4/201 7 • www.ulkomatala.net • 5.7.201 7

Suomen ensimmäinen

sähkölautta

Neljäs Mein Schiff
valmistui

Silja
60 vuotta
Välimerellä

Crystal Symphonyllä

Pääkirjoitus

Kohti maailman
kärkeä
U LKOMATALA 4/201 7

Lehti on julkaistu Internetissä ilmaisena
5.7.201 7. Julkaisijana toimii Ulkomatalaverkkolehti ja sen toimitus. Lisätietoja:
www.ulkomatala.net
9. vuosikerta

TOIMITUS
Päätoimittaja: Olli Tuominen
Toimituspäällikkö: Kalle Id
Toimittajat: Lassi Liikanen ja Jussi Littunen
Vierailevat toimittajat: Lassi Mastomäki
Avustajat: Jukka Koskimies ja Juhani Mehto
Taitto: Ulkomatalan toimitus
Toimituksen sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@ulkomatala.net

KIITOKSET
Jaque Brown, Paul Garcia ja Teijo Niemelä

KUVIA TÄHÄN NUMEROON TOIMITTIVAT
Krzysztof Brzoza, Jukka Huotari, Juhani Mehto,
Marko Stampehl, Suomen laivahistoriallinen
yhdistys SLHY ja Rami Wirrankoski

TEKIJÄNOIKEUDET
Kaiken lehdessä olevan materiaalin
tekijänoikeudet kuuluvat niiden tekijöille.
Ulkomatala säilyttää kaiken sille tarjotun
materiaalin ja on oikeutettu muokkaamaan
sekä uudelleenjulkaisemaan materiaalia
julkaisutavasta riippumatta. Ulkomatalassa
julkaistujen artikkeleiden julkaisuun muualla
tulee pyytää lupa Ulkomatalan toimitukselta.
Tarkemmat ehdot löydät Ulkomatalan
verkkosivujen Info-osiosta.

KANNESSA
Sähkölautta Elektra AurajoessaTurussa.
Kuva: Juhani Mehto
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TEKSTI : O LLI TUOMINEN

SIITÄ lähtien kun talousvaikeuksissa paininut STX myi Helsingin

telakan enemmistön venäläisille, on telakka keskittynyt rakentamaan
jäissäkulkevia offshore-aluksia pääasiassa venäläisille asiakkaille. Samalla
Helsingin telakka on keskittynyt entistä vahvemmin alusten
kokoamiseen, sillä lohkotuotanto telakalla päättyi jo STX:n aikaan, ja
nykyään tarvittavat lohkot tulevat pääasiassa Venäjältä.
On kuitenkin ollut jo pitkään tiedossa, että Arctechilla on kova halu
päästä mukaan matkustaja-alusten rakentajaksi, onhan telakalla niiden
rakentamisessa pitkät perinteet. Arctech julkaisi myös oman
konseptinsa pienten expedition-alusten segmenttiin, tosin
tilausboomia ajatellen ehkä hieman liian myöhään, sillä kovin tilausinto
tuntuu nyt laantuneen. Segmenttiin on kuitenkin rakenteilla pitkälti
toistakymmentä uutta alusta, mitkä tulevat kasvattamaan tarjontaa
merkittävästi.

"

Expedition-tilausta ei ainakaan
tässä vaiheessa tullut, mutta
yllättäen Arctech ja japanilainen Peace Boat -järjestö
tiedottivat toukokuun lopulla
solmineensa esisopimuksen
Peace Boatin jo vuosia suunnitteleman ekoristeilijän rakentamisesta. Tilaus
on
Arctechille merkittävä päänavaus mutta toisaalta myös suuri riski.
Viimeisimmät telakalta valmistuneet alukset ovat olleet reilusti
myöhässä, ja edellisen matkustaja-aluksen rakentamisesta on jo tovi.
Lisäksi Peace Boatin alus sisältää valtavan määrän innovaatioita ja
ratkaisuja, joita ei ole aikaisemmin laivoissa nähty, mikä merkitsee
lisähaastetta niin suunnitteluun kuin itse rakentamiseen.

Onnistuessaan
projekti on
Arctechille loistava referenssi.

Mielenkiintoinen kysymys on myös telakan taloudellinen tilanne.
Viimeisimpien tilinpäätöstietojen mukaan telakka on ollut raskaasti
tappiollinen ja emoyhtiö USC:tä on tarvittu paikkaamaan tilannetta.
Venäläisomisteisuus on ainakin yhdysvaltalaisille tilaajille rahoitusta
järjesteltäessä ongelma Venäjän vastaisten talouspakotteiden takia,
mikä harmillisesti rajoittaa telakan potentiaalista asiakaskuntaa.
Peace Boatin projekti on kunnianhimoinen, ja kyseessä on Arctechille
merkittävä näytönpaikka. Jos tilaus vahvistuu ja alus rakennetaan, on
projekti onnistuessaan Arctechille loistava referenssi, jota kelpaa
esitellä uusia tilauksia neuvoteltaessa.
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Sisällys
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Kannessa: Elektra - Suomen ensimmäinen sähkölautta
Fimferriesin uusi hybridilautta Elektra kulkee pääosin sähköllä
ja on samalla Suomen ensimmäinen hybridilautta. — Sivu 4

Ekoristeilijä Helsingistä?

Arctech näyttää vihdoin pääsevän mukaan
risteilyalusmarkkinoille, kun se solmi japanilaisen Peace Boatin
kanssa aiesopimuksen maailman ympäristöystävällisimmän
risteilijän rakentamisesta. — Sivu 8

14

Kannessa: Mein Schiff 6 - sarjansa viimeinen

Turun telakalta valmistui jälleen uusi risteilijä TUI Cruisesille,
kun Mein Schiff 6 luovutettiin toukokuun alussa. — Sivu 1 0

Rahtivarustamoiden pudotuspeli

Yhä useampi rahtiin erikoistunut varustamo on ajautunut
viime aikoina konkurssiin, niistä näkyvimpänä Hanjinin
konkurssi viime talvena. Rahoittajat näkevät yhä useamman
huonosti menestyvän varustamon pelinappulana, josta pitää
päästä eroon. — Sivu 1 4

Kolumni: Hyvästi, ID-kontrollit!

22

Ruotsi aloitti vuonna 201 6 rajatarkastukset Ruotsin ja Tanskan
välillä, koska turvapaikanhakijoiden määrä oli kasvanut räjähdysmäisesti. — Sivu 21

Kannessa: Harmaata, keltaista, sinipunaista…

60 vuotta täyttäneen Silja Linen laivat ovat vuosien varsilla
kulkeneet eri varustamoiden omistuksessa, mikä on näkynyt
ulospäin välillä kirjavinakin värityksinä. — Sivu 22

Kannessa:Välimerellä Crystal Symphonyllä

Toimittajamme pääsi kokeilemaan matkustamista
arvostetuimpien luksusristeilyvarustamoiden joukkoon
kuuluvan Crystal Cruisesin Suomessa rakennetulla laivalla.
— Sivu 30

30

Lokikirja

Merenkulun tärkeimpiä tapahtumia touko-kesäkuulta 201 7.
— Sivu 39
Tällä sivulla, ylhäältä:
Elektra. Kuva: Juhani Mehto
Mein Schiff 6. Kuva: Marko Stampehl
Holmia. Kuva: Bruce Peterin kokoelmat
Crystal Symphony. Kuva: Kalle Id
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Autolautat

Elektra - Suomen en
sähkölautta

Finferriesin uusi hybridilautta
Elektra kulkee pääosin sähköllä ja
on samalla Suomen ensimmäinen
hybridilautta.
TEKSTI : LASSI M ASTOMÄKI

F INFERRIESIN Puolasta tilaama hybridilautta Elektra

maasähköllä ladattavien akkujen varassa toimiva lautta, joka operoi Finferriesin Parainen-Nauvo -linjalla.
Alus on rakennettu Puolan Gdyniassa, ja Suomeen se
saapui toukokuun loppupuolella. Alus sai virallisesti
nimensä Turun Aurajoessa 29.5., kun liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kastoi aluksen. Elektra
aloitti koeajot 8.6., ja varsinainen liikennöinti linjan
vakioaluksena alkoi juhannusviikolla.

on aloittanut liikennöinnin. Elektra on pääsääntöisesti Finferriesin Parainen-Nauvo -reitti on 1 ,6 kilometrin
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Elektra Aurajoessa juhlaliputuksessa. Kuva: Juhani Mehto

pituinen, ja sillä kuljetetaan matkustajia ja rahtia, koska Paraisten ja Nauvon välillä ei ole siltayhteyttä. Finferriesin kesäaikataulun mukaisesti lähtöjä on päiväaikaan 1 5 minuutin välein. Ennen Elektran tuloa reitillä
liikennöi kolme lauttaa, jotka ovat vuonna 1 992 rakennettu Sterna, vuonna 1 993 rakennettu Falco ja
vuonna 1 970 rakennettu Odin. Finferriesin eli viralliselta nimeltään Suomen Lauttaliikenne Oy:n liikenne
on pääosin edellä kuvatun Parainen-Nauvo -reitin
kaltaista. Yritys on valtion omistama, ja se huolehtii

saariston asukkaiden ja yritysten liikenneyhteyksistä
mantereelle.

Enemmän kapasiteettia ympäristöystävällisemmin
Elektra on Suomen suurin maatielautta. Sen pituus on
97,62 metriä, leveys 1 5,20 metriä ja syväys 3,55 metriä. Kaistametrejä lautassa on 450 ja henkilöautoja
mahtuu kyytiin enintään 90. Matkustajia ja miehistöä
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voi olla kyydissä 375 henkilöä.Vertailun vuoksi Parainen-Nauvo reitillä tällä hetkellä käytössä oleva lautta
Sterna on 63,1 metriä pitkä, 1 2,3 metriä leveä ja sen
syväys on 4,2 metriä. Se pystyy kuljettamaan enintään
66 henkilöautoa, joten Elektra on kapasiteetiltaan selkeästi suurempi.

tyiskohtiin. RMC ei kuitenkaan saanut tilausta itse
aluksen rakentamisesta, mitä kritisoitiin Suomessa
voimakkaasti. Arvioiden mukaan aluksen korkeammasta hinnasta olisi palautunut Suomen valtiolle noin
20 prosenttia erilaisten verojen muodossa.

Voimanlähteenään Elektra käyttää Siemensin toimittamia akkupaketteja, jotka ladataan maasähköllä. Finferriesin mukaan latauksen on tarkoitus tapahtua
kummassakin laituripaikassa paikallista sähköverkkoa
käyttäen. Lauttapaikkojen muutostöiden kustannukset olivat noin viisi miljoonaa euroa. Latausjännite on
690 volttia, ja lataus tehdään suoraan sähköverkosta
eikä esimerkiksi rantaan sijoitettujen akkupakettien
kautta kuten norjalaisen Ampere-lautan tapauksessa.
Elektran ajo-akkujen yhteisteho on 1 MWh.

Halvan hinnan takaa paljastui kuitenkin ikäviä yksityiskohtia lautan rakentamisen aikana. Brittiläinen
Telegraph-lehti uutisoi saksalaisten tekemästä tutkimuksesta, jossa paljastui CRIST S.A.:n olevan yksi
pohjoiskorealaisia työntekijöitä käyttävistä puolalaisista telakoista. Pohjoiskorealaiset työntekijät ovat
Puolassa Pohjois-Korean valtion lähettäminä, ja he
saavat työskentelystään ainoastaan pientä päivärahaa.
Heidän palkkansa maksetaan suoraan Pohjois-Korean
valtion tileille. Tämä on useassa eri lähteessä tulkittu
käytännössä orjuudeksi.

Apuvoimana Elektralla on kolme 420 kilowatin dieselgeneraattoria, joilla on tarkoitus avustaa lautan
kulkua erityisesti jäissä liikuttaessa, jotta lautan tehot
ja virta eivät loppuisi kesken. Lisäksi aluksella on aurinkopaneeleja tuottamassa sähköä. Käytännössä
Elektra on siis hybridilautta ja ensimmäinen laatuaan
Suomessa.

Finferries vastasi arvosteluun teettämällä telakalla
selvityksen, jossa paljastui että telakan alihankkijan
palveluksessa oli työskennellyt 39 pohjoiskorealaista.
Selvityksen jälkeen tehdyssä tarkastuksessa pohjoiskorealaisia työntekijöitä ei kuitenkaan enää ollut telakalla töissä. CRIST S.A. oli lopettanut heidän käyttämisensä asiasta syntyneen kohun jälkeen.

Rakennustelakalla käytössä pohjoiskorealaisia Finferries yhtenäistää väriasunsa
työntekijöitä
Elektran rakennustelakkana toimi Puolan Gdyniassa
sijaitseva CRIST S.A. Tilauksen varmistumisen jälkeen
Finferriesiä kritisoitiin lautan tilaamisesta puolalaiselta
telakalta.Yhtiön toimitusjohtaja Mats Rosin kertoi valinnan perusteena olleen paras hinta-laatusuhde.
CRIST S.A.:n tarjoama hinta, 1 5 miljoonaa euroa, oli
ilmeisesti kymmeniä prosentteja suomalaistelakoita
halvempi. Aluksen suunnittelussa on kuitenkin raumalaisella RMC:llä ollut suuri rooli, sillä sen suunnittelijat käyttivät paljon aikaa aluksen teknisiin yksi-

Samaan aikaan Elektran valmistumisen kanssa Finferries on alkanut yhtenäistää lauttojensa väritystä.
Lauttojen rungot on maalattu keltaiseksi, ja pohja sekä lautoissa aiemmin mustalla maalatut raidat ja luukut on maalattu uudessa värityksessä sinisiksi.Varustamon tiedotteen mukaan uusi väritys on tarkoitus
laajentaa pikku hiljaa telakointien yhteydessä kaikkiin
lauttoihin. Ensimmäisenä uuden väri-ilmeen sai Kaita,
joka toimii lähinnä vara-aluksena Finferriesin Turun
seudun reiteillä.

Fakta: Sterna vs. Elektra
Sterna (1 992-)

Elektra (201 7-)

Rakennettu:1 992, Hollming Oy, Rauma
Pituus: 63,1 metriä
Leveys: 1 2,3 metriä
Syväys: 4,2 metriä
DWT: 1 1 00
Henkilöautoja: n. 66

Rakennettu: 201 7, Crist S.A., Puola
Pituus: 97,9 metriä
Leveys: 1 5,2 metriä
Syväys: 3,6 metriä
DWT: 525 tons
Henkilöautoja 90
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Yllä: Komentosillan alapuolelle on sijoitettu aurinkopaneeleja, joiden pitäisi hyvissä olosuhteissa riittää tuottamaan tarpeeksi sähköä miehistön tiloihin. Kuva: Juhani Mehto
Yllä oikealla: Elektran pariksi reitille jää vuonna 1 992 rakennettu Sterna, jossa on vielä henkilöautoille tarkoitetut autohyllyt, joista toinen oli kuvaa otettaessa käytössä. Elektrassa
hyllyt on jätetty pois, koska niiden täyttäminen hidastaa
aluksen lastausta merkittävästi. Kuva: Olli Tuominen
Oikealla: Kaita oli huhtikuussa telakalla Turun Pansiossa, jossa
se maalattiin ensimmäisenä Finferriesin uusiin väreihin. Kuva:
Juhani Mehto
Alla: Parainen-Nauvo -linjan toinen vakioalus Falco jää mitä
ilmeisemmin reitin varalautaksi. Kuva: Olli Tuominen
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Risteilijät

Ekoristeilijä
Helsingistä?

