloturvallisuusmää-

räykset koituivat kuitenkin aluksen kohtaloksi, ja se päätyi

romutettavaksi.

Yllä: Vietettyään muutaman vuoden Transocean Toursillä,

päätyi Aquamarine pariksi vuodeksi takaisin Louisin laivas-

toon. Sekin sai kenkää laivastosta vuonna 201 0. Aquamarine

oli alunperin rakennettu Royal Caribbenille Helsingin tela-

kalla nimellä Nordic Prince, ja valmistui sieltä vuonna 1 971 .

Alla: Alusvaihdot Thomsonin kanssa johtivat siihen, että Star

Cruisesilta ostettu Louis Majesty päätyi Thomsonin liikentee-

seen. Kuvassa Thomson Majesty kuvattuna Las Palmasissa.

Kuvat: Jukka Koskimies
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Vanha nimi jää historiaan

Vuonna 201 4 Louis Cruises teki ”kasvojenkohotuk-
sen”, jonka yhteydessä se lanseerasi Celestyal Crui-
ses -nimen. Nimen on tarkoitus herättää assosiaati-
oita antiikin Kreikkaan sekä myös nostattaa
enemmän tunteita ja kuvaa modernista kreikkalaisuu-
desta. Sini-valko-punainen Louis Cruisesin ilme kor-
vautui pikkuhil jaa vaalean, oranssin ja vaaleansinisen
väreihin pukeutuvalla Celestyal Cruisesil la. Louis
Cristal in ja Louis Olympian etuliitteet korvautuivat
uudella Celestyal-etuli itteellä. Cristal in nimeä tyyli-
teltiin myös uudestaan, ja sen nimi on nykyisin
Celestyal Crystal. Alusten värityskin koki muutoksia.
Louis Aura jäi tosin entisel le nimelleen ja piti vanhan
värityksen, eikä se kuljekaan enää ”uuden” Celestyal
Cruisesin laivastossa.

Vuonna 201 5 entinen Explorer liittyi Celestyal
Cruisesin laivastoon nimellä Celestyal Odyssey.
Aluksen oli aluksi tarkoitus l i ikennöidä kolme vuotta
Celestyalin väreissä, mutta risteilyt loppuivatkin jo
yhden kauden jälkeen, ja alus siirtyi syksyllä 201 5
uuden kiinalaisen risteilyvarustamo Diamond Crui-
sesin l i ikenteeseen. Kuriositeettina Celestyal Odys-
seysta on mielenkiintoista mainita, että se tilattiin
alun perin sisaraluksensa kanssa kreikkalaisen Royal
Olympic Cruisesin l i ikenteeseen, jonka osaomistajana
Louis toimi jonkin aikaa. Aluksen ulkonäkö on hyvin
autolauttamaisen näköinen, ja sen maksiminopeus on
lähes 30 solmua. Aluskaksikkoa tituleerataankin
maailman nopeimmiksi risteilyaluksiksi.

Vuonna 201 5 Celestyal Crystal i in tehtiin uudistuksia,
joiden myötä parvekkeell isten hyttien määrä aluksella
kasvoi reippaasti. Hyttimäärä ei kasvanut entisestä,
mutta jo olemassa oleviin hytteihin rakennettiin par-
vekkeita. Lisäksi jo ennestään parvekkeell isten hyttien
parvekkeita laajennettiin. Vähäinen parvekehyttien
määrä olikin Celestyal Crystal in yksi heikkous
moderneita risteilylaivoja vastaan, joissa parvekkeel-
l iset hytit alkavat olla itsestäänselvyys.

Celestyal Odysseyn paikan laivastossa korvasi
Celestyal Nefeli vuodesta 201 6 alkaen. Alus oli aiem-
min toiminut majoituslaivana Skotlannissa, mutta siir-
tyi siis Välimerelle paikkaamaan Celestyal Odysseyta
vuodesta 201 6 alkaen. Siltäkin löytyy side Suomeen,
sil lä alus valmistui vuonna 1 992 suomalais-ruot-
salaisen EffJohnin yhdysvaltalaisen tytäryhtiön Crown
Cruise Linen liikenteeseen nimellä Crown Jewel.

Louis Group tänä päivänä

Vaikka risteilytoiminta muuttikin nimensä Celestyal
Cruisesiksi, on risteilytoiminnankin omistavan kon-
sernin nimi edelleen Louis Group. Celestyal Crui-
sesin l isäksi Louis Groupiin kuuluu edelleen Louis-
nimeä kantava matkatoimisto sekä hotell iketju.
Celestyal Cruisesil la on täl lä hetkellä omassa li iken-
teessään kolme alusta: Celestyal Crystal, Celestyal
Olympia ja Celestyal Nefeli. Kaikki l i ikennöivät
Välimerellä eri pituisia risteilyjä tehden Kreikan,
Kyproksen ja Turkin lähiympäristössä. Talvikaudella
Celestyal Crystal tekee Kuuban-risteilyjä, mutta
suunnitelmissa on liikennöinti Kuubassa ympäri
vuoden, mahdoll isesti jopa kahdella aluksella.

