
 

 

m/s Ilmatar - matkustajalaivan värikäs tarina 
 

Presidentti Urho Kekkosen vaimo Sylvi Kekkonen sai kunnian vuonna 1964 kastaa MS 

Ilmattareksi aluksen, jolla tulisi olemaan edessään pitkä ja värikäs elämä. Se oli Suomen 

historian ensimmäinen alus, johon asennettiin diesel-moottori ja jossa oli sivusta lastattava 

autokansi. Se oli myös tuohon vuoteen mennessä suurin Wärtsilän rakentama laiva. 

 

 
Kuva: m/s Ilmatar 1964, Suomen merimuseon kuvakokoelma 

 

MS Ilmatar rakennettiin Helsingissä laivayhtiö Effoalle arvostetun Wärtsilän toimesta. Ilmattaren 

matkustajakapasiteetti oli 1000, josta 322 paikkaa oli jaettu kahteen vuoteelliseen hyttiluokkaan 

ja loput paikat olivat kansipaikkoja. Jo tuolloin sen huomattiin olevan aivan liian pienikokoinen, 

joten se vietiin myöhemmin Saksan Hampuriin. Siellä sen pituuteen lisättiin noin 20 metriä ja 

matkustajakapasiteettia nostettiin tuhannesta 1210:een. 

 

Ennen laajennusta, vuonna 1968, Ilmatar koki ensimmäisen ja viimeisen turmansa; se törmäsi 

Silja varustamon lauttaan Ahvenanmaan saaristossa ja kuusi ihmistä sai surmansa. Ylen 

elävässä arkistossa voi katsoa onnettomuutta koskevan uutislähetyksen, jossa haastatellaan 

yhteentörmäyksessä osallisena olleen Botnian matkustajia. 

 

http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/laivaonnettomuus_langnasin_satamassa_43901.html#media=43905


 

 

Vuosina 1970-80 Ilmatar liikennöi muun muassa Silja Linen ja Finnlinesin reiteillä. Ennen tuon 

ajanjakson päättymistä Ilmatar remontoitiin risteilyalukseksi; sen hytit uudistettiin ja alukselle 

lisättiin kasino, uima-allas, kuntosali, elokuvateatteri sekä baari live-esityksiä varten. Vuonna 

1980 Ilmattaren uusi omistaja, Vesteraalens Dampskibsselskab uudelleenrekisteröi sen Norjan 

kansainväliseen laivarekisteriin ja Ilmatar risteili ympäri Eurooppaa. 

 

Ilmatar kastettiin vuonna 1984 Viking Princessiksi ja sen matka suuntasi tällä kertaa Atlantin yli, 

jossa se seilasi Panaman lipun alla San Diegosta Meksikoon. Vuoden päästä se siirtyi 

liikennöimään West Palm Beachin ja Karibian väliä, kunnes sen omistajat päätyivät vararikkoon 

ja niin Viking Princess nostettiin telakalle vuoden 1995 lokakuussa. 

 

Kaksi vuotta myöhemmin, eli 1997, Viking Princess myytiin Deerbroke Investille ja nimettiin 

uudelleen Palm Beach Princessiksi. Palm Beach Princessistä tuli kasinolaiva, joka matkasi juuri 

Yhdysvaltain vesien rajojen ulkopuolelle ja näin siellä eivät päteneet tuon ajan uhkapelilait, jotka 

muutoin olisivat rajoittaneet rahapelien pelaamista. Floridan osavaltion uhkapelaamista 

koskevat lakipykälät hyväksyivät kolikkopelit ja peliautomaatit vasta vuonna 2004, joten 

muutamia tunteja vapaammilla vesillä oli tervetullut viihdemuoto niin paikallisille asukkaille kuin 

turisteillekin. Palm Beach Princessillä pelattiin kolikkopelien lisäksi mm. noppapelejä, 

blackjackia, pokeria, rulettia ja urheiluvedonlyöntiä. 

 

Myöhempinä vuosina laivalla oli useita omistajia ja vuonna 2011 ilmoitettiin, että alus myytiin 

purettavaksi. Vasta vuoden 2014 helmikuussa tehtiin raportti, jonka mukaan laiva on edelleen 

koossa mutta se lepää Santo Domingon romuttamolla. Värikkään historian omaavan Ilmattaren 

kohtalo on edelleen avoinna. 

 

Lisää kuvia aluksesta löytyy englanninkieliseltä shipspotting.com-sivulta: 

m/s Ilmatar kuvia 

Palm Beach Princess kuvia 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Vesteraalens_Dampskibsselskab
http://www.hedelmäpeli.com/pelikoneet
http://www.casinot.com/ruletti
http://www.shipspotting.com/gallery/search.php?search_title=ilmatar
http://www.shipspotting.com/gallery/search.php?query=Palm+Beach+Princess&x=27&y=11