Arctech näyttää vihdoin pääsevän
mukaan risteilyalusmarkkinoille,
kun se solmi japanilaisen Peace
Boatin kanssa aiesopimuksen
maailman ympäristöystävällisimmän risteilijän rakentamisesta.
Peace Boatin suunnittelema alus
tulee toteutuessaan olemaan
suunnannäyttäjä laivojen ympäristöpäästöjen pienentämisessä.
TEKSTI : O LLI TUOMINEN

maailman ympäristöystävällisimmän risteilijän rakentamisesta. Osapuolten mukaan tilaus on tarkoitus
vahvistaa lähiaikoina, ja toteutuessaan alus on määrä
luovuttaa tilaajalleen keväällä 2020. Noin 60 000
bruttotonnin aluksen matkustajakapasiteetiksi on
kaavailtu noin 2000, ja hyttejä on tarkoitus tulla noin
750.
Peace Boatin aluksessa on useita risteilijöissä ennennäkemättömiä ratkaisuja, kuten mekaaniset purjeet,
joiden on määrä tuoda keskimäärin neljän prosentin
säästö kulutuksessa. Optimaalisissa olosuhteissa
Peace Boat arvioi säästöpotentiaalin olevan jopa
kymmenen prosenttia.
Nykytrendin mukaisesti alus varustetaan monipolt-

J APANILAINEN Peace Boat -järjestö ja Arctech Hel- toainemoottoreilla, jotka voivat käyttää polttoainee-

sinki Shipyard ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen naan nesteytettyä maakaasua, biokaasua, meridieseliä
8

sekä biodieseliä. AIDApriman tavoin aluksessa on ilmapulputusjärjestelmä, jonka tehtävänä on vähentää
veden aiheuttamaa vastusta.

1 2 000 neliötä aurinkopaneeleja

Peace Boatin mukaan aluksen futuristinen ulkomuoto pienentää ilmanvastusta merkittävästi. Rungon muotoiluun on
haettu mallia luonnosta, ja vedenalaisten osien muotoilua
ovat inspiroineet valaat. Kuvasta näkee selvästi, miten aluksen purjeet on päällystetty aurinkopaneeleilla parvekkeiden
kaiteiden tavoin. Kuva: Peace Boat

Ympäri laivaa on määrä sijoittaa yhteensä 1 2 000 neliön edestä aurinkopaneeleja, joiden on hyvissä olosuhteissa tarkoitus tuottaa tarpeeksi energiaa hyttien
ja ulkotilojen valaistukseen. Laskelmat on tehty sillä
oletuksella, että kerrallaan puolet aluksen aurinkopaneeleista olisivat auringon puolella. Energiankulutusta
pyritään vähentämään nelikerroslaseilla, jotka vähentävät merkittävästi sisätilojen lämmitys- tai viilennystarvetta.

tään edistämään rauhaa, ihmisoikeuksia ja kestävää
kehitystä. Tällä hetkellä Peace Boat operoi vuonna
1 982 valmistuneella Ocean Dreamilla, joka valmistui
alun perin Carnivalille nimellä Tropicale. Sittemmin
alus liikennöi Costan, P&O Australian ja Pullmanturin
liikenteessä ennen kuin se siirtyi Peace Boatille
vuonna 201 2.

Peace Boat on japanilainen järjestö, joka järjestää
vuosittain kolme maailmanympärimatkaa, joilla pyri-

Ulkomatala jatkaa tilanteen seuraamista Facebookissa ja
lehden sivuilla.
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Risteilijät

Mein Schiff 6
arjansa viimeinen

Ainakin toistaiseksi viimeinen 290metrinen Mein Schiff luovutettiin
Turusta toukokuun alussa. Seuraavat kaksi alusta tulevat olemaan
Mein Schiff 6:tta suurempia mutta
noudattelevat samaa hyväksi havaittua konseptia.

Mein Schiff 6 kastettiin Hampurissa Elbphilharmonien
edustalla. Kuva: TUI Cruises
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TEKSTI : O LLI TUOMINEN

TURUN telakan vuosittainen Mein Schiffin luovutus

toteutui tänä vuonna jo neljättä kertaa, kun Mein
Schiff 6 luovutettiin TUI Cruisesille 9. toukokuuta
noin viikon aikataulusta etuajassa.Turusta alus suuntasi Saksan Kieliin, josta se lyhyiden esittelyristeilyiden
jälkeen jatkoi Hampuriin. Siellä alus kastettiin juhlallisesti Elbphilharmonien uuden konserttitalon edustalla 1 . kesäkuuta (ks. edellisen aukeaman kuva). Kesäkauden Mein Schiff 6 risteilee Pohjois-Euroopassa, ja
vieraileepa alus kertaalleen myös Helsingissä, 31 . heinäkuuta.

säädöstä, jolla parannellaan jo ennestään hyvää tuotetta niin miehistöltä kuin asiakkailta tulleiden palautteiden pohjalta. Neljännen aluksen kohdalla myös rakennusprosessia on edelleen saatu virtaviivaistettua,
mikä näkyi hieman etuajassa tapahtuneena luovutuksena.

Panostusta sisähytteihin

Mein Schiff -sarjassa on panostettu erityisesti sisähytteihin. Kun monilla laivoilla sisähytit ovat laivan
pienimpiä ja varustelultaan vaatimattomia, ovat nämä
Mein Schiff -sarjassa vähintään ikkuna- ja parvekehyttien kokoisia. Myös varustelu vastaa ulko- ja parSarjan neljäs alus noudattelee edeltäjiensä linjoja, eikä vekehyttien tasoa. Näin varustamo pyrkii ohjaamaan
merkittäviä muutoksia viime vuonna valmistuneeseen kysyntää myös tähän, usein hieman hyljeksittyyn
Mein Schiff 5:een nähden ole juurikaan tehty. Telakan hyttiluokkaan.
edustajien mukaan kyse onkin lähinnä pienestä hieno-

Moderneja ratkaisuja

Laivan konserttisali Klanghaus on pakattu täyteen
modernia tekniikkaa.Telakan edustajien mukaan akustiikkaa voidaan säätää halutunlaiseksi ja muokata sitä
imitoimaan esimerkiksi jotain tunnettua konserttisalia. Saliin on piilotettu 50 mikkiä, joten puhujalla ei
ole tarpeen olla perinteistä omaa mikkiä, vaan äänenvahvistus toimii yhteisten mikkien avulla. Tilassa on
myös hologrammiseinä, jonka avulla yleisölle voidaan
heijastaa kolmiulotteisia kuvia tai elokuvia ilman erillisiä 3D-laseja.

Jatkoa seuraa
Yllä: Ravintoloiden osalta muutoksia ei ole tapahtunut:
Osterian löytää myös muilta Turussa rakennetuilta Mein Schiff
-laivoilta. Kuva: Olli Tuominen
Alla: Shoppailun lomassa voi varustamon mielestä hyvin
pysähtyä käytävän varrella oleville sohvaryhmille. Kuva: Olli
Tuominen.

Mein Schiff -sarja saa jatkoa jälleen ensi keväänä, kun
ensimmäinen pidennetty Mein Schiff valmistuu. Mein
Schiff 1 -nimen saavaan alukseen lisäpituuden myötä
tulevista uutuuksista ei ole vielä kerrottu mitään julkisesti, mutta oletettavasti ainakin ravintolapuolelle
on tulossa jotain uutta. Mein Schiff 2 puolestaan valmistuu keväällä 201 9.
TUI-konserni panostaa tällä hetkellä risteilysegmenttiin merkittävästi. Britannian-markkinoille suunnattu
Thomson Cruises toi toukokuun puolivälissä liikenteeseen Royal Caribbeanilta hankitun TUI Discovery
2:n (ex-Legend of the Seas), ja myös expedition- ja
luksus-segmentteihin keskittynyt Hapag-Lloyd on kasvattamassa laivastoaan kahdella expedition-risteilijällä.
Nähtäväksi siis jää, ovatko tulevien kahden vuoden
aikana valmistuvat Mein Schiff 1 ja Mein Schiff 2 sarjansa viimeiset, vai saako sarja vielä jatkoa.
Artikkeli Mein Schiff 5:n valmistumisesta julkaistiin Ulkomatalan numerossa 4/201 6.
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Yllä: Omalla aurinkokannella varustetun kaksikerroksen
sviitin kylpyhuoneessa on osittain lasiseinä, joten maisemien
ihailu onnistuu vaikka hampaita pestessä. WC on kuitenkin
oman oven takana. Kuva: Olli Tuominen
Yllä oikealla: Lapsiperheitä varten laivalta löytyy hyttejä,
joissa on parivuoteen lisäksi omassa sopessaan kerrossänky.
Oviaukon saa tarvittaessa suljettua, jos lapset on tarve saada
nukkumaan ennen vanhempia. Kuva: Olli Tuominen
Oikealla: Sisähytit ovat Mein Schiff 6:lla vähintään ulkohyttien
kokoisia, joten koon puolesta sisähytissä saa rahoilleen
hyvän vastineen. Kuva: Olli Tuominen
Alla: Ensi vuonna valmistuva Mein Schiff 1 on jo hyvää
vauhtia tekeillä telakan altaassa. Kuva: Olli Tuominen
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Rahtivarustamot

Rahtivarustamoide
pudotuspeli
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Nyt kaatuneen Abis Shippingin laivoja nähtiin Suomessakin. Kuvassa Abis Dusavik
saapumassa Kantvikiin.
Kuva: Jukka Koskimies
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Yhä useampi rahtiin erikoistunut
varustamo on ajautunut viime
aikoina konkurssiin, niistä näkyvimpänä Hanjinin konkurssi viime
talvena. Rahoittajat näkevät yhä
useamman huonosti menestyvän
varustamon pelinappulana, josta
pitää päästä eroon.
TEKSTI : LASSI LIIKANEN

VIIME syksynä dramaattisesti konkurssiin ajautunut

Hanjin-konttivarustamo herätti paljon mielenkiintoa
maailmalla. Alaa seuranneille ja tunteville konkurssi ei
tullut yllätyksenä, vaan se oli lähinnä väistämätöntä.
Hanjin ei kuitenkaan ole suinkaan ainoa varustamo,
joka viime aikoina on ajautunut konkurssiin, vaikka
onkin niistä suurin. Tässä artikkelissa tutkimme tarkemmin rahtivarustamokonkursseja ja niihin vaikuttaneita syitä.

Merirahtien hinnat pitkään alhaisella tasolla
Finanssikriisin iskettyä täydellä voimalla vuonna 2008
tippuivat merirahtien hinnat dramaattisesti maailmanlaajuisen talouden alavireen seurauksena. Käytännössä kaikkien erityyppisten merirahtien hinnat
kävivät poikkeuksellisen korkealla tasolla juuri ennen
finanssikriisin alkua ja sen iskettyä taas romahtivat.
The Economist -lehden raportti vuodelta 201 5
valaisee hyvin, miten voimakas pudotus oli. Erilaisten
kuivalastien rahtihintoja mittaava Baltic Dry Index
(BDI) nousi vuosien 2006-2008 aikana jyrkästi, alimmillaan noin 2000 pisteestä korkeimmillaan lähes 1 2
000 pisteeseen. Sieltä ne tippuivat 1 000 pisteeseen ja
sen alle - eikä pysyvää nousua sen jälkeen ole nähty.
Finanssikriisin jälkeisten vuosien aikana indeksi kävi
paikoitellen noin 4000 pisteessä mutta putosi nopeasti takaisin alhaiselle tasolle. Parin viime vuoden aikana se on heilunut 1 000 pisteen molemmin puolin.

suuri ongelma on maailmanlaajuinen ylikapasiteetti,
joka tietysti heijastelee myös hintoihin. The Economistin selvityksen mukaan kuivarahtialuksia tilattiin
lujaa tahtia juuri niinä vuosina, kun hinnat tippuivat
alimmilleen. Tietysti tilauksia laitettiin sisään siinä toivossa, että hinnat nousevat pian ja matalasuhdanteessa aluksia saa halvemmalla ja nopeammalla toimitusajalla. Tämä oli virhelaskelma varustamoilta: hinnat
eivät ikinä palanneet huippuunsa vaan ovat edelleen
matalalla tasolla. Tilausbuumi johti selkeään ylikapasiteettiin markkinoilla.
Sama ongelma koskee erityisesti konttimarkkinoita.
Alhaiset hinnat yhdistettynä maailmanlaajuiseen ylikapasiteettiin ovat oravanpyörä, joka lopulta johtaa
varustamoiden konkurssiin. Konkurssien ongelmana
on niin ikään, että ne eivät välttämättä poista kapasiteettia markkinoilta; useasti kilpailijat ostavat konkurssiin menneiltä varustamoilta aluksia, jolloin ylikapasiteetti säilyy. Lisäksi vaikka laajennetun Panaman
kanavan käyttöönotto on aiheuttanut useiden vanhan
kokoisten panamax-konttilaivojen päätymisen romurannoille jopa alle kymmenen vuoden ikäisinä, uudisrakennusten suuresta määrästä johtuen kokonaiskapasiteetti ei ole laskenut, päinvastoin. Konttimarkkinat ovat toisaalta suuressa murroksessa ja toinen
toistaan suurempia aluksia rakennetaan, mikä lisää
niiden tehokkuutta ja siten myös kannattavuutta.
Konttivarustamot ovat myös pyrkineet tehostamaan
toimintaansa esimerkiksi kopioimalla lentoliikenteestä tuttua allianssimallia, jossa kapasiteettia jaetaan
kilpailijoiden kanssa parempien tuottojen toivossa.

Jättiläinen kaatuu - Hanjin ajautuu konkurssiin
Jo pitkään on puhuttu konttimarkkinoiden hankalasta
tilanteesta. Spekulaatiot kuitenkin realisoituivat viime
vuoden puolella, kun eteläkorealainen varustamojätti
Hanjin ajautui konkurssiin. Tänä vuonna 40 vuotta
täyttävän Hanjinin kaatoi heikko markkinatilanne
yhdistettynä velkataakkaan, joka lehtitietojen mukaan
oli yli viisi miljardia dollaria. Lisäksi kaikki merkittävät
yhtiön rahoittajat, valtio-omisteinen Korea Development Bank etunenässä, kieltäytyivät enää pumppaamasta yhtiöön lisää rahaa. Hanjinin kaatoi siis osin
samat syyt kuin toisen, niin ikään eteläkorealaisen
suuryritys STX:n, sillä myös STX:n vaikeuksiin liittyi
olennaisesti suuri velkataakka.

Helppoa ei ole myöskään ollut tankkerimarkkinoilla.
Sielläkin hinnat ovat pysytelleet alhaisella tasolla
finanssikriisin huipun jälkeen. Konttirahtien hintoja
voi yrittää hahmottaa esimerkiksi Shanghain konttiindeksin avulla. Vaikka hintojen lasku konttimarkkinoilla ei olekaan ollut yhtä dramaattista kuin muualla, Hanjinin konkurssi on toki sikäli poikkeuksellinen,
ovat nekin hinnat edelleen kautta linjan alhaisempia että ennen kaatumistaan se kuului maailman kymmenen suurimman konttivarustamon joukkoon.
kuin finanssikriisiä edeltävällä tasolla.
Isojen toimijoiden ajautuminen konkurssiin ei ole
Kuten taloudessa aina, tietenkään hintoja tuijot- ollut kovin tavallista viime vuosina. Hanjinin konkurssi
tamalla ei saa selvää kuvaa koko totuudesta. Toinen oli myös sinänsä yllättävä, sillä monissa piireissä
uskottiin toisen kilpailevan korealaisen suuren toimi16

jan, Hyundai Merchant Marinen (HMM) päätyvän
konkurssiin Hanjinin sijasta, ja perinteisesti myös
Etelä-Korean hallitus on tukenut vahvasti maan suuria
konglomeraatteja. Konkurssin seurauksena monia
yhtiön laivoja ei päästetty satamiin, kun mitään takeita
ei enää saatu siitä, että yhtiö maksaa tarvittavat
satamamaksut. Laivojen jääminen ankkuriin satamien
edustalle taas johti tavaravirtojen häiriöihin juuri kun
maailmankauppa oli valmistautumassa loppuvuoden
ostospiikkeihin, kuten Black Fridayhin ja jouluun.
Suuren toimijan poistuminen pelistä aiheutti päänvaivaa myös CKYHE-allianssille, johon Hanjin kuului.
Allianssien tarkoituksena on jaella allianssin osakkaiden lastia muiden toimijoiden kesken, jotta täyttöasteet voidaan optimoida mahdollisimman hyvin.
Muut osapuolet, COSCO, K Line, Hang Ming ja
Evergreen Line, ryhtyivät nopeasti paikkailemaan
konkurssin aiheuttamia häiriöitä kieltäytymällä lastaamasta Hanjinin aluksia tai ottamasta Hanjinin lastia
omille aluksilleen, välttyäkseen mahdollisilta tappioilta.
Drewryn alkuvuodesta tekemä selvitys osoitti, että
noin kolmasosa Hanjinin vajaasta 1 00 konttilaivasta
oli vuoden 201 7 alussa uudelleen työllistettyjä jonkin
toisen operaattorin liikenteessä. Eniten aluksia oli
mennyt Maerskille 2M Alliancen liikenteeseen. Tuolloin noin kaksi kolmasosaa entisestä laivastosta
odotti uusia tehtäviä. Vaikka makuutettu laivasto sen
jälkeen on varmasti jonkin verran kutistunut, osoittaa
se kuitenkin, ettei ylikypsillä konttilaivamarkkinoilla
suoranaisesti revitä käsistä vapaata kalustoa.