Kolme alusta on toistaiseksi rahdattuna. Kaksi niistä
kulkee monikansal l isen, saksalaisen TUI-konsernin
omistamalle Thomson Cruisesil le nimil lä Thomson
Spirit sekä Thomson Majesty. Kolmas, Louis Aura, on
tänä kesänä ollut rahdattuna turkkilaisel le matkanjär-

Alla: Louis Aura on laivaston vanhin alus tällä hetkellä. Sitä ei

myös ole puettu Celestyal Cruisesin "uuteen" imagoon, mikä

viittaa siihen, ettei alusta ainakaan olla tuomassa takaisin

omaan liikenteeseen. Erilaiset rahtaukset voivat kuitenkin

antaa alukselle muutaman vuoden lisäaikaa. Kuva: Kalle Id
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jestäjä Etsturil le Välimeren risteilyjä varten. Rahdat-
tujen alusten liikenne tosin on liipaisimella toistai-
seksi, si l lä TUI on modernisoimassa myös Thomson
Cruisesin laivastoa. Jo viime vuonna TUI Discovery
(entinen Royal Caribbeanin Splendour of the Seas)
l i ittyi laivastoon, ja TUI Discovery I I (entinen Royal
Caribbeanin Legend of the Seas) täydensi laivastoa
tänä keväänä. Sitä mukaa kun Meyerin telakalta
Turusta valmistuu uusia aluksia TUI Cruisesil le
Saksaan, siirtyvät vanhimmat Mein Schiff 1 sekä Mein
Schiff 2 niin ikään Thomsonin laivastoon vuosina 201 8
ja 201 9. Nimet TUI Explorer sekä TUI Explorer 2
saavat alukset syrjäyttävät Louisilta rahdatut alukset.

Thomson Spirit saikin jo l isäaikaa Thomsonin alaisuu-
dessa. Alun perin alus oli tarkoitus poistaa l i iken-
teestä vuoden 201 7 kesäsesongin jälkeen, mutta
matkustajien palautteista ja pyynnöistä johtuen alus
tulee seilaamaan Thomson Cruisesin l i ikenteessä vielä
seuraavan kesäkauden. Thomson Majestyn rahtaus
päättyy näil lä näkymin kuluvan vuoden marraskuussa,
joten nähtäväksi jää, mihin toimeen alus sen jälkeen
päätyy.

Myös Louis Aura on jo lähes 50 vuotta vanha alus, ja
sen saapumista Celestyal Cruisesin laivastoon ei

kukaan enää tässä vaiheessa odottane. Mahdoll iset
rahtaukset muil le matkanjärjestäji l le voivat antaa sil le
vielä jokusen vuoden lisäaikaa, kuten tähänkin asti,
kun sitä on rahdattu muun muassa aiemmin rans-
kalaisil le ja nyt turkkilaisel le matkanjärjestäjäl le. Jos
rahtauksiakaan ei kuitenkaan tulevina sesonkeina ole
näköpiirissä, romurannalle päätyminenkään ei l iene
mahdotonta.

Thomsonil le näil lä näkymin päättyvät rahtaukset l ie-
nevät Celestyal Cruisesil le seuraava mahdoll isuus
laajentaa risteilytoimintaansa sekä Välimerellä että
Kuubassa. Louis Group on panostanut paljon risteily-
toimintaansa aivan viime vuosien aikana, ja vaikka
alusten määrä onkin pienempi kuin menneinä vuo-
sina, on alusten taso huomattavasti korkeampi – ja
keski-ikä matalampi.

Lähteitä

- Celestyal Cruises (www.celestyalcruises.com)
- Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)
- Shippax (www.shippax.com)
- Simplon Postcards (www.simplonpc.co.uk)
- The Guardian (www.theguardian.com)
- Voyages to Antiquity (www.voyagestoantiquity.com)

Yllä: Celeastyal Cruisesin laivaston tuorein lisäys Celestyal

Nefeli, joka tuli paikkaamaan Celestyal Odysseyn

poistumisesta aiheuttavaa alusvajetta. Kuva: Celestyal

Cruises

Yllä oikealla: Louis Olympia kuuluu niin ikään varustamon

"nykylaivastoon". Tämän Helsingissä rakennetun aluksen

ulkonäöllisiin, ei niin imarteleviin yksityiskohtiin lukeutuu

muun muassa korsteenin keskikohdassa sijaitseva skybaari.

