
Roudausohje, Turun satama M/S Viking Grace          03.11.2019  

  

1. Saavu ajoissa, huoltokaistat suljetaan laivan tullessa klo.19.50. Jos jostain syystä tulet myöhemmin, 
aja rekkaselvitys rakennukselle ja kerro kuka ja mitä olet tullut tekemään. He opastavat sinut ajamaan 
terminaalille ja sitten jatka tämän ohjeen kohdasta 4. eteenpäin  

2. Aja autojen lastausalueelle ja siellä olevasta huoltoportista sisään ( suoraan vastapäätä rautatien 
ylimenosta ).   

3. Aja huoltokaistaa terminaalin takaovelle.  

4. Kulkuluvat saat vartijalta joka istuu terminaalissa tullin alueen jälkeen (sama paikka kuin aiemmin).  

5. Tavarat siirretään orkesterien kuljetus häkkeihin (merkattu Entertainment Grace / Amorella ), joiden 
paikan vartija osoittaa teille. Huomioikaa että jokainen häkki palautetaan välittömästi takaisin 
terminaaliin samaan paikkaan. Häkkejä ei saa jättää laivaan tai mihinkään muualle edes yhden matkan 
ajaksi.  

6. Auto siirretään vartijan osoittamalle paikalle. Paikkoja on hyvin rajallinen määrä joten yritetään että 
jokainen orkesteri saapuu vain yhdellä autolla. Nämä paikat ovat huomattavasti lähempänä kuin 
aiemmin joten on myös kaikkien etu että ne saadaan pidettyä orkestereilla.  

7. Terminaalissa otetaan hissi terminaalin 4. kerrokseen joka on Laivan 7. kerros.  

8. Häkkien kanssa odotetaan lastausputken ( terminaalissa autolastausalueen puoleisin ) päässä, kunnes 
vartija antaa luvan siirtyä laivaan.  

9. Matkustajia häiritsemättä siirrytään laivassa hisseillä kannelle 10. josta sitten omalle keikkapaikalle. 
Yökerho Vogue on hissiaulasta peräänpäin ja Retro sekä Rock More- ravintolat keulan suuntaan, kansi 
10.   

10. Häkit tyhjennetään laivan henkilökunnan osoittamaan paikkaan  

11. Tästä eteenpäin laivan henkilökunta ohjaa ja avustaa teitä.  

12. Load out tehdään 7 kannen keskilaivasta (eri lankkua pitkin kuin load in). Orkesterit vievät 
perähissillä tavaransa hyvissä ajoissa ennen rantaan tuloa kannelle 7 ja sieltä ulkokannen kautta 
keskiosaan missä he odottavat ulkona kunnes matkustajat ovat lähteneet laivasta. Jos laiva on jo tulossa 
rantaan ja aulat ovat täynnä matkustajia, artistit odottavat 10. kannen keskiaulassa kunnes 7. kannen 
aula on tyhjä ja lähtevät vasta sen jälkeen ulos. Matkustajat aina ensin!   

 

Jos jostain syystä on tarve saada roudattua autokannen kautta, tästä on oltava vähintään viikkoa ennen 
yhteydessä sähköpostilla Av-teknikkoon. avtekniker.grace@vikingline.com Autokannen kautta tulemista 
on pyrittävä välttämään.  

Grace Teknikko:                  +358 40 672 5412  

Grace Risteilyhenkilö:        +358 40 672 1412 