Yllä: Hanjinin konkurssi yllätti markkinat. Useammalla taholla
taatusti odotettiin, että pääasiallinen rahoittaja ja EteläKorean valtion hallinnassa oleva Korea Development Bank
pelastaisi yhtiön kuilun partaalta, kuten maassa usein on ollut
tapana. Maailman seitsemänneksi suurin konttivarustamo
Hanjin kuitenkin päästettiin kaatumaan. Kuvassa Hanjin
Sooho Cuxhavenissa vuonna 201 3. Kuva: Jukka Koskimies
Alla: Flinter kärsi kuivalastien merkittävästä romahduksesta
finanssikriisin jälkeen. Kun rahoittajapankki ING päätti
keskeyttää rahoituksen, ajautui toiminta välttämättä
konkurssiin. Kuvassa Flinterbay Cuxhavenissa vuonna 201 5.
Kuva: Juhani Mehto

Flinterin tarinan loppu
Matalat rahtien hinnat iskivät kovasti myös hollantilaiseen monikäyttöisiä rahtialuksia operoineeseen
Flinter-varustamoon, jonka alukset olivat tuttu näky
monissa suomalaisissa satamissa. Vuosien talousvaikeuksien jälkeen viimeinen naula arkkuun iskettiin
viime syksynä, kun yksi varustamon tärkeimmistä
rahoittajista, hollantilainen suurpankki ING kieltäytyi
enää rahoittamasta Flinteriä. Tämä päätös ajoi luonnollisesti varustamon toiminnot ahtaalle, eikä vaihto- rahoituksen katkaisemisesta tuli toki katkerana yllätyksenä. Tilannetta kuvastaa myös hyvin se, että
ehtona ollut lopulta enää muuta kuin konkurssi.
Flinterin toimitusjohtaja kertoi NOS:n haastattelussa
Joulukuussa 201 6 Flinterin toiminnot päättyivät lopul- varustamolla olleen tallessa runsaasti varoja huonoja
lisesti, ja varustamon kaikki osat ajettiin konkurssiin. aikoja varten. Konkurssiin mennessään Flinter oli
Varustamon johto ei pitänyt ratkaisua järkevänä, vaan kuitenkin velkaantunut ja suojapuskurit oli ehditty jo
totesi konkurssin olevan huono vaihtoehto niin käyttää.
henkilöstön, omistajien kuin yhteistyökumppaneidenkin osalta. Flinterin johto arveli myös ING-pankille Yhdeksän Flinterin laivaa myytiin huutokaupassa tansaiheutuvan miljoonaluokan tappiot konkurssista. kalaiselle Thorco Shippingille, joten ylikapasiteetin aiYhtiön johdolle rahoittajan yksipuolinen ilmoitus heuttamat ongelmat eivät tällä konkurssilla juuri
ratkenneet.
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osittain samaa kaavaa kuin kohtalotoveri
Toinenkin hollantilainen kaatui - Abis Shipping noudatteli
Flinterinkin.Taustalla pyörineet hollantilaiset rahoittaFlinter ei ole ainoa hollantilainen varustamo, jolle on
markkinoiden myllerryksessä käynyt köpelösti. Öljyja kaasuyhtiöille sekä tuulivoimapuistoihin raskaiden
rahtien kuljettamiseen erikoistunut Abis Shipping
joutui vaikeuksiin vuoden 201 6 loppupuolella. Myös
tämän konkurssin taustalla oli jo pitkään jatkunut
haastava markkinatilanne.

jat keskeyttivät rahoituksen, mikä teki toiminnan
jatkamisesta mahdotonta. Vasta vuonna 2007 perustetun varustamon toiminnan alasajo hoidettiin kuitenkin melko rauhallisesti: alukset saivat seilata loppuun jo aloittamansa matkat ja purkaa lastit, ja sen
jälkeen ne määrättiin palaamaan hollantilaisiin satamiin.

Abis Shippingin tapauksessa konkurssiin ajautuminen Jälleen kerran seurauksena oli huutokauppa, sillä rahoittajat vaativat lähes välittömästi 1 2 aluksen huutokauppaamista. Huutokauppa toteutettiin jo marraskuun 201 6 lopulla. Abis hallinnoi 21 alusta, joista
neljällä oli toinen omistaja, ja täten 1 7 alusta oli
varustamon omistuksessa. Abis Shippingin vaikeuksien
johdosta myös hollantilainen Central Industry Group
(CIG) joutui marraskuussa maksuvaikeuksiin. CIG oli
rahoittanut varustamon toimintaa monilla kymmenillä
miljoonilla euroilla. Melko pian, marraskuun 201 6
lopulla, pääomasijoitusyhtiö Nimbus osti CIG:n toiminnot ja sijoitti uutta rahaa toimintaan.

Monien toiminta liipaisimen alla?

Yllä: Melko nuori, vasta kymmenen vuotta sitten perustettu
Abis Shipping ajautui niin ikään vaikeuksiin. Sen kaatoi
matalien merirahtihintojen lisäksi öljy- ja kaasualan heikko
investointitahti, joka johtuu suoraan juuri kyseisten raakaaineiden poikkeuksellisen matalasta hintatasosta. Konkurssin
seurauksena myös merkittävä omistaja CIG myytiin uusille
sijoittajille, jotka investoivat lisää rahaa yhtiöön. Kuva: Juhani
Mehto
Alla: Hanjinin keikkuessa konkurssin partaalla heräsivät
huolet myös toisesta suuresta eteläkorealaisesta varustamosta, Hyundaista (HMM). Lehtitietojen mukaan Hyundai
onkin nyt taloudellisissa ongelmissa, joihin tarvitaan omistajan väliintuloa. Nähtäväksi jää, pelastaako KDP Hyundain
vai antaako sen kokea Hanjinin kohtalon. Kuvassa varustamon Hyundai Force Hampurissa. Kuva: Jukka Koskimies

Ei ole sattumaa, että juuri viime vuosien aikana monien varustamoiden toiminta on päättynyt kuin seinään. Flinterin ja Abis'in tapauksessa on selvää, että
rahtihinnat yhdistettynä liikakapasiteettiin johtavat jo
itsessään ongelmiin. Sen lisäksi esimerkiksi juuri
paljon öljy- ja kaasuyhtiöitä palvelemaan erikoistunut
Abis kärsi yleisesti alan heikosta hintakehityksestä ja
siitä johtuvasta investointien vähentymisestä, joka
tietysti heijastelee myös alihankkijoihin.
Heikko - tai pahimmassa tapauksessa jopa miinusmerkkinen - kannattavuus aiheuttaa päänvaivaa yritysten lisäksi myös rahoittajille. Edellä mainituissa kolmessa esimerkissä jokaisessa tapauksessa taustalla on
rahoittajan päätös “sulkea rahahanat”, joka johtaa
toiminnan päättymiseen ja omaisuuden likvidointiin.
Tämä ratkaisu on radikaali, ja sillä lähinnä yritetään
enää pelastaa se, mikä pelastettavissa on.
Ei myöskään ole sattumaa, että viime aikoina yhä
useampi varustamo on kaatunut juuri edellä mainitulla tavalla. Merenkulun luotottajat ovat yhä suuremmissa määrin huolestuneet nykytilanteesta ja ryhtyneet karsastamaan sektorille myönnettäviä luottoja.
Moni eurooppalainen suurpankki on viime vuosina
raportoinut alati kasvavista luottotappioista juuri
merenkulun osalta. Saksalaiset suurpankit Deutsche
Bank sekä Commerzbank ovat varoittaneet, että
luottotappiot merenkulussa voivat kasvaa. Commerzbank on myös tehokkaasti yrittänyt karsia merenkulun luottoja portfoliostaan.
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Saksalainen Rickmers näyttää joutuvan mukaan
rahtivarustamoiden pudotuspeliin. Rickmersin
päärahoittajapankki HSH Nordbank kieltäytyi hyväksymästä
varustamon rahoituksen uudelleenjärjestelyyn tähtäävää
suunnitelmaa, jonka hylkääminen vei Rickmersin
maksukyvyttömyyteen. Nyt varustamon täytyy yksin keksiä
vedenpitävä suunnitelma, jolla se kykenee jatkamaan
toimintaansa. Yllä kuvassa varustamon Rickmers Antwerp.
Kuva: Juhani Mehto

Saksalaiset pankit ovat erityisissä vaikeuksissa, sillä ne
ovat perinteisesti olleet suuria merenkulun luotottajia. Toisaalta pankit muissakin maissa, joissa meriklusteri on ollut vahva, ovat varpaillaan. Aiemmin
esitellyt esimerkit Hollannista puhuvat puolestaan.
Pohjoismaissa taas esimerkiksi norjalainen DNB on
yksi maailman suurimmista öljy- ja kaasualan sekä
täten osin luonnollisesti myös merenkulun luotottajista, keskittyen paljon myös nyt heikosti sujuvaan
offshore-alaan. Pohjoismaisista pankeista myös yhteispohjoismaalaisella Nordealla, ruotsalaisella SEB:llä
sekä tanskalaisella Danske Bankilla on paljon luottoja
merenkulkualalla SIX Newsin kokoaman raportin
mukaan.
Lukuisten pankkien näkyvä läsnäolo merenkulussa
yhdistettynä huonoon kannattavuuteen ja siten
ongelmalainoihin lienee siis johtanut tähän “johto irti
seinästä” -tilanteeseen, johon yhä useampi varustamo

on viime aikoina joutunut. Välttääkseen pahemmat
luottotappiot näkee rahoitusala järkevämmäksi lopettaa toiminta ja myydä omaisuus kuin jatkaa toimintaa
paremman toivossa. Monet pankit, mukaan lukien
saksalaiset suurpankit ja esimerkiksi DNB, ovatkin
kutistaneet runsaasti merenkulun portfolioitaan.
Ja ongelmat tuskin ovat ohi. Niin kauan kun maailmantalous ja sitä myötä kauppa eivät lähde reippaaseen kasvuun, ei merenkulkukaan tervehdy ilman
kapasiteetin merkittävää vähennystä. Bloomberg
kirjoitti maaliskuussa niin ikään taas korealaisen
HMM:n sekä Daewoo Shipbuildingin ongelmista,
joihin todennäköisesti tarvitaan omistajan apua.
Omistaja näissä molemmissa onkin jo aiemmin tuttu
Korea Development Bank, joka viime syksynä keskeytti rahoituksen Hanjinille. Kesäkuun alussa myös
saksalainen Rickmers julisti itsensä maksukyvyttömäksi, kun sen suurin rahoittajapankki, saksalainen
HSH Nordbank ei suostunutkaan varustamon rahoituksen uudelleenjärjestelyyn. Tappiollinen Rickmers
on nyt kovien valintojen edessä välttääkseen konkurssin. Näiden tapauksien valossa ei siis liene poissuljettua, etteikö tähän mennessä muutamissa tapauksissa nähty rahoituksen katkeaminen osuisi muidenkin huonokuntoisten varustamoiden kohdalle.

19

Lähteitä:
- Aktiespararna (https://www.aktiespararna.se/)
- American Shipper
(http://www.americanshipper.com/)
- Bloomberg Markets
(https://www.bloomberg.com/markets)
- Handelsblatt Global
(https://global.handelsblatt.com/)
- Maritiemnieuws.nl (http://maritiemnieuws.nl/)
- Maritiem Nederland
(http://www.maritiemnederland.com/)
- NOS (Nederlandse Omroep Stichting)
(http://nos.nl/)
- Seatrade Maritime News (http://www.seatrademaritime.com/)
- Shanghai Shipping Exchange (http://en.sse.net.cn/)
- Shippingwatch (http://shippingwatch.com/)
- Splash 24/7 (http://splash247.com/)
- SWZ Maritime (http://www.swzonline.nl/)
- The Economist (http://www.economist.com/)
- World Maritime News
(http://worldmaritimenews.com/)
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Kesäkuun puolivälissä niin ikään hollantilainen
monialavarustaja Vroon joutui myrskyn silmään, kun
lehtitietojen mukaan varustamo oli taloudellisissa
vaikeuksissa. Yhtiö joutui vastaamaan näihin väitteisiin
lehdistötiedotteella, jossa se vakuutti selviytyvänsä ongelmistaan, ja saavuttanee näin sopimuksen pääasiassa hollantilaisten luotottajiensa kanssa. Nähtäväksi jää, tuleeko
Vroonista kuitenkin raa'an markkinatilanteen seuraava uhri:
ainakaan sen kohtalontovereita eivät hollantilaiset pankit
enää loppuvaiheessa kohdelleet erityisen suopeasti. Kuvassa
varustamon VOS Partner. Kuva: Juhani Mehto

Tukholman-kirjeenvaihtaja

Hyvästi, ID-kontrollit!
TEKSTI : LASSI LIIKANEN

ylimääräiset kustannukset ja vei Ruotsin valtion
Euroopan unionin tuomioistuimeen. Varustamo pe4. TAMMIKUUTA 201 6 käynnistyi poikkeuksellinen rusteli vaatimustaan sillä, ettei sitä voida velvoittaa
toimenpide, jollaista ei oltu nähty vuosikymmeniin maksamaan toimenpidettä, josta Ruotsin valtio on
Pohjoismaiden yhteisen passiunionin tai Euroopan säätänyt.
vapaan liikkuvuuden alueella. Ruotsin hallitus perusteli toimintaansa välttämättömällä pahalla, kun ID- Tanskan ja Ruotsin välillä kulkeva Stena Line sen
kontrollit käynnistyivät Tanskan ja Ruotsin välisellä sijaan ei juurikaan kärsinyt uudesta säännöstä. Se oli
rajalla noin puolitoista vuotta sitten.Tarkoituksena oli jo aiemmin päättänyt kontrolloida matkustajiensa
pysäyttää turvapaikanhakijoiden alati kasvanut virta, asiakirjat, sillä syksyllä valtiopäivillä pikaisesti säädetty
joka toi Ruotsiin vuoden 201 5 aikana lopulta noin laki määritti tarkistamaan matkustusasiakirjat epäilyttävissä tapauksissa, kun merimatkan pituus on yli
1 60 000 turvapaikanhakijaa.
20 merimailia. Stenan laivoilla turvapaikkaa hakevia
ID-kontrollit alkoivat Kastrupin lentokentän juna- saapui aiemmin syksyllä erityisesti Saksasta Skåneen
asemalla Tanskassa, sekä tanskalaisissa satamissa, ja Länsi-Ruotsiin.
joista oli liikennettä Ruotsiin: Helsingørissa, Grenåssa
sekä Frederikshavnissa. Kaikilta Ruotsiin matkus- Ruotsin hallitus lupautuikin lopulta maksamaan
tavilta vaadittiin matkustusasiakirjojen tarkistamista. budjetistaan ID-kontrolleista aiheutuvia kustannuksia
Mikäli näin ei tehtäisi, voitaisiin matkustajan rajan yli liikennöitsijöille. Paras lahja operaattoreiden kannalta
kuljettava yhtiö tuomita 50 000 kruunun (noin 5000 tuli kuitenkin tänä keväänä, kun hallitus yllättäen
päätti poistaa ID-kontrollit 4. toukokuuta 201 7
euron) sakkoon.
alkaen. Turvapaikanhakijoiden virta oli jo pysähtynyt,
joten hallitus näki tarpeellisena jatkaa vain sisäisiä
rajatarkastuksia muttei ID-kontrollia.