Kuva: Celestyal Cruises

Oikealla: Alunperin Royal Olympic Cruisesille valmistunut

Explorer viihtyi Celestyal Cruisesin laivastossa kolmen

vuoden sopimuksesta huolimatta vain vuoden. Kuvassa alus

vielä vanhalla nimellään Explorer Helsingissä. Kuva: Jukka

Koskimies



Lokikirja
Heinä-elokuu 201 7

TEKSTI: KALLE ID, JUSSI LITTUNEN JA OLLI TUOMINEN

Thomson Cruises jatkaa Thomson Spiritin
rahtausta vuodella. Celestyal Cruises tiedotti hei-
näkuun alussa, että se on tehnyt TUI-konserniin kuu-
luvan Thomson Cruisesin kanssa vuoden jatkosopi-
muksen Thomson Spiritin rahtauksesta. Jatkosopi-
muksen myötä alus jatkaa Thomson Cruisesin l i iken-
teessä lokakuuhun 201 8. OT

Finnlines avasi Naantali-Oxelösund -linjan.
Finnlines laajensi 5.7. alkaen reittiverkostoaan avaa-
malla Naantali-Oxelösund -l injan, jota l i ikennöidään
Finnmasteril la. Reitil lä oli aluksi kahdeksan lähtöä vii-
kossa, ja yl itysaika on alle 1 2 tuntia. Finnlinesin mu-
kaan reitil lä pyritään vastaamaan erityisesti kesä-
kauden aiheuttamaan lisäkysyntään. OT

Deltamarinista Vikingin uuden aluksen
pääsuunnittelija. Deltamarin ja Xiamen Shipbuild-
ing Industry ovat tehneet sopimuksen Viking Linen
uudisrakennuksen suunnittelusta ja rakennusaikai-
sesta valvonnasta. Suunnittelutyö tehdään pääosin
Deltamarinin Suomen-toimipisteissä. Tilauksen arvo
on noin 1 1 mil joonaa euroa, ja se työll istää Delta-
marinia aina aluksen valmistumiseen asti. OT

COSCO ostaa OOCL:n. Konttivarustamoiden
keskittyminen jatkuu, kun Kiinan valtion omistama
COSCO kertoi tehneensä 6,3 mil jardin dollarin
ostotarjouksen hongkongilaisesta kilpail i jastaan
OOCL:stä yhdessä Shanghai International Port Ltd:n
kanssa. COSCO ostaa yhtiöstä 90,1 prosenttia ja SIP
jäl jel le jäävät 9,9 prosenttia. Toteutuessaan kauppa
nostaa COSCO:n markkinaosuuden vajaaseen 1 2
prosenttiin ja tekee siitä maailman kolmanneksi suu-
rimman konttivarustamon Maerskin ja MSC:n jälkeen.
Kerroimme konttilaivamarkkinoiden tilanteesta laa-
jemmin numerossa 3/201 7. OT

Pohjois-Euroopan typpioksidipäästöjä
rajoitetaan vuonna 2021 . IMO on päättänyt typ-
pipäästöjä koskevan rajoitusalueen (NECA) perus-
tamisesta. Alue kattaa käytännössä saman alueen kuin
nykyinen rikkipäätöjen SECA-alue, el i mukana ovat
Itämeri, osa Pohjanmerta sekä Englannin kanaali. Toi-
sin kuin rikkipäästöjen kohdalla, uudet typpirajat kos-
kevat vain uusia aluksia, joiden typpipäästöt tulevat
olemaan noin 80 prosenttia pienemmät kuin nykyi-
sil lä aluksil la. Koska uudet määräykset koskevat vain
uusia aluksia, ei kustannusvaikutusten ennakoida ole-
van merkittäviä rikkidirektiiviin verrattuna. OT

SeaWind lokakuussa uudelle Muuga-Vuosaari
-linjalle. Tall ink siirtää Sea Windin lähtöpaikan Viron
päässä Muugaan, joka sijaitsee Tall innan itäpuolel la.
Muutoksen tarkoituksena on parantaa rahtil i ikenteen
kehitysmahdoll isuuksia sekä palveluita Suomen ja
Viron väli l lä, koska Muugan satama sijaitsee tava-
ral i ikenteen kannalta parempien liikenneyhteyksien
päässä kuin aivan keskustan läheisyydessä oleva Tall in-
nan satama. Samalla Tall innan satamassa vapautuu ka-
pasiteettia muil le aluksil le ja näiden matkustaji l le. Sea
Wind aloittaa uudella reitil lään lokakuussa. JL

