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Juhlanumero: Ulkomatala 5 vuotta
Välimerenristeily HAL:n Rotterdamilla

Entiset ruotsinlaivat maailman merillä
Silja Serenade uudistui



On vierähtänyt jo huikeat viisi vuotta siitä, kun Ulko-matala ensimmäisen kerran ilmestyi. Näin päätoimit-tajana on ollut mielettömän upeaa seurata sitä, kuin-ka Ulkomatala kehittyi aivan ensimmäisistä ”lehdistä”nykyiseen muotoonsa. Erityisen iloinen voi tämänjuhlanumeron osalta olla, sillä olemme juhlan kunni-aksi siirtyneet nyt myös Issuu-julkaisualustalle. Samal-la on taas otettu taitossa yksi edistysaskel, jonka tu-lette havaitsemaan selaillessanne sivuja eteenpäin.Vaikka samalla otettiin pieni takapakki Ulkomatalanverkkosivuston hajoamisen muodossa, piilee siinäkinkuitenkin päinvastoin ennemminkin uusi mahdollisuusyhdenmukaistaa sivuston ja taiton ulkoasut, jotta lehtija sivusto nitoutuvat tyylikkäästi yhdeksi, yhtenäiseksikokonaisuudeksi.
Viiden vuoden aikana on ehtinyt tapahtua paljon kai-kenlaista. Jos peilaa tämän päivän maailmaa siihen, kunUlkomatala aloitti, on ajan kulkua lähes mahdotontahahmottaa.Tässä ajassa on tapahtunut uskomattomanpaljon asioita, niin laivamaailmassa kuin sen ulkopuo-lellakin.Tuntuu erikoiselta lukea ensimmäisiä Ulkoma-tala-lehtiä vuodelta 2009, joissa puhutaan esimerkiksiArmoriquen luovutuksesta Helsingin telakalta, tai Bal-tic Queenin valmistumisesta.Asiat, jotka nyt tuntuvatniin kaukaisilta, olivat joskus lähellä ja ajankohtaisia.Siinä suhteessa Ulkomatala onkin oman aikansa ”mu-seo”, sillä vanhoja juttuja lukiessa voi edelleen aistiasen tunnelman, joka oli niitä kirjoittaessa ja niiden il-mestyessä.

– – –
Tässä lehdessä on luettavissa suurempi, historiallises-ta perspektiivistä Ulkomatalan kehittymistä lähestyvä,

päätoimituksen kirjoittama historiakatsaus. Myösmuut toimittajat ja avustajat ovat saaneet ansaitustiäänensä kuuluviin täysin omassa artikkelissaan.Viisi-vuotisjuhlaa kunnioittavien tekstien lisäksi lehti ontaas pullollaan muutakin asiaa. Kaikkien huulilla olevaSilja Serenaden telakointi on valmis, ja Ulkomatalapääsi ensimmäisten joukossa tutustumaan uudistuk-siin. Raportti Silja Serenadesta telakoinnin jälkeen siistässä lehdessä. Lisäksi teemme katsauksen entisiin,tuttuihin Ruotsin- ja Tallinnan-laivoihin ja siihen, mitäniille kuuluu tänä päivänä.Toimittajamme Kalle Id taasristeili Holland America Linen Rotterdamilla Välime-rellä, ja tässä lehdessä ilmestyy runsas matkakerto-mus tältä reissulta. Myös toinen ja samalla viimeinenosa R-sarjan risteilijäartikkelisarjasta ilmestyy tässälehdessä. Ja totta kai myös paljon muutakin. Lehdessäsiis uuden taiton lisäksi on paljon sisältöä tutkailtava-na.
Kevät on jo hyvällä alulla täällä Ruotsin länsirannikollaGöteborgissa. Sen kunniaksi oikein mieluisaa ja aurin-koista kevään odotusta lukijoille. Ja vielä viimeisenkerran: Onnea viisivuotias Ulkomatala!
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PääkirjoitusOnnea Ulkomatala!