"

ID-kontrollit toki rasittivat
Juutinrauman seudun
taloutta, ja kauppakamari onkin arvioinut liki
1 ,5 miljardin Ruotsin
kruunun arvonmenetyksen seudulle kontrollien
myötä

Suurta päänvaivaa ID-kontrollit tuottivat laivaliikenteessä erityisesti Scandlinesille, jonka laivat kulkevat
tiheästi 1 5 minuutin välein Helsingøristä Helsingborgiin ja päinvastoin. Varustamon toimitusjohtaja totesi,
että kontrollit tulevat maksamaan Scandlinesille noin
20 miljoonaa Tanskan kruunua (lähes 2,7 miljoonaa
euroa) ensimmäisen puolen vuoden aikana. Varustamo vaatikin, että Ruotsin hallituksen tulee maksaa

Lähes puolitoista vuotta jatkunut haitta päättyi siis
sekä laiva- että juna- sekä bussimatkustajille. Junamatkustajille ero oli lähinnä ajallinen, sillä Kastrupin
juna-asemalla tapahtunut ID-kontrolli yhdistettynä
sisäiseen rajatarkastukseen Ruotsin puolella Hyllien
asemalla lisäsi matka-aikaa tuntuvasti. Tämä toki
rasitti Juutinrauman seudun taloutta, ja kauppakamari
onkin arvioinut liki 1 ,5 miljardin Ruotsin kruunun
arvonmenetyksen seudulle kontrollien myötä. Varustamoille, kuten Scandlinesille, tarkastukset olivat niin
ikään taloudellinen rasite. Ajoitus oli toki erityisen
huono nyt, kun Scandlines investoi lähivuosina
runsaasti liikenteeseensä: se on muuttamassa lauttojaan akkukäyttöisiksi.
Scandlinesin, kuin myöskään juna- tai bussioperaattoreidenkaan, ei kannata kuitenkaan vielä täysin hengähtää. Hallitus pitää auki mahdollisuutta palauttaa IDkontrollit, mikäli tilanne sitä vaatii. Euroopan lähialueiden epävakaa pakolaistilanne sekä heikentynyt
turvallisuustilanne Euroopan sisällä voi toki kääntää
tilanteen jälleen päälaelleen ja motivoida IDkontrollien palauttamisen.
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Autolautat

Harmaata, keltaista
Kuusikymmentä vuotta toimineen
Silja Linen laivat ovat vuosien saatossa kulkeneet eri omistajien laskuun, mikä on näkynyt ulospäin
laivojen värityksessä. Perinteikkään hyljevarustamon historia onkin siksi sinivalkoista paljon värikkäämpi.
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TEKSTI : J USSI LITTUNEN
tunnettua, perustettiin Silja Line alkuperäiseltä nimeltään Oy Siljavarustamo - Ab
Siljarederiet - 20. toukokuuta vuonna 1 957
huolehtimaan matkustaja- ja autoliikenteestä Suomen
ja Ruotsin välillä. Mistään itsenäisestä varustamosta ei
ollut kyse, sillä uuden turkulaisen yhtiön takana oli
kolme varsin vakiintunutta ja perinteikästä toimijaa vuonna 1 871 perustettu Stockholms Rederi Ab Svea,
vuonna 1 883 perustettu Suomen Höyrylaiva

a, sinipunaista...
Osakeyhtiö SHO sekä vuonna 1 897 perustettu Siljavarustamon ensimmäiset laivat eivät olleet
Ångfartygs Ab Bore, jotka kaikki olivat harjoittaneet erityisen uudenaikaisia. Kun liikenne alkoi Turusta
Tukholmaan 1 9.6.1 957, oli laivana Silja, joka oli
matkustajaliikennettä Suomen ja Ruotsin välillä.
rakennettu vuonna 1 91 5 Svean Tukholman ja
Uusi Siljavarustamo perustettiin vastaamaan Lyypekin väliseen liikenteeseen nimellä Heimdall.
muuttuneiden markkinoiden tarpeisiin. Henkilöautot Erillistä autokantta ei aluksella ollut, vaan 47
olivat alkaneet yleistyä vähitellen sodasta toipuneessa henkilöautoa nostettiin nosturilla aluksen kannelle.
Suomessa, ja budjettiystävälliselle vaihtoehdolle alkoi Siljan runko oli maalattu valkoiseksi, ja mustaan
olla yhä enemmän tilausta perinteikkään korsteeniin oli maalattu hieman Bore-yhtiön logoa
höyrylaivaliikenteen rinnalla. Tästä huolimatta muistuttava korsteenimerkki, jossa sinipohjaisen lipun

Kenties omaperäisin Silja-laivojen väritys 90-luvun alusta:
Svean ja Wellamon muututtua Silja Karnevaliksi ja Festivaliksi maalattiin laivojen nimet varustamon nimen tilalle kylkeen. Kuva: Marko Stampehl
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valkoisen ristin keskellä oli kirjain S.

kuvattu hylje.

Toukokuussa 201 7, tasan 60 vuotta Siljavarustamon
perustamisen jälkeen varustamon toiminta on
muuttunut ulkoisesti paljon, mutta yhteneväisyyksiäkin löytyy. Siljavarustamosta on tullut Silja Line,
joka ei enää ole Yhteisliikennevarustamoiden tytäryhtiö vaan Pohjois-Itämeren suurimman lauttavarustamon Tallinkin tuotemerkki. Virallisesti Silja Linesta
on tullut Tallink Silja Oy, joka jatkaa periaatteessa
SHO:n 1 880-luvulla aloittamaa toimintaa suoraan alenevassa polvessa Tallinkin omistamana.

Kirjavat vuodet

Varustamosta tuotemerkiksi
1 960-luvulla Yhteisliikennevarustamot ja Siljavarustamo omistivat kaikki omat laivansa, ja toiminta
suunniteltiin yhteistyössä niin, että kysyntä ja tarjonta
kohtasivat mahdollisimman hyvin - sopimus yhteistyössä hoidettavasta laivaliikenteestä Turun ja
Tukholman välillä oli syntynyt vuonna 1 91 8 ja
Helsingin reitillä vuotta myöhemmin. Markkinoinnissa
käytettiin nimeä Ruotsinlaivat (Ruotsissa vastaavasti
Finlandsbåtarna), ja tämän yhteydessä lueteltiin monesti neljän eri varustamon nimet järjestyksessä, joka
vaihteli maasta ja reitistä riippuen. Tällainen käytäntö
oli sekava eikä oikeastaan erotellut toimintaa muusta
Suomen ja Ruotsin välisestä laivaliikenteestä.
Tammikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1 970
Siljavarustamo muuttui yhtiöstä tuotemerkiksi.
Tuolloin emoyhtiöt Bore, SHO ja Svea ottivat omistukseensa Siljavarustamon henkilökunnan ja laivaston,
johon kuului tuolloin kuusi alusta: Turku-Maarianhamina-Norrtälje -linjalla ajaneet Skandia ja Nordia,
Parainen-Norrtälje -reitillä kulkenut Holmia, TurkuTukholma -reitillä kulkeneet Botnia ja Fennia sekä
Helsinki-Tukholma/Västerås -rahtiliikennettä ajanut
Floria. Lisäksi tilauksessa oli kaksi uudisrakennetta
Helsinki-Tukholma -reitille (Aallotar ja Svea Regina)
ja kaksi Turun-linjalle (Bore 1 ja uudempi Floria).
Jo ennen kun Yhteisliikennevarustamoiden organisaatio uudistettiin, oli varustamoiden johto havainnut
tarpeen suunnitella toiminnalle logo. Käänteentekeväksi osoittautui vuonna 1 968 järjestetty
Suomen ja Ruotsin markkinointitiimien ideointipalaveri. Tarina kertoo, että pitkäksi venyneessä
kokouksessa joku osanottaja olisi leikillään kaivannut
sielulleen lohtua, ja koska ruotsin kielessä sanat sielu
ja hylje (själ ja säl) ääntyvät lähes samalla lailla, oli
ajatus hyljelogosta syntynyt. Paikalla olleen suunnittelijan kynästä syntyivät ensimmäiset luonnokset
hylkeestä, joka alkuaikoina ei ollut pelkkä yksinkertaistettu logo vaan meressä polskiva realistisesti
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1 960-luvun
lopulla Yhteisliikennevarustamoiden
markkinoinnista vastasivat erilliset ryhmät Suomessa
ja Ruotsissa, mistä johtuen nuoren hylkeen ulkonäöstäkin syntyi erilaisia versioita. Pian yhdelle
suomalaiselle ja yhdelle ruotsalaiselle graafikolle
annettiin tehtäväksi suunnitella yhteneväinen hylje,
jota tästedes tultaisiin käyttämään kaikessa markkinoinnissa. Samalla nimi Siljavarustamo muuttui kansainvälisemmäksi Silja Lineksi, ja näin kaikkien
suomalaisten nykyään tuntema varustamo ja sen logo
olivat syntyneet.
Silja Linen synty merkitsi myös Silja-laivojen määrän
kasvua, sillä Boren, SHO:n ja Svean silloisia laivoja
alettiin markkinoida niin ikään Silja Line
-tuotemerkillä. Tämä merkitsi radikaalia muutosta
varustamon brändiin, sillä alunperin budjettitietoisille
tarvematkaajille suunnattu varustamo markkinoi
yhtäkkiä perinteikkäitä Suomen ja Ruotsin välisiä
höyrylaivoja. Toisaalta samalla luotiin perusta sille
laatutietoiselle maineelle, josta Silja Line on saanut
nauttia pitkälti näihin päiviin asti.
Yhteinen tuotemerkki ei kuitenkaan merkinnyt
yhtenäistä väritystä. Jokaisella neljästä yhteisliikennettä harjoittaneesta varustamosta oli ollut
omanlaisensa väritys laivoilleen: Boren laivojen
rungot ja korsteenit olivat perinteisesti olleet keltaiset, Siljavarustamon laivojen runkojen alaosa oli
maalattu harmaaksi, ja SHO:n ja Svean laivojen rungot
olivat kokovalkeat. Kun Silja Line -tuotemerkki syntyi,
lisättiin laivojen kylkeen mustalla teksti “Silja Line” ja
sen vierelle hyljelogo. Laivan omistajan saattoi värityksen lisäksi päätellä korsteenimerkistä, joka oli
erilainen kullakin Yhteisliikennevarustamolla; hylkeen
pääsyä korsteeniin saatiin vielä odottaa parikymmentä vuotta.

Valkeat hyljelaivat syntyvät
1 970-luvun saatossa valkoinen alkoi vakiinnuttaa
asemaansa Silja Linen laivojen kylkivärinä. Boren uusia
Silja Linen liikenteeseen tarkoitettuja laivoja (Bore 1
vuonna 1 973 ja Bore Star vuonna 1 975) ei enää
maalattu rungoiltaan keltaisiksi. Vähitellen myös
vanhojen Siljavarustamon laivojen kyljet maalattiin
kokovalkeiksi, ja kun höyrylaivaliikenne vuonna 1 976
loppui, poistui Boren keltainen lopullisesti Siljan
liikenteestä.
Vuonna 1 981 valmistunut Finlandia merkitsi monella

Yllä: Postikorttikuva Siljavarustamon ensimmäisestä laivasta
Siljasta. Laivan väritys noudatteli pitkälti entisen omistajan
Svean väritystä. Kuva: Rami Wirrankosken kokoelmat
Yllä oikealla: Nordia oli toinen läpiajettava autolautta Suomen ja Ruotsin välillä. Sen alkuperäiseen väritykseen lisättiin
Silja Line -logo 70-luvun alussa. Kuva: Hede Foto
Oikealla: Svea Regina puolestaan oli sisaraluksensa Aallottaren ohella ensimmäinen ympärivuotiseen Helsinki-Tukholma-liikenteeseen rakennettu alus. Kuvassa näkyy hyvin
Silja Linen alusten 70- ja 80-lukujen väritys, jossa korsteenimerkki osoittaa laivan omistajan, tässä tapauksessa Svean.
Alla: Höyrylaiva Bore valmistui Turku-Tukholma-liikenteeseen
vuonna 1 960. Perinteiseen Boren väritykseen lisättiin Silja Line
logo kymmenen vuotta myöhemminn Kuva: Krzysztof Brzoza
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tapaa uuden aikakauden alkua Silja Linessa. Kyseessä
oli maailman suurin matkustaja-autolautta, jonka
kulmikas ulkomuoto ilmensi laivasuunnittelussa 1 970luvun lopulla tapahtunutta muutosta; laivan koko
pituus haluttiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, ja samasta syystä myös rungon leveys kasvoi.
Kulmikkuuden tasapainottamiseksi rungon yläosaan
maalattiin kaksi mustaa raitaa, ja tämä malli kopioitiin
80-luvun puolivälissä uusiin Turun-laivoihin Sveaan ja
Wellamoon sekä Enso-Gutzeitilta ostetuun Finnjetiin.

Yllä: Finlandia merkitsi uuden ajan alkua koko Suomi-Ruotsiliikenteessä ja toimi mallina useille 80-luvun alustyypeille.
Kuvassa näkyy Silja Linen 80-luvun väritys SHO:n korsteenimerkein. Kuva: Krzysztof Brzoza
Alla: Effoan/Silja Linen värityksen vuonna 1 987 saanut Finnjet
oli jo askel kohti 1 990-lukua, sillä se sai kylkeensä mustan sijasta sinisen raidan. Kuva: Krzysztof Brzoza
Alinna: Silja Serenaden myötä Silja Linen väritys muuttui sinivalkeaksi, ja hyljekin pääsi korsteeniin. Alus toimi referenssinä useille Suomessa rakennetuille risteilyaluksille.
Kuva: Marko Stamphel

1 980-luku merkitsi myös muita muutoksia Silja
Linessa.Vuonna 1 980 Bore luopui kokonaan matkustajaliikenteestä ja myi Silja Linen liikenteessä kulkeneet aluksensa Effoalle (SHO oli muuttanut nimensä
vuonna 1 976) ja Svealle. Vuoden 1 982 alusta Svean
omistaja Johnson Line otti Svean Silja-laivat suoraan
omaan omistukseen, jolloin Svean S-logo vaihtui
laivojen korsteeneissa Johnson Linen keltaiseen
tähteen sinisellä taustalla.

Mustasta siniseksi
Effoan ja Johnson Linen toiminta kasvoi uusille vesille
vuonna 1 987, kun ne ostivat taloudellisiin vaikeuksiin
joutuneen Rederi Ab Sallyn. Kyseinen varustamo oli
yksi Viking Linen takana olleista varustamoista (joskin
Viking-osuudesta luovuttiin saman tien), minkä lisäksi
se harjoitti lauttaliikennettä Englannin kanaalissa ja
Pohjanlahdella (mm. Vaasa-Uumaja -reitti) sekä
risteilyliikennettä Karibialla (Commodore Cruise
Line) ja Suomenlahdella (Sally Albatross). Vuonna
1 990 Effoa ja Johnson Linen matkustajaliikenne
yhdistyivät Effjohn-konserniksi, ja koko Silja Linen
liikenne oli yhden yhtiön hallussa ensimmäistä kertaa
sitten Siljavarustamon aikojen.
Vuonna 1 990 valmistui jälleen ensimmäinen uuden
sukupolven Helsinki-Tukholma -lautta, kun Silja
Serenade luovutettiin Effjohnille. Monella tapaa
käänteentekevä alus ilmensi uuden aikakauden alkua
myös ulkonäöllään, sillä Silja Line -tekstit ja raidat
maalattiin sinisellä laivan kylkiin. Alkuperäisissä
luonnoksissa aluksen korsteenissa oli vielä Effoan
perinteinen logo, mutta kun alus valmistui, oli hylje
nostettu kyljestä aluksen korsteeniin. Aivan
ensimmäisenä tämä uusi väritys oli tosin maalattu
Turku-Tukholma -linjalla väliaikaisesti liikennöineeseen Siljan Stariin (ex-Viking Sally, joka oli tullut
Effjohnin omistukseen Sally-kaupan myötä).
Muitakin varustamon laivoja alettiin maalata
vähitellen uuden mallin mukaan, ja vuonna 1 993 myös
Vaasanlaivojen alukset saivat kylkiinsä Silja Linen
logot. Kun Turun reitin Svea ja Wellamo uudistettin
Bremerhavenissa Saksassa vuonna 1 992 ja nimettiin
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Silja Karnevaliksi ja Silja Festivaliksi, eivät pelkät
siniset raidat riittäneet; niiden lisäksi kylkiin maalattiin
kaksi ohutta punaista raitaa. Turusta ja Vaasasta
liikennöineet laivat saivat tässä vaiheessa siniset
korsteenit, kun taas Helsingistä kulkevien laivojen
korsteenit olivat valkoiset. Kaikkien alusten kylkiin
maalattiin pienemmällä myös Effjohn-konsernin logo,
joka poistui Effjohnin muutettua nimensä Silja Oy
Ab:ksi vuonna 1 995.