Tallink myi Stenan rahtauksessa kulkeneet
Superfastit Stenalle. Vuodesta 201 1 Stena Linen
Belfast-Cairnryan -l i ikenteessä kulkeneet Tall inkin
alukset Superfast VI I ja Superfast VI I I on myyty Stena
Linen omistukseen. Kauppahinta oli yhteensä 1 33,5
mil joonaa euroa. Alunperin Stena rahtasi alukset
kolmeksi vuodeksi, mutta jo tuolloin sopimukseen si-
sältyi osto-optio. Rahtaussopimusta pidennettiin
vuonna 201 4 viidel lä vuodella vuoteen 201 9. Nyt teh-
dyn kaupan myötä Tall ink luovuttaa alukset Stenalle
joulukuussa 201 7. JL

Ruotsin Färjerederiet tilaa akkukäytöisen
maantielautan. Suomen valtion Finferries-yhtiötä
vastaava ruotsalainen Färjerederiet aikoo ottaa maan
ensimmäisen akkukäyttöisen lautan käyttöön vuonna
201 9. NyTeknik-lehden tietojen mukaan varustamo
muuttaa yhden voimassa olleen lauttaoptionsa die-
selkäyttöisestä sähkökäyttöiseksi, mikä merkitsee 25
mil joonan kruunun lisäystä tilaushintaan. Aluksen
päämitat ovat 1 00 x 1 8 metriä ja kapasiteetti 80 au-
toa ja 297 matkustajaa. Aluksen akuston kapasiteetti
on 800 kWh. JL

Merenkulun tärkeimpiä tapahtu-
mia niin kotivesiltä kuin maailman
meriltä heinä-elokuulta 201 7.

Heinäkuu
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Yllä: Stena Superfast VII Stena Linen liikenteessä vuonna

201 7. Aluksen todellista omistajaa on vaikea päätellä mis-

tään, sillä mm. aluksen nimi ja väritys ovat muuttuneet mer-

kittävästi sitten Tallinkin päivien.

Kuva: Stena Line

Oikealla: Finnmaster lähdössä Naantalista heinäkuun lopulla

tänä vuonna. Alus ajoi uudella Naantali-Oxelösund -reitillä.

Kuva: Juhani Mehto

Oikealla alla: Myynnissä olevan OOCL:n Antwerp

Cuxhavenissa elokuussa 201 3.

Kuva: Juhani Mehto

Alla: Tallinkin Sea Wind siirtyy Virossa liikennöimään Muugan

satamasta. Alus kulki aiemmin juna- ja rahtilauttana Turku-

Tukholma -liikenteessä. Kuva: AS Tall ink Grupp



Disney Cruises tilasi kolmannen uudisraken-
teen Meyer Werftiltä. Varustamolla oli aikaisem-
min tilauksessa kaksi risteilyalusta, joiden toimitusten
oli tarkoitus tapahtua vuosina 2021 ja 2023; kolmas
alus luovutetaan ennen toista vuonna 2022. LNG-
käyttöisten risteilyalusten kapasiteetti on 2 500
matkustajaa ja bruttovetoisuus 1 35 000. Tällä hetkellä
Disney Cruises risteilee neljäl lä aluksella, mutta tilat-
tujen alusten myötä laivaston koko lähes kaksinker-
taistuu. JL

Kallion ja Pasilan väritys vaihtui. Kesän aikana
tehdyissä telakoinneissa ESL Shippingin Pasila ja Kall io
ovat saaneet uuden värityksen, kun pohjamaali on
vaihtunut tummanpunaisesta vihreään. Sama väritys
on tulossa myös Kiinassa rakenteil la oleviin uudis-
rakennuksiin, joista kerromme tarkemmin sivuil la 1 0-
1 1 . KI

Tallink aloitti “strategisten vaihtoehtojen
tutkimisen.” Lue lisää sivuilta 4-5.

Portugalilaistelakkakin mukaan expedition-
risteilijöiden rakentamiseen. Expedition-varusta-
mo Quark kertoi heinäkuun puoliväl issä, että sil le on
rakenteil la uusi, 1 76 matkustajaa kuljettava risteil i jä
World Explorer, joka tulee valmistumaan alkuvuo-
desta 201 9 ja asetetaan Portugalin l ipun alle. Myö-
hemmin tihkuneiden tietojen mukaan alus perustuu
Rolls-Roycen konseptiin ja sen rakentaa West Sea
-telakka Portugalissa. Quark tekee aluksen osalta
yhteistyötä portugali laisen Mystic Cruisesin kanssa,
joka yritti vuonna 201 4 ostaa autolautta Atlantidan
muutettavaksi expedition-risteil i jäksi. Tuolloin projek-
ti kariutui ja Atlantida päätyi Hurtigrutenin omis-
tukseen nimellä Spitsbergen. Nyt Mystic Cruisesin si-
saryhtiö Mystic Invest tulee ilmeisesti World
Explorerin omistajaksi, ja Quark Expeditions rahtaa
sen. Huhujen mukaan alus tul isi olemaan ensim-
mäinen neljän sisaren sarjasta. KI