Ulkomaiseen omistukseen
Vuonna 1 998 Silja Oy Ab vaihtoi jälleen nimeään, tällä
kertaa Neptun Maritime Oy:ksi, ja seuraavana vuonna
englantilainen Sea Containers Ltd. osti 51 prosenttia
Neptun Maritimen osakkeista. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun omistajanvaihdos ei näkynyt
millään tavalla Siljan alusten ulkoasussa, joskin Helsinki-Tallinna -linjalla vuonna 2000 aloittanut SuperSeaCat Four kantoi kyljissään paitsi Siljan logoja,
myös sinisellä ja punaisella maalattua superseacatlogoa. Uusi omistaja oli eräänlainen päätös vuosia
jatkuneille rationalisointitoimille, joilla pyrittiin korjaamaan niitä taloudellisia vaikeuksia, jotka Sallyn
ulkomaanrönsyt ja Silja Serenaden ja Symphonyn
rajusti nousseet hinnat olivat aiheuttaneet.
Myös Sea Containersin johdolla jatkettiin toiminnan
tehostamista. Vuosina 2005-2006 Silja Linen liiketoiminta keskitettiin ydinreiteille (Suomi-Ruotsi ja
Suomi-Viro), ja kesällä 2006 virolainen AS Tallink
Grupp osti Silja Linen Suomi-Ruotsi -liikenteen ja
varustamon kuusi laivaa (Silja Europa, Silja Festival,
Silja Serenade, Silja Symphony, Sea Wind ja Sky Wind).
Tallinkin suomalainen tytäryhtiö Tallink Finland Oy
sekä Tallinkin hieman aikaisemmin ostama Superfastin
Suomen liiketoiminta sulautettiin osaksi Siljaa, ja näin
syntyi Tallink Silja Oy.
Monien matkustajien silmissä uusi järjestely vaikutti
sekavalta ja oli omiaan ruokkimaan monien suomalaisten ja ruotsalaisten pelkoja siitä, että Silja Linen
perinteikkäät sinivalkeat hyljelaivat katoavat kokonaan muutamassa vuodessa. Tilannetta ei lainkaan
helpottanut se, että Silja Festivalin korvasi vuonna
2008 Galaxy, jonka kylkiin maalattiin Siljan logot,
mutta korsteeniin sai jäädä Tallinkin korsteenimerkki.
Myös Galaxyn väritystä pilvineen ja pingviineineen
pidettiin 51 vuotiaalle Siljalle sopimattomana, koska
kuluttajien mielikuviin oli vakiintunut 1 8 vuotta käytössä ollut sinivalkoinen väritys. Baltic Princess toi
vielä uusia sävyjä Siljan väripalettiin vuonna 201 3, ja
näin oltiin käytännössä palattu 70-luvun alun
kaltaiseen tilanteeseen, jossa korsteenimerkki ja
väritys kertoivat alusten todellisesta omistajasta.

Ylinnä: Svea valmistui vuonna 1 985 ja toi Turun-linjalle Helsingin linjan Finlandian palvelutason. Samalla alus toi mukanaan Johnson Linen korsteenimerkin.
Kuva: Krzysztof Brzoza
Yllä: Wellamo "hybridivärityksessä" Helsinki-Tukholma-reitillä
ennen Silja Serenaden valmistumista. Hylje on jo noussut
korsteeniin, mutta raidat ovat vielä mustat.
Kuva: Marko Stampeh
Alla: Silja Star (ex. Viking Sally, myöh. Wasa King ja Estonia)
Turun-linjalla toukokuussa 1 990. Alus oli ensimmäinen, jossa
esiteltiin nykyään "perinteisenä" pidettävä Silja Linen väritys.
Kuva: Krzysztof Brzoza
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Lisää muutoksia seurasi tämän vuosikymmenen
alussa. Vuonna 201 2 Tallink uudisti visuaalisen
ilmeensä, jolloin logoissa käytettävät fontit ja mm.
Siljan hylkeen ulkoasu muuttui hieman. Uusi
vakavailmeinen hylje sai osakseen voimakasta
palautetta matkustajilta, joten Silja Serenaden ja
Symphonyn laajojen uudistusten valmistuttua vuonna
201 4 lanseerattiin markkinoinnissa uusi silmää iskevä
hyljelogo. Aluksi vain mainoksissa näkynyt hylje pääsi
ensin Silja Symphonyn ja myöhemmin Silja Serenaden
korsteenin, ja näin siitä tuli Silja Linen virallinen logo.

Baltic Princess ja Galaxy uusiin väreihin?
Yllä: Vuonna 1 993 Siljan laivastoon liittynyt Silja Europa sai
ensimmäisenä Silja Linen uudistuneen logon kylkiinsä vuonna 201 2. Hyljettä ei kuitenkaan enää vaihdettu, koska jo
seuraavana vuonna alus siirtyi Tallinkin Helsinki-Tallinna-liikenteeseen. Tämän seurauksena korsteeni ja kyljen logo oli
maalattu hieman eri sävyllä. Aluksen värityshistoria hakee
vertaistaan lähivesiemme merenkulun historiassa, sillä alun
perin Rederi Ab Sliten tilaama laiva oli telakalla ehditty jo
maalata apollonpunaiseksi. Sliten konkurssin myötä alus
vuokrattiin Silja Linelle, jolloin punainen runkoväri piti maalata pois ja korvata valkoisella. Kyljessä olevat raidat sävytettiin myös mustasta siniseksi, mutta raitojen sijainti on sama
kuin mikä se olisi ollut Viking Linen värityksessä.
Kuva: Kalle Id
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Toukokuussa 201 7 Turun Sanomat uutisoi, että
Tallinkin ja Silja Linen brändit aiotaan erottaa
selkeästi toisistaan niin, että Virosta liikennöivät
Tallinkin laivat ja Suomen ja Ruotsin välillä Silja Linen
alukset. Konserni on muun muassa palkannut uuden
brändijohtajan, jonka johdolla tehdyt tutkimukset
ovat osoittaneet Silja Line brändin olevan niin vahva
Suomessa ja Tallink brändin niin vahva Virossa, että ne
on parempi pitää selkeästi erillään. Näin ollen
sekaannuksia aiheuttavasta Tallink Silja -nimestä on
tarkoitus luopua.
Talllink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoi
Turun Sanomissa 1 8. toukokuuta, että Silja Linen
laivoilta poistuvat vähitellen Tallinkin logot. Tästä

syystä harkinnassa on myös Tallinkin korsteenimerkkien poistaminen Turku-Tukholma linjan aluksilta
Baltic Princessiltä ja Galaxyltä. Sen sijaan näiden
alusten uudelleen maalaamisesta ei vielä ole tehty
päätöstä. Päätökseen saattaa vaikuttaa se, että
esimerkiksi Galaxyn ulkoasun on suunnitellut
virolainen kuvataiteilija Heiki Trolla, joka tunnetaan
taiteilijanimellä Navitrolla.
Jos Baltic Princess ja Galaxy saavat kylkiinsä uudet
värit, tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, millaiseen
väritykseen näiden osalta päädytään. Esimerkiksi
tanskalaisvarustamo DFDS uudisti laivojensa
ulkoasun 201 0-luvun alkaessa, joten mikään ei siis
estäisi sitä, etteikö Silja Linekin voisi ottaa etäisyyttä
1 990- ja 2000-luvun vaikeisiin aikoihin ja aloittaa seitsemättä vuosikymmentään uusissa vaatteissa. Se
lienee kuitenkin selvää, että keski-iän saavuttanut
kaikkien suomalaisten tuntema hylje säilyy olennaisena osana varustamoa jatkossakin.

Lähteitä:
- Id, Kalle: From De Samseglande to Tallink - Yhteisliikennevarustamoista Tallinkiin. Ferry Publications 201 4
- Malmberg,Thure & Stampehl, Marko: Siljan viisi vuosikymmentä.Tallink Silja Oy 2007
-Turun sanomat
- Valkeat Laivat (www.valkeatlaivat.net)

Yllä: Silja Linen vuonna 201 2 uudistettu hylje sai osakseen kritiikkiä; mm. hylkeen ilmettä pidettiin surullisena, mitä kuvasi
Talouselämän otsikko "Siljan hylkeen hymy hyytyi". Pian logo
uusittiin iloisemmaksi, ja silmää iskevä hylje on nyt päässyt
Silja Serenaden (kuvassa) ja Silja Symphonyn korteeneihin.
Kuva: Olli Tuominen
Alla: Uusin Silja-laiva Baltic Princess Turussa kesäkuussa 201 6.
Tallink on tuonut Silja Linen laivastoon uusia värejä ja värityksiä, mikä tietyssä mielessä muistuttaa Yhteisliikennevarustamoiden aikoja. Tosin tällaisia kuvioita ei laivojen kylkiin olisi
70-luvulla varmaankaan maalattu.
Kuva: Olli Tuominen
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Risteilijät

Välimerellä Cryst

Luksusvarustamo Crystal Cruises
on ollut viime aikoina paljon uutisissa aggressiivisten laajentumishankkeidensa ansiosta.Tässä artikkelissa tutustumme sekä risteilyyn
Crystal Symphonyllä että aluksella
tänä syksynä toteutettaviin laajoihin uudistuksiin.

TEKSTI : KALLE I D

Laivaannousu ja hytit

TOUKOKUUSSA 201 6 minulle tarjoutui mahdollisuus Risteily, jolle osallistuin, oli osa 1 2 yön Goddesses &
osallistua matkanjärjestäjille ja lehdistölle järjestetylle
gaalaristeilylle Crystal Symphonyllä Cruise Business
Review -lehden (www.cruisebusiness.com) edustajana. Risteilystä suunniteltua matkakertomusta oli
vaikea mahduttaa Ulkomatalan julkaisuaikatauluun,
mutta nyt se on korkea aika julkaista: vuonna 1 995
Turusta valmistunut Crystal Symphony nimittäin
suuntaa tänä syksynä telakalle, jossa laivan matkustajatiloihin tehdään suuria muutoksia. Niinpä tässä artikkelissa esittelen varsinaisen matkakertomuksen
lisäksi myös laivan tulevat uudistukset.
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Gladiators (jumalattaret ja gladiaattorit) -risteilyä
Piraeuksesta Civitavecchiaan. Minä ja muut gaalaristeilyn osallistujat kuitenkin liityimme mukaan vasta
matkan puolivälissä Ateenan eteläpuolella sijaitsevassa Náfplion satamakaupungissa. Ensitapaamiseni Crystal Cruisesin henkilökunnan kanssa oli kuitenkin
Ateenan lentokentällä, jossa varustamon edustaja
odotti minua ja muita risteilyn osallistujia kansainvälisen alueen ulkopuolella ja muun muassa kantoi
matkalaukkuni laivalle vievään bussiin puolestani. Tämä kieltämttä luksusvarustamolle sopiva palvelu on
tosin normaalisti lisämaksullinen.

tal Symphonyllä

soittimineen sekä hintaan kuuluva minibaari. Crystal
Symphony perustuu Helsingin telakalla 1 980-luvulla
kehitettyyn All Outside Ship -konseptiin, joten siinä ei
ole lainkaan sisähyttejä (matkustajille). Parvekehyttien
lisäksi tarjolla on 1 9 neliön ikkunahyttejä (käytännössä nämä ovat parveketta lukuun ottamatta samanlaisia kuin omani); ylin hyttikansi on puolestaan kokonaan omistettu penthouse-sviiteille, joiden koko vaihtelee 34:stä peräti 91 neliömetriin. Sviittimatkustajat
saavat nauttia muun muassa henkilökohtaisen hoviHyttini paljastui kahdeksannella kannella sijaitsevaksi mestarin palveluista.
B1 -luokan (hyttiluokkia on risteilylaivojen mukaan
peräti 1 3) parvekehytiksi.Varusteluna 23 neliön hytissä oli parisängyn lisäksi muun muassa kylpyamme,
sohva ja sohvapöytä, kirjoituspöytä, televisio DVD- Crystal Symphony Kreikan Argostolissa. Kuva: Kalle Id
Puuduttavan pitkä bussimatka toi meidät Náfplioon,
jossa Crystal Symphony odotti poikkeuksellisesti redillä sataman ulkopuolella – kaupungissa kun järjestettiin juuri tuolloin regatta, johon osallistuvat veneet
täyttivät risteilylaivojen normaalisti käyttämän laiturin. Veneillä tehdystä loppumatkasta huolimatta laivaannousu oli sujuvaa, ja viimeiset muodollisuudet sai
suorittaa Crystal Plaza -atriumissa shampanjalasi kädessä.
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Mahdollisuuteni osallistua laivan normaaliin ohjelmaan olivat jonkin verran rajalliset, sillä gaalan osallistujille oli sekä päivisin että iltaisin järjestettynä erikoisohjelmaa. Ensimmäisenä iltana tämä oli cocktailtilaisuus komentosillan yläpuolella sijaitsevassa Palm
Court -näköalabaarissa, jossa ystävystyin nopeasti
muiden paikalla olleiden toimittajien kanssa. Mielenkiintoinen ilmiö baarissa oli drinkkilistojen puute –
ajatuksena ilmeisesti on, että matkustaja voi tilata
juuri sitä mitä haluaa. Alkoholista piittaamattomana
tämä aiheutti minulle kuitenkin päänvaivaa, sillä alkoholittomien juomavaihtoehtojen kysely tarjoilijalta
meluisassa baarissa ei ollut houkutteleva tehtävä. Ratkaisin ongelman tilaamalla omenamehua, josta tulikin
suosikkijuomani matkan ajaksi.
B1 -luokan hyttini sisustus edusti Crystal Cruisesin hillittyä
linjaa. Kuva: Kalle Id

Illallisen nautimme laivan pääravintola Crystal Dining
Roomissa ja on pakko sanoa, että en muista ruuan
osalta illallisesta juuri mitään. Tarjottu ruoka ei ollut
missään nimessä huonoa mutta ei myöskään niin hyvää, että siitä olisi jäänyt tarkempi muistijälki. Crystal
Dining Room on myös yksi tiloista, jotka muuttuvat
syksyllä; ravintola saa uuden nimen Waterside, uuden
sisustuksen ja samalla (laivan matkustajamäärän laskiessa nykyisestä 922:sta 848:aan) kahden kattauksen
järjestelmästä siirrytään avoimeen kattaukseen.

Ensi syksynä tehtävissä uudistuksissa yhdeksännen
kannen osa puretaan ja korvataan 40 uudella sviitillä.
Tämä onkin tarpeellista, jos Crystal aikoo pysyä luksus-segmentin aallonharjalla; vaikka oma hyttini oli
tilava, viihtyisä ja hyvin varusteltu, ei se varsinaisesti
eronnut hytistä, jossa matkustin Holland America Linen Rotterdamilla samoilla vesillä vuonna 201 3 (matkakertomus tuosta reissusta löytyy Ulkomatalan numerosta 1 /201 4) – eikä Holland America Line todel- Illallisen jälkeen ei varsinaisesti ollut aikaa tutustua
lakaan ole luksusvarustamo.
tarkemmin laivan viihdetarjontaan, sillä gaalaristeilyn
osallistujille tarkoitettu, koko päivän kestävä Crystalin
Ensimmäinen ilta laivalla
nykyisten ja tulevien tuotteiden esittelytilaisuus alkoi
aamulla laivan Galaxy Lounge -teatterissa jo puoli yhSaatuani laukkuni purettua oli aika suunnata pelastus- deksältä.
harjoitukseen, minkä jälkeen laivan lähtöaika alkoi lähestyä. Koska olin pärjännyt koko päivän vain lento- Silkkitie Kreikassa
koneruualla, alkoi minulla olla jo kiljuva nälkä. Kun
vielä vilkaisu gaalan ohjelmaan kertoi illalliseni olevan Herääminen ajoissa osoittautui pitkän päivän jälkeen
vasta myöhemmässä 20:30 kattauksessa, päätin etsiä liian suureksi haasteeksi ja laahustin esittelytilaisuumyöhäistä lounasta. Vaihtoehdot tosin paljastuivat teen kellon lähennellessä kymmentä. Koska tilaisuus
rajoitetuiksi: varsinaista lounasta oli tarjottu vain 1 ½ ei ollut tavallisille matkustajille tarkoitettu (ja tämän
tunnin ajan keskipäivällä, ja tässä vaiheessa auki olivat artikkelin pituus olisi hyvä pitää järkevissä rajoissa),
vain jäätelöbaari, pikkupurtavaa tarjoava The Bistro en referoi sitä tässä laajemmin. Mielenkiintoinen oli
-kahvila ja aurinkokannella sijaitseva Trident Grill.
kuitenkin tieto Crystalin ensimmäisen risteilyjahdin
Crystal Esprit’n saavuttamasta suuresta suosiosta; sen
Grilli oli siis valintani, mutta on sanottava, ettei ensi- valossa ei ole mikään ihme, että varustamo myöhemkokemukseni Crystal Cruisesin ruuasta ollut mairit- min muutti uudisrakennesuunnitelmansa kolmesta
televa: tilaamani kalahampurilainen oli kuivakka – lu- suuresta laivasta ja yhdestä risteilyjahdista kolmeksi
kuun ottamatta lohifilepihviä, joka oli raaka. Erityisen jahdiksi ja vain yhdeksi suureksi laivaksi.
ironiseksi tämän teki se, että varustamo ilmoitti hygieniasyistä tarjoavansa vain läpikypsennettyä kalaa. Edellisen päivän tapaan varsinaista lounasta tarjottiin
No, purilainen piti kuitenkin nälkää illalliseen asti. Tri- vain Crystal Dining Roomissa ja Lido Café -buffetissa
dent Grillin istuma-alue avattavan lasikaton alla kan- vain lyhyen aikaa, mutta itse sain kunnian osallistua
nella 1 1 on yksi tiloista, jotka tulevat muuttumaan eniten myyneille matkanjärjestäjille tarkoitettuun erisyksyllä; nykyinen grilli ja jäätelöbaari jäävät paikoil- koislounaaseen laivan toisessa erikoisravintolassa Silk
leen, mutta saavat rinnalleen uuden, kiinalaista ruokaa Roadissa. Kuulun japanilaiskokki Nobuyuki Matsuhitarjoilevan Silk-ravintolan.
san eli Nobun suunnitteleman ravintola oli selvästi
32

Yllä: Crystal Plaza -atriumia koristaa vaikuttava suihkulähde,
joka on totetettu läpinäkyvää muovisiimaa hyödyntäen.
Atriumia reunustavat baari, kirjasto sekä lukuisat myymälät.
Oikealla: Trident Grillin ja jäätelöbaarin ruokailualueen
paikalla oli alkujaan uima-allas, mistä muistona paikalla on
avattava lasikatto ja vähäisessäkin auringonpaisteessa
trooppiseksi muuttuvat lämpötilat.
Oikealla alla: Palm Court -näköalabaari on yksi varustamon
ylpeydenaiheista. Omaan makuuni sen sisustus olisi ehkä
kaivannut hieman enemmän väriä.
Alla: Crystal Dining Room edustaa nykyasussaan vielä
menneen maailman loistoa tummine pintoineen, mutta
syksyllä se saa uuden ilmeen.
Kuvat: Kalle Id
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ensin cocktailtilaisuus Palm Courtissa, sitten illallinen
Crystal Dining Roomissa. Tätä olisi vielä seurannut
musiikkiesitys Palm Courtissa, mutta sen sijaan vetäydyin jälleen ajoissa yöpuulle, sillä seuraavana aamuna
laivan paras; tarjolla olleet japanilais-perulais-euroop- oli vuorossa ohjelmanumero josta en halunnut myöpalaisen fuusiokeittiön antimet olivat todella mauk- hästyä.
kaita, joskaan sushi ei aivan yltänyt aidon japanilaisen
tasolle. Ainoa asia, joka minua Silk Roadissa häiritsi, Crystal Luxury Air
oli ravintolan nimi: laivan oma henkilökuntakin kutsui
ravintolaa yksinkertaisesti nimellä Nobu’s. Silk Road Ennen risteilyn alkua lehdistön edustajille tarjottiin
-nimi jääkin historiaan syksyn uudistuksissa, kun sen mahdollisuutta käydä hiukan erikoisemmalla retkellä
korvaa Nobun uusi ravintola Umi Uma (nimi tarkoit- risteilyn aikana: matkalla Crystalin omalla lentokotaa japaniksi Crystal Cruisesin logossakin esiintyvää neella Bremerhaveniin, jossa aloitettaisiin Crystalin
merihevosta).
ensimmäisen uuden jokiristeilijän rakennustyöt, ja sen
jälkeen Wismariin, jossa puolestaan rakennettaisiin
Lounaan jälkeen esittelytilaisuus jatkui Galaxy Loun- varustamon uudet meriristeilijät. Tämä oli tarjous,
gessa; kun loppua kohden aihe vaihtui pelkästään sii- josta en todellakaan halunnut kieltäytyä, vaikka kahhen, miten myydä matkoja potentiaalisille asiakkaille, den päivän mittainen Saksan-ekskursio jättikin ajan
päätin poistua paikalta etuajassa ja suunnata komean Crystal Symphonyllä varsin lyhyeksi. Saksan-kierros
auringonpaisteen houkuttelemana päivän käyntikoh- liittyi lähinnä Crystalin tulevaisuudensuunnitelmiin
teeseemme, Kefalonian saaren pääkaupunkiin Argos- (joista kerroimme laajemmin Ulkomatalan numerossa
toliin. Liikaa aikaa kaupunkiin tutustumiselle ei ollut, 4/201 5), enkä aio kertoa niistä tässä sen enempää.
mutta mukaan tarttuivat sentään artikkelin alussakin Sen sijaan Crystal Luxury Air -brändillä markkinoidut
käytetyt varsin komeat kuvat Crystal Symphonystä varustamon omat lentokoneet ovat palvelu, jonka
satamassa. Sää oli myös sen verran lämmin, että nau- matkustajat voivat ostaa, joten aion kertoa siitä muutin laivan lähdöstä omalla parvekkeellani minibaarin tamalla sanalla.
antimista nauttien.
En itse erityisesti pidä lentämisestä; minulle se on
Iltaohjelma gaalan osallistujille vastasi edellistä iltaa: enemmänkin välttämätön paha, joka on kestettävä,
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Silk Roadissa on normaalin pöytiintarjoilun lisäksi tarjolla
myös japanilaistyylinen sushibaari. Kuva: Kalle Id

jotta pääsisi mielenkiintoisiin paikkoihin. Crystalin
oma lentokone, johon nousimme aikaisin aamulla Italian Crotonen lentokentällä, sai minut lähes muuttamaan mieleni. Koneeseen noustessa ei ollut mitään
käsittämättömiä rajoituksia nesteiden tuomisesta mukaan, jalka- ja muutakin tilaa oli kerrankin tarpeeksi,
palvelu pelasi ja maukas ruoka tehtiin tilauksesta. Ensimmäistä kertaa elämässäni lento tuntui liian lyhyeltä
kun saavuimme noin tunti Crotonesta lähtemisen jälkeen Bremerhaveniin.
Crystalin Bombardier Global Express XRS -koneessa
on vain yksi vika: 1 2-paikkaisen koneen vuokra on
8 000 dollaria tunnilta (joka veloitetaan sekä menoettä paluumatkalta riippumatta siitä, käytetäänkö molemmat). Toisaalta oma kone on juuri sellaista palvelua, jota Crystalin tavoittelemat superrikkaat matkustajat arvostavat. En kuitenkaan usko, että itselläni tulee koskaan olemaan varaa koneella matkustaa.

Taas laivalla
Saksan-kierroksemme jälkeen palasimme laivalle Italian Sorrentossa. Kuten muutamaa päivää aiemmin
Náfpliossa, minulla – kuten muillakaan mukana olleilla
– ei ollut pitkän matkustamisen jälkeen energiaa tutustua Sorrentoon, vaikka jyrkän kallion päällä kohoava kaupunki olisi ehdottomasti ollut näkemisen arvoinen muutenkin kuin bussin ikkunasta. Koska saavuimme laivalle (taas) lounasajan jo mentyä, suuntasimme
joukolla Trident Grilliin. Tällä kertaa tilasin suosiolla
purilaiseni lihalla, mikä olikin selvästi aiemmin kokeilemaani kalaa parempi ratkaisu.

Yllä: Crystalin Global Express XRS -lentokone Lyypekin
lentokentällä.
Alla: Puitteet koneessa ovat hiukan toisenlaiset kuin
reittiliikenteen lentokoneissa. Matkustamon takana on vielä
erillinen kokoustila, kuvaajan selän takana puolestaan
keittiö, jossa lennon aikana tarjottavat ruuat valmistetaan
tilauksesta.
Alinna: Pääruuan lisäksi lennolla on tarjolla myös erilaista
"pientä" purtavaa.
Kuvat: Kalle Id

Iltamme Sorrentossa oli gaalaristeilyn viimeinen virallinen osuus, ja valtaosa sen osallistujista poistui laivalta jo seuraavana aamuna sen saapuessa Civitavecchiaan. Itse olin pyytänyt ylimääräistä päivää laivalla
(sillä Crystal Symphony vietti yön Rooman satamakaupungissa ja varsinainen Goddesses & Gladiators
-risteily loppui vasta toisena aamuna siellä), joten minulla olisi ollut mahdollisuus tutustua laivan iltaelämään laajemmin. Illallisen nautin Silk Roadissa, jossa
ruoka oli jälleen erinomaista (joskin pieni miinus pitää antaa sakesta, joka ei ollut ehkä ihan niin hyvää
kuin olisin odottanut japanilaisen kokin luksusristeilijällä ylläpitämältä ravintolalta). Pitkäksi venyneen
illallisen jälkeen totesin, että olisi kuitenkin järkevintä
suunnata nukkumaan; aikaiset aamut ja pitkät päivät
olivat tehneet tehtävänsä.

Spa, Prego ja buffet
Risteilyn viimeisenä päivänä minulla olisi ollut viimein
mahdollisuus tutustua Crystal Cruisesin retkitarjontaan (monista muista luksusvarustamoista poiketen
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Yllä vasemmalla: Hollywood Theatren sisustus ammentaa
1 920- ja 30-luvun elokuvateattereiden Art Deco -tyylistä,
kuitenkaan kopioimatta sitä.
Yllä: Starlight Club -yökerho on nimeään myöten tuulahdus
tunkkaiselta 80-luvulta. Tanssilattialla kannattaa varoa
sanojaan, sillä sen yllä oleva kupu on ns. kuiskauskupu, joka
kantaa puheäänet lattian toiselle puolelle.
Vasemmalla: Teini-ikäisille (kuvassa) ja lapsille tarkoitetut
tilat aurinkokannen vieressä poikkesivat selvästi tyyliltään
aluksen muusta sisustuksesta.
Alla: Aurinkokannella kelpasi nauttia risteilyn viimeisestä
päivästä. Huomaa uima-altaan reunalla oleva veistos, joka
esittää varustamon logostakin löytyvyää merihevosia.
Kuvat: Kalle Id
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retket maissa eivät kuulu matkan hintaan), mutta kun
Crystal Cruisesin pressipäällikkö Paul Garcia järjesti
minulle mahdollisuuden kiertää yhdessä varustamon
edustajan kanssa kuvaamassa laivan julkiset tilat, päätin sen sijaan suosiolla pysyä laivalla koko päivän. Ensimmäinen ja ainoa varsinainen oma päiväni laivalla
alkoi siten hytissä kaikessa rauhassa nautitulla aamiaisella ja aurinkokannella rentoutumisella, kunnes tuli
aika lähteä sovitusti kiertämään laivaa.
Oppaani Jaque Brownin kanssa kiersimme laivalla kameran kanssa, ja kaikki tämän jutun yhteydessä olevat
kuvat laivasta nykyasussaan ovatkin tuolta kierrokselta. Mukaan mahtui myös paljon tiloja, joissa minulla ei
muuten ollut aikaa tai mahdollisuutta käydä. Erityisesti mieleeni jäivät tyylikäs Hollywood Theatre -elokuvateatteri sekä Starlight Club -yökerho – jälkimmäinen tosin päinvastaisesta syystä, sillä se toi sisustusta
ja nimeä myöten mieleen 80-luvun Itämeren autolautan vastaavan tilan (mikä ei Turun telakan tuotteelle
ole välttämättä mikään ihme). Starlight Club onkin
yksi niistä tiloista, jotka saavat syksyllä uuden ilmeen.
Kokonaisuutena Crystal Symphonyn sisustus oli ehkä
minun makuuni vähän turhankin hillitty ja väritön; ehdoton suosikkini sisustuksen puolesta olivat lasten
leikkihuone ja teini-ikäisten huone kannella 1 1 , joissa
oli uskallettu käyttää värejä paljon enemmän kuin aikuisille suunnatuissa tiloissa.
Gaalaristeilyn osallistujana olin saanut Crystal Cruisesilta mehevän summan käyttörahaa laivalle – jota
minulla ei kuitenkaan ollut vielä ollut juurikaan mahdollisuutta käyttää. Niinpä päätin suunnata laivan
ylimmällä kannella sijaitsevalle spa-osastolle ja ostin
tunnin hieronnan. On pakko myöntää, etten olisi ikinä
maksanut 1 50 dollarin hintaa, jos kyse olisi ollut
omista rahoistani, mutta yhtä kaikki rentouttava hieronta osui juuri oikeaan paikkaan. Parempaa kuin hieronta oli spa-osaston perästä löytynyt sauna, jossa
varustamo oli selvästi luottanut suomalaiseen osaamiseen, sillä lämpömittaria myöten tila oli kuin suoraan kotosuomesta.Vaikka lämpötila oli pienelle sähkösaunalle omaan makuuni hiukan liian korkea (tasan
200 fahrenheitia eli noin 93 celsiusastetta), päädyin
viettämään saunassa useamman tunnin. Ja mikäs siinä,
kun pukuhuoneessa oli vesipulloja vapaasti otettavissa ja vieressä oli pääsy ulkokannelle katselemaan laivaliikennettä Civitavecchian kiireisessä satamassa. Valitettavasti ulkokannella ei ollut penkkejä, jotka suomalaisessa laivassa olisivat olleet selviö, vaan kuntoilulaitteita.