Godby Shippingin Misida ja Misana Stena
Linen liikenteeseen. Stena Line on tiedottanut että
se ottaa jo vuodesta 201 5 rahtaamansa Misidan ja
Misanan omaan liikenteeseensä Rotterdamin Euro-
poortin ja Harwichin väli l le. Ahvenanmaalaisen God-
by Shippingin alukset ovat tähän asti ol leet edelleen-
rahdattuina Transfennical le sopimuksella, joka päättyy
vuodenvaihteessa. OT

Destination Gotlandin toinen uudisrakenne
laskettiin vesille. Destination Gotlandin toinen
LNG-käyttöinen uudisrakenne laskettiin vesil le GSI :n
telakalla Kiinassa 24.7. Vaikka alusta ei ole vielä
viral l isesti kastettu, samassa yhteydessä julkistettiin
laivan kulkevan ainakin toistaiseksi nimellä Thjelvar.
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Yllä: Uudet maalit saanut Pasila lähdössä Naantalista

20.7.201 7. Väritys on samankaltainen kuin varustamon uu-

disrakenteilla, joista kerroimme sivuilla 1 0-1 1 .

Kuva: Oll i Tuominen

Alla: Vuonna 2007 valmistunut Misana siirtyy vuodenvaihteen

jälkeen Europoortin ja Harwichin väliseen liikenteeseen.

Kuva: Juhani Mehto

Alinna: Toinen Destination Gotlandin LNG-uudisrakenteista

laskettiin vesille ja tottelee väliaikaista nimeä Thjelvar. On

vielä epäselvää, milloin Thjelvar ja sen vanhempi sisar

Visborg lopulta tulevat liikenteeseen.

Kuva: Destination Gotland



Thjelvarin vanhemman sisaren Visborgin pitäisi tul la
l i ikenteeseen Gotlannin ja Manner-Ruotsin välisi l lä
l injoil la vielä tämän vuoden aikana. Samassa yhte-
ydessä Destination Gotlandin toimitusjohtaja Chris-
ter Bruzelius kertoi, että laivojen LNG-tankkaus-
ratkaisua ei ole vielä päätetty ja väläytti myös mah-
doll isuutta, että Thjelvar ei tul isi lainkaan varustamon
omaan liikenteeseen. KI

Shellin Prelude, maailman suurin kelluva
rakenne, saapui määränpäähänsä. Shell in maa-
kaasuprojektia varten rakennettu 488-metrinen maa-
kaasun nesteytyslaitos Prelude saapui sijoituspaikal-
leen Australian länsirannikolle heinäkuun lopulla.
Kerromme tästä massiivisesta aluksesta tarkemmin
seuraavassa numerossa. OT

Merentutkimusalus Aranda RMC:n telakalle
pidennettäväksi . Suomen ympäristökeskuksen
Aranda saapui heinäkuun lopulla Rauma Marine
Constructionsin telakalle peruskorjaukseen ja piden-
nettäväksi. Alukseen tehdään seitsemän metrin pitui-
nen lisäpala sekä muotoil laan aluksen peräosaa uu-
delleen. Peruskorjauksella on tarkoitus varmistaa
aluksen käyttöiän jatkuminen 2030-luvulle. Telakoin-
nin myötä aluksen voimansiirrosta tulee sähköinen,
akuston myötä lyhyiden matkojen siirtyminen tulee
mahdoll iseksi sähköllä, minkä lisäksi tulee mahdol-
l iseksi myös biodieselin käyttäminen polttoaineena.
Peruskorjauksen budjetti on 1 3,65 mil joonaa euroa,
ja sen on määrä valmistua helmi-maaliskuussa 201 7.
OT

Ranskan valtio kansallisti STX Francen
telakan. Ranskan valtio ottaa haltuunsa STX
Francen telakan ja torjuu näin ital ialaisen Fincantierin
pääsyn telakan pääomistajaksi. Ranskan valtion mu-
kaan telakka on strategisesti tärkeä, sil lä se on ainoa
lentotukialusten rakentamiseen kykenevä telakka
ranskassa.Korealaisen STX:n ajauduttua konkurssiin
piti sen saada realisoitua kahden kolmasosan omis-
tuksensa telakkayhtiössä. Ainoa tarjous tuli Fin-
cantierilta, joka on maailman suurin risteilyalus-
telakka. Kerroimme aiheesta tarkemmin numerossa
2/201 7. OT