massamarkkinoiden laivoilla erikoisravintoloista veloitetaan lisämaksu, on Crystal Cruisesilla päädytty
ratkaisuun, jossa risteilyn pituudesta riippuen yksi tai
kaksi illallista sekä Pregossa että Silk Roadissa sisältyy
matkan hintaan; mikäli ravintoloissa haluaa syödä
useammin, maksaa se kuitenkin 30 dollaria henkilöltä
– varsin maltillinen hinta huomioiden erikoisravintoloiden yleisen hintatason risteilylaivoilla.
Illalliseni Pregossa ei alkanut parhaimmalla mahdollisella tavalla, kun kysyessäni osaisiko tarjoilija suositella jotain italialaista alkoholitonta juomaa illallisen
kanssa vastaus oli vain “en osaa”. Ruuan osalta Prego
jätti minut ristiriitaisiin tunnelmiin; alkupalaksi ottamani carpaccio oli ainoa laivalla saamani ruoka, joka
oli yksinkertaisesti pahaa, mutta toisaalta seuraava
ruokalaji, kekseliäästi leivän sisältä tarjottu metsäsienikeitto oli herkullista eikä muissakaan ruokalajeissa
ollut valittamista. Silti palvelu ja vaihteleva ruuan taso
jättivät minulle kuvan Pregosta laivan huonoimpana
illallisravintolana. Ilmeisesti Crystalin matkustajat ylimalkaan ovat eri mieltä, sillä Prego on laivan ruokaravintoloista ainoa, johon ei tehdä merkittäviä muutoksia syksyn uudistuksissa.
Illallisen jälkeen nautin vielä viimeisen kerran oman
parvekkeeni rauhasta. Koska minun täytyi lähteä laivasta varsin aikaisin seuraavana aamuna, vetäydyin
jälleen aikaisin nukkumaan. Viimeisenä aamuna heräsin sen verran aikaisin, että ehdin edes aamiaisella
kokea laivan ainoan ravintolan, jossa en muuten käynyt, eli Lido Café -buffetin. Aamiaisbuffetin valikoima
oli varsin hyvä, ja kokemus sai lisäluksusta kahvitarjoilusta pöytiin. Suomalaiselle oli tosin hiukan outoa se,
että kahvipannun mukana tarjoilijalla ei ollut samalla
maitokannua, vaan maito piti erikseen pyytää. Ja epä-

Aiemmista illoista poiketen minulla oli mahdollisuus
valita illallispaikkani itse, joten päädyimme kollegani
Ralph Grizzlen kanssa toiseen aluksen erikoisravintoloista, italialaista ruokaa tarjoavaan Pregoon. Kun
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sosiaalisena suomalaisena olisin ehkä pitänyt aiemmin
keväällä kokemastani DFDS:n järjestelystä, jossa tarjoilija toi jokaiseen pöytään oman kahvipannun (matkastani DFDS:n Crown Seawaysillä kerrottiin Ulkomatalan numerossa 6/201 6). Myös Lido Café uudistuu syksyllä, kun se jaetaan kahdeksi eri ravintolaksi:
Marketplace tarjoaa avokeittiössä tilauksesta valmistettuja annoksia, kun taas Churrascaria on uusi brasialialaistyylinen grilliravintola.
Crystal Cruisesin lentokenttäkuljetus osoitti jälleen
kätevyytensä, kun pääsin suoraan laivan maihinnoususillalta Rooman lentokentän oikealle terminaalille.
Lento kotiin ei sitten ollut yhtä mukava kuin Crystal
Luxury Airillä, sillä kotimatka sujui Lufthansan Economy-luokassa ja matkaan mahtui vielä koneenvaihto
Frankfurtissa.

Loppusanat

Ylinnä: Prego-ravintolan sisäänkäynti toi lähinnä mieleen
antiikin kreikkalaisen mausoleumin...
Yllä: ...mutta sisältä ravintola näyttikin paljon kutsuvammalta.
Seinillä olevia printtejä lukuun ottamatta sisustuksen yhteys
Italiaan jäi kuitenkin ainakin itselleni hämäräksi.
Alla: Lido Café on sisustettu samanlaiseen puutarhamaiseen
tyyliin kuin useimpien muiden kansainvälisen markkinan
risteilyalusten. Istumapaikkoja löytyy myös peräkannelta,
mikä olikin mukava paikka nauttia ateriastaan – tosin
tarjoilijat eivät sinne aina löytäneet.
Kuvat: Kalle Id

Crystal Cruises on luksusvarustamo, ja sellaisena sen
matkojen hintaan sisältyy monia asioita – tärkeimpinä
erikoisravintolat (tosin vain rajoitetussa määrin) ja
kaikki juomat – joista useimmilla muilla varustamoilla
joutuu maksamaan ylimääräistä. Itse olin hieman yllättynyt siitä, miten samanlainen tuote laivalla oli verrattuna jo mainittuun kokemukseeni Holland America
Linella. HAL kuitenkin painii Premium-kategorian alapäässä ja Crystal luksuksen yläpäässä. Varsinkin kun
huomioi Crystalin kalliimmat hinnat (Crystalin risteilyt maksavat helposti tuplat verrattuna HAL:n matkoihin vastaavissa hyttiluokissa), olisin olettanut ruuan
ja palvelun Crystalilla olevan selvästi parempaa kuin
varustamolla, jota ei edes voi kutsua kilpailijaksi, koska se painii aivan eri markkinasegmentissä.
Crystal Cruisesin risteilyissä onkin ehkä kyse siitä,
miten paljon arvostaa vaivattomuutta. Hintaan kuuluvista asioista saa helposti jonkin verran säästöä verrattuna varustamoihin, jotka eivät tarjoa juomia tai
erikoisravintoloita lippuhinnassa. Kalliimpi hinta tuo
mukanaan myös helppoutta, kun jokaista drinkkiä
varten ei tarvitse vilauttaa maihinnousukorttia ja allekirjoittaa kuittia. Itse olen sen verran tarkan euron
matkailija, että otan mieluummin peruspaketin ja ostan sitten siihen erikseen mahdolliset haluamani lisäpalvelut. Crystal Cruisesin tuotetta ei olekaan varsinaisesti suunnattu minulle vaan niille, jotka arvostavat
vaivattomuutta ja ovat valmiita maksamaan siitä.
Kiitokset: Jaque Brown, Paul Garcia ja Teijo Niemelä
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Lokikirja
Touko-kesäkuu 201 7

Merenkulun tärkeimpiä tapahtumia niin kotivesiltä kuin maailman
meriltä touko-kesäkuulta 201 7.

Royal Caribbean vahvisti Icon-risteilijöiden
tilauksen. Turun Sanomien mukaan Royal Caribbean

ja Meyer Turku vahvistivat toukokuun alussa viime
syksynä solmitun aiesopimuksen kahden Icon-luokan
risteilijän rakentamisesta. Kaupan arvo on jopa kaksi
TEKSTI : KALLE I D, LASSI LIIKANEN , JUSSI LITTUNEN JA miljardia euroa, ja alukset valmistuvat vuosina 2022 ja
O LLI TUOMINEN
2024. Uusien tilausten ja henkilöstön eläköitymisen
seurauksena telakka rekrytoi vuoden 201 8 loppuun
mennessä noin 500 uutta työntekijää. On kuitenkin
vahvistettiinko tilaus todella, sillä telakka ja
Entinen Suomen telakoiden omistaja ra- epäselvää
tilaaja eivät kumpikaan ole tiedottaneet vahkennuttaa merentutkimusaluksen Norjassa. vistuksesta. OT & KI
Norjalaisen miljardöörin ja muun muassa aikanaan
Suomen telakat omistaneen Akerin suuromistajan Mein Schiff 6 luovutettiin TUI Cruisesille. Lue
Kjell Inge Røkken yhtiö Rosellinis Four-1 0 sekä lisää sivuilta 1 0-1 3.
viimeaikoina expedition-risteilijöiden rakentajana
tunnetuksi tullut Vardin telakka solmivat 2.5. Carnival vahvisti 1 ,6 miljardin tilauksen Turun
sopimuksen 1 82 metriä pitkän merentutkimusaluksen telakalta. Carnival Corporation ja Meyer Turku ovat
rakentamisesta. Alusta voidaan käyttää sekä vahvistivat 1 ,6 miljardin euron tilauksen, josta
varsinaisena tutkimusaluksena – jolloin se voi majoit- solmittiin esisopimus syksyllä. OT
taa 60 tiedemiestä 30-henkisen miehistön lisäksi –
expedition-risteilijänä tai huvijahtina. Jälkimmäisissä Finnlines täytti 70 vuotta. Suomen suurin
käyttätarkoituksissa tilaa on 36 matkustajalle. Laivan rahtivarustamo Finnlines täytti 1 5. toukokuuta 70
ulkoasun suunnittelusta vastaa superjahtien suun- vuotta. Juhlat vietettiin Finnmaidilla, joka tuotiin juhlia
nittelijana tunnetuksi tullut Espen Øino. Aluksen varten Silja Linen käyttämään Olympiaterminaalin
rakennuttaminen on osa Røkken suunnitelmaa laituriin. Kuvagalleria Finnlinesin 70-vuotiselta
lahjoittaa leijonanosa omaisuudestaan merentut- taipaleelta julkaistiin numerossa 2/201 7. OT
kimukseen ja -suojeluun. KI
Techiltä rikkipesuri Bore Sealle. Bore
Helsingin risteilykausi alkoi. Helsingin risteily- Langh
Sean sisarlus Bore Song sai Langhin rakentaman
kausi alkoi 3.5., kun Transocean Toursin Astor teki rikkipesurin jo vuonna 201 5, ja siitä saatujen hyvien
lyhyen vierailun aurinkoiseen pääkaupunkiin. Kesän kokemusten perusteella Bore Sea saa nyt myös
aikana Helsinkiin
odotetaan
noin
270 pesurin samalta toimittajalta. Teknologian keristeilyalusvierailua
ja
noin
440
000 hittymisen ansiosta Bore Sean korsteenia ei tarvitse
risteilymatkustajaa, mikä on hieman viime vuotista laajentaa pesurin asennuksen yhteydessä. KI
enemmän. Ensivierailun Helsinkiin tekee kauden
mittaan kuusi alusta. Luomme jo perinteeksi Siljan ja Tallinkin brändit erotetaan. Tallink
muodostuneeseen tapaan katsauksen kesän risteilijä- Grupp aikoo erottaa Tallinkin ja Silja Linen brändit
vierailuihin numerossa 5/201 7. OT
nykyistä paremmin toisistaan, kertoi Turun Sanomat
8.5. Varustamon tekemien selvitysten mukaan Silja
Stena jättämässä Varbergin sataman? Sveriges 1Line
-tuotemerkki nauttii Suomessa edelleen
Radio uutisoi, että Ruotsin Varbergin ja Tanskan huomattavaa arvostusta ja tätä aiotaan nyt hyödyntää
Grenån välinen linja olisi jättämässä Varbergin mm. luopumalla Tallink Silja -nimestä, ja poistamalla
sataman. Laituripaikan vuokrasopimus on irtisanottu Tallinkin logoja Silja Linen nimellä liikennöiviltä
ja Stena Line katselee mahdollista uutta satamaa laivoilta. Varustamo myös harkitsee Turku-Tukholma
muualta länsirannikolta, ja esimerkiksi Halmstadia -reitillä liikennöivien Galaxyn ja Baltic Princessin
veikkaillaan yhdeksi mahdolliseksi satamaksi maalaamista Silja Linen perinteiseen väritykseen. TS:n
Varbergin sijasta. LL
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Toukokuu

artikkelissa ei kerrottu, miten suunniteltu brändiuudistus vaikuttaa Tallink-brändin alla liikennöivään
Silja Europaan. KI

STX Francen myynti Fincantierille valmistui.

Yllä: Kjell Inge Røkken Vardin telakalta tilaama
merentutkimusaluksen ja superjahdin yhdistelmä on osa
miljardöörin suunnitelmaa lahjoittaa omaisuutensa
merentutkimukseen ja -suojeluun. Laiva suunnitellaan mm.
erityislaitteistolla muovin keräämiseksi meren pinnalta.
Kuva: Vard
Alla: Transocean Toursin Astor avasi Helsingin risteilykesän
3.5. Kuva: Olli Tuominen
Alinna: Finnmaid nähtiin 1 5.5. poikkeuksellisesti Eteläsatamassa Finnlinesin 70-vuotisjuhlan kunniaksi.
Kuva: Olli Tuominen

Fincantieri vahvisti 1 9.5. ostaneensa STX:n omistamat
kaksi kolmasosaa STX France -telakkayhtiöstä.
Viimeisen kolmanneksen omistaa Ranskan valtio.
Kaupan myötä suurten risteilyalusten rakentaminen
keskittyi yhä harvempien käsiin, sillä nyt vain
Fincantieri ja saksalainen Meyer rakentavat
risteilyaluksia suuressa mittakaavassa. Käsittelimme
tuolloin vielä keskeneräistä kauppaa ja sen taustoja
tarkemmin Ulkomatalan numerossa 2/201 7. Telakan
tulevat omistussuhteet eivät kuitenkaan vielä ole
täysin varmoja, sillä kesäkuussa Ranskan presidentti
Emmanuel Macron ilmoitti haluavansa Royal
Caribbean Cruises Ltd:n ja MSC:n telakkayhtiön
osaomistajiksi, jotta varmistettaisiin, ettei italialaisomistaja suosisi italialaisia telakoita ranskalaisten
kustannuksella. KI

Africa Morocco Link triplasi laivastonsa ja
suunnittelee uudisrakenteita. Marokon ja

Espanjan välillä liikennöivä Africa Morocco Link
(AML) sai toukokuussa liikenteeseen toisen aluksen,
kun Morocco Star (alkujaan tanskalainen junalautta
Prins Joachim vuodelta 1 980) aloitti liikenteen Tanger
Medin ja Algecirasin välillä. Kesäkuussa varustamo
puolestaa ilmoitti rahdanneensa vuonna 2009
valmistuneen Aylahin Arab Bridge -varustamolta
samalle linjalle. Morocco Starin liikenteenaloituksen
yhteydessä AML:n toimitusjohtaja Fadel El Hailaissi
kertoi varustamon parhaillaan kilpailuttavan telakoita
vuosina 2020-2021 valmistuviksi suunniteltuja
uudisrakenteita varten. Kreikkalaisen Attican ja
marokkolaisen BMCE-pankin yhdessä omistama
Africa Morocco Link aloitti liikenteen vasta viime
kesänä Attican tytäryhtiö Blue Star Ferriesin
laivastosta siirretyllä Diagoras-laivalla. Varustamon
tavoitteena on kasvattaa laivastoaan kuuteen vuoteen
2021 mennessä ja laajentaa linjastoaan sekä Marokon
ja Espanjan että muiden Euroopan ja Afrikan maiden
välisillä linjoilla. KI

Armas havittelee Viking FSTR:ää? Espanja-

laislähteiden mukaan pääasiassa Kanarian saarten
sisäiseen liikenteeseen erikoistunut Armas-varustamo
neuvottelee Viking FSTR:n ostamisesta sen omistajan
Nordic HSC:n kanssa. Kaupan toteutuessa laiva
siirtyy Armasin laivastoon sen rahtauksen Viking
Linelle päätyttyä. KI

Finneaglen remontti valmistui, mutta laiva
lähti Välimerelle. Finnlinesin Finneagle-lautan kaksi
kuukautta kestänyt remontti Puolan Remontowassa
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päättyi 24.5. Laivaan asennettiin telakoinnin aikana
rikkipesurit, uudet lavat potkureihin ja sen
matkustajakapasiteettia kasvatettiin alkuperäisestä
440:stä 800:aan. Laiva kuitenkin suuntasi telakalta
suoraan Välimerelle, jossa se liikennöi kesäkauden
ajan Finnlinesin emoyhtiö Grimaldin SavonaBarcelona-Tanger Med -linjalla. KI

Kiinan risteilymarkkinoilla jo ylitarjontaa –
Princess luopuu talvesta Kiinassa. Kiinan mark-

kinat ovat viime vuosina olleet kansainvälisen
risteilyliikenteen kasvun veturi (mistä kerroimme
Ulkomatalan numerossa 3/201 6). Samaan aikaan kun
useat varustamot rakentavat uusia aluksia Kiinan
markkinoille, on risteilyiden uudessa mahtimaassa jo
ylitarjontaa, ja muun muassa Princess Cruises ilmoitti
toukokuun lopulla luopuvansa talvikauden 201 8-1 9
Kiinasta käsin tehtävistä risteilyistä kokonaan. Näin
myös kovalla tohinalla nimenomaan Kiinan
markkinoita varten rakennettu Majestic Princess
siirtyy talveksi Australiaan. Muutenkaan Kiinan
markkinoiden avaaminen ei ole ollut täysin
ongelmatonta, sillä Cruise Business Review -lehden
tietojen mukaan kaikkien Kiinassa operoivien
risteilybrändien sikäläiset toiminnot tekevät tappiota.
KI

Jäätalvi päättyi. Talven viimeinen aktiivinen jään-

murtaja, Otso, lähti Perämereltä kohti Helsinkiä 26.5.
KI

Trinidadin ja Tobagon sisäiseen liikenteeseen
suunnitteilla kolme uudisrakennetta. Trinidadin

ja Tobagon pääministeri Keith Rowley ilmoitti
toukokuussa, että Karibianmeren saarivaltion
omistama Trinidad and Tobago Inter-Island Ferry
Service korvaa koko laivastonsa uudisrakenteilla:
valtio tilaa kaksi pika-alusta ja yhden rahtilautan.
Päätöksen taustalla ovat varustamon nykyisten pikaalusten T&T Expressin ja T&T Spiritin tekniset
vaikeudet sekä ongelmat rahdatun rahtilautta SuperFast Galician kanssa – laivan omistaja Trasmediterránea kun päätti rahtaussopimuksen huhtikuussa vain kahden viikon varoitusajalla. Trinidadin ja
Tobagon viranomaiset eivät ole vielä kertoneet, miltä
telakalta ja millä aikataululla uudisrakenteet hankitaan.
KI

Ylinnä:Tallink Grupp uudistaa brändejään ja luopuu Tallink
Silja -nimestä. Samalla mahdollisesti Turku-Tukholma -laivat
Baltic Princess (kuvassa) ja Galaxy saavat uudet,
“siljamaisemmat” väritykset. Kuva: Kalle Id
Yllä: Viime vuonna liikenteen aloittanut Africa Morocco Link
tuplasi laivastonsa koon hankkimalla Morocco Starin
(kuvassa) aiemman Diagoraksen rinnalle. Kuva: Africa
Morocco Link
Alla: Viking FTSR:n sisaralus T&T Express on yksi Trinidad and
Tobago Inter-Island Ferry Servicen aluksista, jotka saarivaltion
hallitus suunnittelee nyt korvaavansa uudisrakenteilla.
Kuva: Incat/Jan Svamvur

Peace Boat ja Arctech solmivat aiesopimuksen ekoristeilijästä. Lue lisää sivuilta 8-9.
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Kesäkuu
Pohjoismaiden kuninkaalliset
Helsingissä.

huvijahdit

Pohjoismaiden valtionpäämiehet
vierailivat satavuotiaan Suomen kunniaksi presidentti
Sauli Niinistön luona, minkä ansiosta Helsingissä
saatiin nauttia myös harvinaisista laivavieraista:
Euroopan ainoat käytössä olevat kuninkaalliset
huvijahdit, Norjan Norge ja Tanskan Dannebrog,
kiinnittyivät vierekkäin Eteläsatamaan, tuoden Norjan
kuningas Harald V:n ja Tanskan kuningatar Margareeta
II:n Helsinkiin. KI

Ex-Superstar aloitti liikenteen Välimerellä.
Nimen Pascal Lota saanut alus teki ensimmäisen
matkansa Italian Livornosta Bastiaan. OT

Noble Caledonialle 400 miljoonan euron sakot
koralliriutan tuhoamisesta. Indonesian hallinto

on antanut Noble Caledonialle 400 miljoonan euron
sakot Raja Amphatin alueella sijaitsevan koralliriutan
tuhoamisesta.Viranomaisten mukaan Caledonian Sky
tuhosi 4.3. tapahtuneessa karilleajossa riuttaa liki 1 9
000 neliön alueelta. OT

Wasa Expressille lisää matkustajakapasiteettia – uudisrakenne liikenteeseen 2021 ?
Ylinnä: Kuninkaalliset huvijahdit Dannebrog (vasemmalla) ja
Norge Helsingin Eteläsatamassa 2.6.
Kuva: Kalle Id
Yllä: Omia matkustajaennätyksiään rikkonut Wasaline uudisti
Wasa Expressiä ja kasvatti laivan matkustajakapasiteettia.
Näillä näkymin laiva jatkaa varustamon liikenteessä ainakin
seuraavat neljä vuotta.
Kuva: Kalle Id
Alla: Stepan Makarov lähti Helsingistä 7.6. ja suuntasi vielä
Naantaliin kuivatelakalle ennen luovutustaan Sovcomflotille.
Kuva: Olli Tuominen

Ennätysmäärän matkustajia kuljettanut Wasaline
kasvatti ainoan aluksensa Wasa Expressin
matkustajakapasiteettia aiemmasta 850:stä 91 5:een
muuttamalla entisen kokousosaston istumasalongiksi
ja uudistamalla aluksen pelastusvälineistöä vastaamaan uutta matkustajamäärää. Samalla laivalle
rakennettiin business lounge 1 2 matkustajalle. Laivan
muutoksista kertomisen yhteydessä varustamon
toimitusjohtaja Peter Ståhlberg kertoi yhtiön
suunnitteleman uudisrakennuksen rahoitusneuvotteluiden olevan käynnissä, ja rahoituksen odotetaan
olevan kunnossa kesälomien alkuun mennessä.
Tämänhetkisen suunnitelman mukaan uusi alus
valmistuisi 2021 . KI

Työnseisaus Turun telakalla. Meyer Turun

telakalla alkoi 1 5.5. puolitoista päivää kestänyt
työnseisaus, kun noin 900 työntekijää marssi ulos
työpaikoiltaan vastalauseena työnantajan kiristyneelle
henkilöstö-politiikalle. Telakka kiisti tiedotteessa
ongelmat, mutta kertoi ottavansa työntekijöiden
huolet vakavasti. OT

Arctech luovutti Stepan Makarovin. Arctechin
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tuorein uudisrakennus Stepan Makarov lähti 8.6.
Helsingistä. Maaliskuussa valmistuneeseen Gennadiy
Nevelskoyhin verrattuna Stepan Makarovissa ja sen
kahdessa tulevassa sisaressa on enemmän majoituskapasiteettia ja parempi varustelu. Helsingistä Stepan

Makarov suuntasi kohti Naantalia lyhyeen kuivatelakointiin. OT

DFDS tilaa kaksi roro-alusta lisää Jinlingin telakalta. Tanskalainen varustamojätti DFDS on

tilannut vielä kaksi uuden sukupolven roro-alusta
lisää kiinalaiselta Jinling Shipyardilta. Ennestään
DFDS:llä on tilauksessa kaksi alusta, jotka valmistuvat
vuoden 201 9 alkupuolella. Nyt tilatut alukset valmistuvat vuotta myöhemmin. 6700 kaistametrin alukset
on suunnitellut tanskalainen Knud E. Hansen ja ne
ovat suurimmat DFDS:n koskaan tilaamat alukset.
Alusten päästöt kuljetettua traileria kohden ovat 25
prosenttia nykyisiä aluksia pienemmät. OT

Sähkölautta Elektra aloitti liikenteen. Lue lisää
sivuilta 4-7.

Brittany Ferriesin uudisrakenteen nimeksi
Honfleur. Ranskalainen Brittany Ferries vahvisti 20.6.
uudisrakennustilauksensa Flensburgin telakalta
Saksasta. Samalla julkaistiin aluksen nimi, Honfleur,
sekä uudet mallinnukset laivan ulkoasusta. Alus tulee
käyttämään polttoaineenaan LNG:tä ja varustamon
mukaan se tulee olemaan Englannin kanaalin
ympäristöystävällisin alus. Muita innovaatioita ovat
ilmainen wifi kaikissa matkustajatiloissa sekä laivan
keskuksena toimiva “digital information lounge”.
Honfleur valmistuu näillä näkymin kesäkuussa 201 9 ja

Yllä: Ferriesin tuleva Honfleur muistuttaa uusimman
tietokonemallinnuksen perusteella runsaasti varustamon
viimeisintä uudisrakennetta, Helsingistä vuonna 2008
valmistunutta Armorique’ia.
Kuva: Brittany Ferries
Alla: Raumalla rakennettu Côte des Dunes lähdössä Calais’n
satamasta. Laiva ja sen ranskalaista tekoa oleva sisar Côte
des Flandres saivat uuden omistajan juhannusaattona, kun
laivoja aiemmin rahdannut DFDS käytti osto-optionsa niihin.
Kuva Marko Stampehl

se asetetaan Caen-Portsmouth -linjalle, jossa se
korvaa Turussa vuonna 1 992 rakennetun Normandien, joka puolestaan siirtyy Portsmouthin ja Le
Havren väliselle linjalle, korvaten rahdatun Etretatin.
KI

Hotelliketju Ritz-Carlton perustaa luksusristeilyvarustamon. Kilpailu luksusristeilyille halua-

Yllä: Regal Star kulkee Tallinkin Paldiski-Kapellskär -rahtilinjalla. Aluksen hyttikapasiteettia nostettiin kesäkuun aikana.
Kuva: AS Tallink Grupp
Alla: ESL Shippingin uudisrakenne kastettiin Kiinan Nanjingissa. Alus sai nimen Viikki.
Kuva: ESL Shipping

vista matkustajista kovenee edelleen, sillä hotelliketju
Ritz-Carlton paljasti ennen juhannusta suunnitelmansa perustaa oma risteilyvarustamo. Ritz-Carlton
Yacht Collectionin ensimmäinen, 1 90-metrinen ja 298
matkustajan alus tulee liikenteeseen loppuvuodesta
201 9 ja seuraavat vuosina 2021 sekä 2022. Alukset
tulevat kuljettamaan 298 matkustajaa ja luksusmarkkinasegmentin nykystandardien mukaan kaikki
majoitetaan sviiteissä. Alukset rakentaa espanjalaisen
lauttavarustamo Armasin lauttojen rakentajana
tunnettu Astillero Hijos de J. Barreras Vigossa.Yhden
aluksen arvo Seatrade Cruise Newsin arvion mukaan
noin 21 0 miljoonaa dollaria. KI & OT

Kroatian sisäinen liikenne ei kiinnostanutkaan
ulkomaisia varustamoita. Kerroimme Ulkoma-

talan numeron 2/201 7 Lokikirjassa Kroatian sisäisen
lauttaliikenteen kilpailutuksesta ja siitä, että useiden
ei-kroatialaisten Välimerellä liikennöivien varustamoiden ennustettiin osallistuvan tarjouskilpailuun. Toisin
kuitenkin kävi: kroatialaisten lehdistölähteiden ennen
juhannusta kertomien tietojen mukaan ulkomaalaiset
varustamot eivät ole jättäneet tarjouksia yhdestäkään
linjasta. KI

DFDS osti Côte des Dunesin ja Côte des
Flandresin. DFDS ilmoitti juhannusaattona käyttäneensä osto-option, joka sillä oli Eurotunnelyhtiöltä rahtaamaahansa lauttakaksikkoon Côte des
Dunes (ex-SeaFrance Rodin, Rodin) ja Côte des
Flandres (ex-SeaFrance Berlioz). Omistajanvaihdoksen jälkeen alukset jatkavat entiseen tapaan DFDS:n
Dover-Calais -linjalla. Niiden myynnin myötä päätyi
Englannin kanaalin alittavan rautatietunnelin omistajan epäonninen ura laivanvarustajana, josta kerroimme tarkemmin Ulkomatalan numerossa 5/201 5. KI

Tallink lisäsi Regal Starin hyttikapasiteettia.

Tallinkin Paldiski-Kapellskär -reitillä kulkeva rahtilaiva
Regal Star on saanut lisää hyttikapasiteettia, kun
alukseen asennettiin Paldiskissa hyttilohko, jonka
myötä vuodepaikkojen määrä nousee sataan. Alus
palasi takaisin liikenteeseen 26.6.

Stena tilasi viidennenkin uudisrakenteen
Kiinasta. Kiinalaislähteiden mukaan Stena Line on
tilannut viidennen E-Flex-luokan uudisrakenteen
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AVIC Weihain telakalta. Neljästä jo aiemmin tilatusta
laivasta poiketen vuonna 2020 valmistuvaksi odotettu
alus asetettaneen liikenteeseen Stenan Itämerenlinjoilla. KI

ESL Shippingin ensimmäinen uudisrakennus
kastettiin. ESL Shippingin ensimmäinen LNG-

käyttöinen irtolastilaiva sai Nanjingissa 28.6. pidetyssä
kastetilaisuudessa varustamon perinteitä kunnioittaen nimen Viikki. Alus aloittaa liikenteen Itämerellä
ensi vuoden alkupuolella. Sisaraluksenkin rakennustyöt etenevät aikataulussa ja se kastetaan syyskuussa.
JL

Havainnekuva Viking Linen Kiinasta tilaamasta uudisrakenteesta. Aluksen ulkonäkö muistuttaa vahvasti Viking Gracea,
mutta tarkemmalla silmäyksellä aluksesta löytyy lukuisia
eroavaisuuksia. Koska LNG-tankit on siirretty aluksen sisälle,
voidaan kansirakennelmaa jatkaa aivan perään asti, mikä
puolestaan vähentää tilan tarvetta ylemmillä kansilla. Lisäksi
Flettner-roottorit näkyvät selkeästi aluksen silhuetissa.
Kuva: Viking Line

Viking Linen tilaus Kiinasta vahvistui . Viking

Line on vahvistanut uudisrakennustilauksen kiinalaiselta Xiamen Shipbuilding Industry -telakalta.Viking
Linen toimitusjohtaja Jan Hanses ehti jo toukokuun
puolivälissä kertoa lisätietoja varustamon uudisrakenteesta Sjöfartstidningenin haastattelussa. Kuten
aiemmin kerrottiin, uusi alus tulee korvaamaan Amorellan Turku-Tukholma -linjalla. Vaikka uudisrakenne
muistuttaa ulkoisesti jonkin verran Viking Graceä,
tulee sen sisustus olemaan selkeästi erilainen, sillä
uusi laiva painottuu selvästi enemmän reittimatkustukseen ja Ruotsin markkinoiden tarpeisiin. Reittimatka-fokuksesta huolimatta laiva saa enemmän
hyttejä kuin Viking Grace. Linjaparistaan poiketen alus
varustetaan ruoripotkureilla; tämä on ensimmäisiä
kertoja kun matkustaja-autolautta saa ruoripotkurit
kiinteiden potkureiden ja peräsimien sijaan. Amorellan kohtaloa uuden aluksen valmistuttua ei ole
päätetty, mutta laivan myyntiä selvitetään. Lisäksi
Hanses kertoi, että varustamolla ei tällä hetkellä ole
minkäänlaisia suunnitelmia uudisrakenteista Helsingin
ja Tukholman väliselle linjalle. KI & OT
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Tulossa:

Regina Baltica oli alkujaan Viking Linen Viking Song, jonka
uralle on mahtunut monia vaiheita. Kuva: Jukka Huotari

Stena Line 50 vuotta Göteborgista Kieliin

Regina Baltican monet kasvot

Stena Line aloitti vuonna 1 967 liikenteen GöteborgKiel -reitillä, joka oli aikanaan käytännössä varustamon lippulaivalinja. Luomme katsauksen linjaan ja sillä
vuosien saatossa liikennöineisiin aluksiin.

Entinen Viking- ja Tallink-lautta Regina Baltica palasi
yllättäen majoituslaivasta takaisin autolautauksi aiemmin kesällä. Luomme tämän kunniaksi kuvakatsauksen
laivan vaihtelevaan uraan.

Louis Cruisesista Celestyal Cruisesiksi
Louis Cruises aloitti vuonna 1 987 risteilyt Kyprokselta Suomesta ostetulla käytetyllä autolautalla. Nyt
varustamo liikennöi Välimeren lisäksi Karibialla nimellä Celestyal Cruises ja suunnittelee uudisrakennuksia.

Ulkomatala 5/201 7 ilmestyy

tiistaina 5. syyskuuta