Arctech laski kaasukondensaattitankkerin
kölin. Helsingin telakalla laskettiin heinäkuun lopulla
kreikkalaisel le omistajal le rakennettavan 228-metri-
sen kaasukondensaattitankkerin köli. Aluksen 1 67-
metrinen keulaosa rakennetaan Kroatiassa Brodo-
trogir-telakalla ja vain peräosa Helsingissä. Kroatia-
laistelakan saaman tilauksen arvo on 28 mil joonaa
euroa. Valmistuttuaan alus tulee kuljettamaan maa-
kaasua Yamalin kaasukentältä Eurooppaan. OT
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Ylinnä: Shellin Prelude hinauksessa telakalta Etelä-Koreasta

kohti Australian länsirannikon Broomea heinäkuun

puolivälissä.

Kuva: Shell

Yl lä: Merentutkimusalus Aranda tullaan pidentämään Rauma

Marine Constructionsin telakalla. Kuvassa alus kuvattuna

vuonna 201 3.

Kuva: Oll i Tuominen

Alla: MSC:n aluksia rakenteilla STX Francen telakalla St.

Nazairessa vuonna 201 3.

Kuva: STX France



Tallink ja Viking Line tekivät matkustaja-
ennätykset heinäkuussa. Sekä Viking Line että
Tall ink tekivät heinäkuussa kaikkien aikojen matkus-
tajaennätykset. Tall ink kuljetti heinäkuussa 1 ,2 mil joo-
naa matkustajaa ja Viking Line hieman yli mil joona
matkustajaa. Vikingil lä suurin kasvu oli odotetusti
Helsinki-Tall inna -l injal la, jol la l i ikennöi kesäkaudella
Viking XPRS:n l isäksi Tukholman-laivat Mariel la ja
Gabriel la sekä kesäkaudeksi vuokrattu katamaraani
Viking FSTR. Tall inkil la korkeimmat kasvuluvut nähtiin
kapasiteettil isäysten seurauksena Ruotsi-Viro – sekä
Tukholma-Riika -l injoil la. OT

Madeiran ja Portugalin välille halutaan jälleen
lauttalinja. Madeiran saaren paikal l ishal l into haluaa
palauttaa lauttal injan saarelta emämaa Portugaliin ja
on valmis maksamaan kolmen mil joonan euron
tukiaiset l i ikenteen hoitamisesta kolmen vuoden ajan
linjal la Funchal-Portimão. Kilpailutuksen vaatimuksina
tulee todennäköisesti olemaan vähintään yksi edes-
takainen matka viikossa, al le 24 tunnin matka-aika
suuntaansa, sekä aluksen osalta vähintään 300
matkustajan kapasiteetti, maksimissaan 1 75 metrin
pituus ja halutun matka-ajan mahdoll istava vähintään
21 solmun matkanopeus. Madeiran ja manner-Portu-
galin väli l lä l i ikennöi viimeksi vuonna 201 2 Armas-
varustamo (Armasin historiasta ja Madeira-Portugali
-l i ikenteestä kerrottiin Ulkomatalan numerossa
5/201 3). Liikennettä väli l le yritettiin palauttaa
tarjouskilpailul la jo viime vuonna, mutta yksikään
kilpailuun osal l istunut varustamo ei täyttänyt ase-
tettuja ehtoja. KI

Attica Group osti Hellenic Seawaysin osake-
enemmistön. Kreikkalainen monialayhtiö Attica
Group hankkii 50,3 prosentin enemmistöosuuden va-
rustamoyhtiö Hellenic Seawaysista Piraeus Bankilta
sekä yhtiön pienomistaji lta. Attican muihin varusta-
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Ylinnä: Havainnekuva Arctech Helsinki Shipyardilla rakenteil-

la olevasta kaasukondensaattitankkerista. Kuva: Arctech

Yllä: VIking Linen kesäalus VIking FSTR (oikealta nimeltään

Express) vaikutti odotetulla tavalla positiivisesti yhtiön mat-

kustajamääriin Helsinki-Tallinna -linjalla. Kuva: Oll i Tuominen

Alla: Armasin Volcan de Tijarafe on toistaiseksi viimeinen

Madeiran ja Portugalin välillä liikennöinyt alus. Vuonna 201 2

Madeiran paikallishallinto torpedoi Armasin liikenteen linjalla

saadakseen sen tilalle portugalilaisen varustamon, mutta

korvaavaa operaattoria ei löytynyt. Kuva: Jukka Koskimies

Elokuu
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mobröndeihin kuuluvta Superfast Ferries, Blue Star
Ferries ja Africa Morocco Link. OT

Konttilaiva CSCL Jupiter ajoi karille Ant-
werpenin edustalla. 366-metrinen konttilaiva
CSCL Jupiter ajautui aamulla 1 4.8. rantapenkereeseen
Schelde-joella, joka yhdistää Antwerpenin sataman
mereen. Vielä tuntemattomasta syystä alus epäon-
nistui kääntymään joen mutkassa ja ajautui joen-
penkkaan. Alus saatiin irti joenpenkasta myöhään sa-
mana iltana useiden hinaajien avustamana. Laiva-
l i ikenne Antwerpenin satamaan oli tapahtuneen takia
maanantaina keskeytettynä. OT

Fjord Line tilaa katamaraanin Austalilta? Fjord
Line on tilannut uuden katamaraanin Norjan ja
Tanskan välisel le l injal le australialaiselta telakkayhtiö
Austali lta. Tilauksen arvo on noin 70 mil joonaa euroa.
Austal kuitenkin kiirehti tiedottamaan, että tilausta ei
ole vielä vahvistettu. Mikäli uusi alus todella raken-
netaan, on sen kapasiteetti l iki kaksi kertaa suurempi
kuin reitin nykyisen Fjord Cat -katamaraanin. Mikäli
ti laus varmistuu, on uusi alus l i ikenteessä vuoden
2020 kesäsesonkiin mennessä. Fjord Line ei vielä
kertonut, mitä se aikoo tehdä nykyisel le katamaraa-
nil leen. OT

Hurtigruten jatkaa Norjan rannikkolinjaansa
Murmanskiin? Venäläisen uutistoimisto TASS:in
uutisen mukaan Hurtigruten ja Murmanskin kaupunki
neuvottelivat elokuussa Hurtigrutenin Bergen-Kirk-
koniemi -reitin jatkamista Murmanskiin vuodesta
201 9 alkaen. Jatkoa Venäjän puolel le on suunniteltu
aiemminkin, mutta aiemmat yritykset ovat jääneet
paperil le. KI

CMA CGM tilaamassa maailman suurimmat
konttilaivat? China Daily uutisoi, että ranskalainen
CMA CGM olisi tehnyt aiesopimuksen yhdeksän 22
000 TEU:n konttilaivan rakentamisesta Shanghai
Waigaoqiao Shipbuildingilta. Toteutuessaan kyseessä
olisivat maailman suurimmat konttilaivat konttikapa-
siteetil la mitattuna. Kumpikaan yhtiöistä ei vahvis-
tanut tietoa, mutta CMA CGM:n tilauksesta on liik-
kunut huhuja jo aiemmin. Tällä hetkellä maailman
suurimman konttilaivan tittel iä pitää hallussaan 21
41 3 TEU:n konttikapasiteetil laan OOCL:n Hong
Kong. OT

BlueWhite Eagle romutetaan Naantalissa.
Pitkään viimeistä sijoituspaikkaansa etsinyt romulaiva
BlueWhite Eagle on myyty turkulaisel le Meriaural le
nimell iseen 2 000 euron hintaan. Aluksen on tar-
koitus lähteä viimeisel le matkalleen syyskuun alku-
puolel la. Niocon Oy:n konkurssipesän omistamaa
laivaa yritettiin kaupata jo aiemmin, mutta kaupat

Yllä: Blue Star Ferries ja Hellenic Seaways ovat pian samaa

yhtiötä, kun Blue Starin omistaja Attica ilmoitti ostavansa

Hellenic Seawaysin osake-enemmistön. Kuvassa

vasemmalta Blue Star Patmos, Nissos Mykonos, Nissos Chios

ja Blue Star Delos.

Kuva: Kalle Id

Alla: Havainnekuva Fjord Linen suunnittelemasta

katamaraanitilauksesta.

Kuva: Fjord LIne

Alinna: CMA CGM suunnittelee tilaavansa 22 000 TEU:n

konttilaivoja. Kuvassa varustamon CMA CGM Alexander von

Humboldt.

Kuva: Juhani Mehto



Yllä: Viikki hieman ennen siirtoa vesillelaskupaikalle raken-

tajatelakalla Nanjingissä, Kiinassa. Toisin kuin esimerkiksi

Meyer Turun telakalla, Nanjingissä laiva kasataan ensin ja

siirretään kokonaisena vesillelaskupaikalle; Turussa puoles-

taan lohkot kootaan laivaksi kuivassa altaassa, joka vesille-

laskun yhteydessä täytetään vedellä.

Kuva: ESL Shipping

Oikealla : Stena Line on sittenkin tilannut vain neljä E-Flex

-luokan uudisrakennetta Kiinasta. Yksi niistä rahdataan

Brittany Ferriesille osto-optiolla. Kuva: Stena Line
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peruuntuivat siirto-ongelmien takia. Idäntie-yhtiön

hinaaja hinaa aluksen Naantali in, jossa se romutetaan
Turun korjaustelakalla osana Ship Recycling -pro-
jektia, jossa tutkitaan edellytyksiä alusten romut-
tamisel le. Tekesin osittain rahoittamassa hankkeessa
ovat Meriauran ohella mukana myös Turun Korjaus-
telakka, Delete Finland ja Pesupalvelu Hans Langh.
OT

Stenan E-Flex -uudisrakenteita sittenkin vain
neljä; yksi rahdataan Brittany Ferriesille.Viime
Lokikirjassa uutisoimamme tieto, jonka mukaan Stena
Line olisi ti lannut viidennen E-Flex -luokan uudis-
rakenteen Kiinasta osoittautui ankaksi. Sen sijaan
sarjan kolmas, syksyllä 2020 valmistuva alus rahdataan
suoraan Brittany Ferriesil le, ja se korvaa ranskalais-
varustamon laivastossa DFDS:ltä rahdatun Baie de
Seinen Portmouthista Espanjaan kulkevil la l injoil la; va-
rustamo joutuu tosin keksimään jostain väliaikais-
ratkaisun linjal le, sil lä Baie de Seinen rahtaus loppuu
jo keväällä 201 9. Brittany Ferriesil le rahdattava E-Flex
-alus tulee saamaan muun muassa muita sisariaan
enemmän hyttejä. Rahtaussopimus on viisivuotinen ja
siihen sisältyy sekä jatko- että osto-optio. KI

ESL:n Viikki laskettiin vesille. Viikki, ESL
Shippingin ensimmäinen LNG-käyttöinen uudisraken-
nus, laskettiin vesil le tänään Nanjingissa. Viikin sisar-
alus kastetaan syyskuussa. Kerromme aluksista tar-
kemmin tämän lehden sivuil la 1 0-1 1 . OT

Oikaisuja:

Viime numeron (4/201 7) rahtivarustamoja käsitte-
levän artikkelin kuvatekstissä sivul la 1 9 kerrottiin
Rickmers Groupin talousvaikeuksista. Kuvana oli kui-
tenkin virheell isesti nykyisin Zeaborn Groupil le kuu-
luvan Rickmers Linen laiva. Projektilasteja kuljettava
Rickmers Line kuitenkin myytiiin jo aiemmin hollanti-
laisel le Zeaborn Groupil le eikä konkurssiuhka näin
ollen koske sitä. Vaakalaudalla on nimenomaan kontti-
laivoja operoivan Rickmers Groupin tulevaisuus.

Viime Lokikirjassa (UM 4/201 7) uutisoimamme tieto,
jonka mukaan Stena Line olisi ti lannut viidennen E-
Flex -luokan uudisrakenteen osoittautui ankaksi; aina-
kin toistaiseksi laivoja on tilattu vain neljä.

Toimitus pahoittelee virheitä.
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Containershipsin LNG-laivat rakentuvat

Tässä numerossa esiteltyjen ESL Shippingin alusten
lisäksi myös Containershipsil lä on rakenteil la Kiinassa
LNG-käyttöisiä aluksia. Containershipsin tilaamien
konttilaivojen on määrä olla l i ikenteessä 201 8.

Shellin Prelude valmistui

Maailman suurin kelluva rakenne, yl i 480-metrinen
Prelude saatiin hinattua asemapaikal leen Australian
länsirannikolle heinäkuun lopulla. Sen on tarkoitus
toimia maakaasun nesteytyslaitoksena.

Galleria: Kylässä risteilyaluksilla Helsingissä

Toimittajamme vierail i kesäl lä Helsingissä vierail leil la
Celebrity Reflectionil la sekä Norwegian Getawaylla.

Pohjois-Atlantin matkustajaliikenteen
historiaa

Uudessa juttusarjassa perehdymme Atlantin matkus-
tajal i ikenteen historiaan. Ensimmäisessä osassa pereh-
dytään vuosiin 1 840-1 91 9, jol loin matkustajal i ikenne
Atlantil la lähti todella käyntiin höyryvoiman lyötyä
läpi alusten käyttövoimana.

Tulossa:

Birgel Jarl kuvattuna Tukholmassa hotellialuksena huhti-

kuussa 201 6.

Kuva: Jussi Littunen

Ulkomatala 6/201 7 ilmestyy

sunnuntaina 5. marraskuuta