LASSI LIIKANENPäätoimittaja

TOIMITUS

Päätoimittaja: Lassi Liikanen
Toimittajat: Kalle Id, Jussi Littunen, Sergei
Pennonen ja Olli Tuominen
Taittaja: Kalle Id
Vieraileva toimittaja: Jukka Koskimies
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28.2.2014. Julkaisijana toimii Ulkomatala-
verkkolehti ja sen toimitus. Lisätietoja:
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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.
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Ulkomatala 1/2014Sisällys
Kannessa: Silja Serenade uudistuiSilja Linen vanhin alus Silja Serenade kävi puolentoista kuukau-den remontissa.Tuloksena ovat radikaalisti uudistuneet ravin-tolat, kaupat ja saunaosasto. — Sivu 4
UM 5 vuotta: Ulkomatala eilen, tänään ja huomennaLehden perustajat kertovat, kuinka Ulkomatala syntyi, mitenlehteä tehdään, ja pohtivat Ulkomatalan tulevaisuutta. — Sivu 8
UM 5 vuotta: Kuvat tekevät lehdenUlkomatala ei syntyisi ilman ulkopuolisten kirjoittajien ja valo-kuvaajien ilmaiseksi tarjoamaansa apua. Tässä artikkelissa an-namme puheenvuoron lehteä avustaville kuvaajille. — Sivu 14
UM 5 vuotta: Lukijan mietteitäLehteä ja sen tekemistä alusta lähtien läheltä seurannut JukkaKoskimies tuo lukijan näkökulman Ulkomatalan viisivuotiseentaipaleeseen. — Sivu 17
Kristina Cruises 1985-2014Menestynein suomalainen risteilyvarustamo luopui tammi-kuussa omasta varustamotoiminnasta.Tässä artikkelissa luom-me katsauksen varustamon historiaan. — Sivu 18
Kirja-arvostelu: Silja Line From De Samseglande toTallinkUusi Silja Linen historiaa käsittelevä teos kattaa varustamon jasen edeltäjien historian vuodesta 1904 nykypäivään. — Sivu 22
Kannessa:Turkkilainen löytöretki RotterdamillaUlkomatalan toimittaja teki kymmenen päivän risteilyn Hol-land America Linen Rotterdamilla Kreikan,Turkin ja Kyproksenrannikoilla. — Sivu 24
Kannessa: Entiset Ruotsin- jaTallinnanlaivat maailmanmerilläKotivesiltä tuttuja autolauttoja löytyy liikenteestä niin Tukhol-masta, Karibialta kuin Eteläiseltä jäämereltä. — Sivu 36
Suositut R-sarjan laivatVuosituhannenvaihteessa valmistuneet R-sarjan laivat päätyivätalkuperäisen omistajansa konkurssin jälkeen monien eri varus-tamoiden laivastoihin. — Sivu 48
LokikirjaMerenkulun tärkeimpiä tapahtumia tammi-helmikuulta 2014.— Sivu 54
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Kannessa: Holland America Linen risteilyalusRotterdam Alanyan risteilijälaiturissa Turkissa17.11.2013. Kuva: Kalle Id
Tällä sivulla, ylhäältä: Krzysztof Brzoza, Kalle Id, Louis
MoutardMartin, Wil Weijsters
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TEKSTI: KALLE ID

“HYLJE HYMYILEE” kuului Tallink Siljan toimitusjoh-taja Magnus Schultsin tiivistys Silja Serenaden uudis-tuksista. Myös toimitusjohtaja hymyilee ja samoin te-kevät – ainakin Schultsin itsensä mukaan – myös mat-kustajat. Silja Serenaden 24-vuotisen uran suurim-massa yksittäisessä uudistuksessa huomion kohteenaolivat erityisesti laivan myymälätilat: kaupat ovat ai-empaa suurempia ja tuotevalikoima on entistä laajem-pi. Huomionkohteena ovat olleet myös ravintolatilat,saunaosasto ja Commodore-luokka.
Uudistettu kuudes kansi
Näkyvimmät uudistukset Silja Serenadella koskevatlaivan kuudetta kantta Promenaden alapuolella. Laivankapteeni Antti Rossin mukaan telakoinnin aikana kan-nelta purettiin kaikki muu paitsi keulan konferenssi-osasto. Uudistusten tieltä saivat väistyä Buffet Serena-de, Tax-free market, Orient Café ja Bistro Maxime.Nyt kuudetta kantta hallitsetvat Grande Buffet, TaxFree Superstore ja italialainen ravintola Tavolàta.
Vaikka muutos Buffet Serenadesta Grande Buffet’ksiei kansikarttojen perusteella vaikuttanut erityisenmerkittävältä – tila on samankokoinen kuin ennenkinja tarjoilupöydät ovat edelleen samassa kohdassa –on sisustuksen muutoksilla saatu aikaan aiempaa huo-mattavasti valoisampi ja tilavamman oloinen ravintola.

Buffet’n sisäänkäynti on aiempaa avarampi ja sen ta-kana olevat tarjoilupöydät ovat sekä kätevämmänoloisesti järjestettyjä (joskaan en päässyt tarkkaile-maan niitä käytännössä) että isompia. Uuden ravinto-lan kruunaavat vaaleat pöydät ja värikkäät oranssittuolit. Ruuan osalta uutta buffet’n valikoimassa on se-sonkipöytä. Toinen uutuus ovat keittiöjärjestelyt, joi-den ansiosta asiakkaat näkevät ruuan valmistuspro-sessin paremmin.
Keskilaivan uusi Tax Free Superstore on kooltaan lä-hes kaksinkertainen aiempaan Tax-Free Markettiinverrattuna. Koko tila on myös sisustettu uudelleenlaivojen myymälöissä muodissa olevissa valkoisen jamustan sävyissä, jotka antavat yksinkertaisen tyylik-kään taustan myynnissä olevien tuotteiden värikkäillepakkauksille. Näitä onkin aiempaa enemmän, sillä eril-linen parfymeria on nyt siirretty samaan myymäläänalkoholin ja makeisten kanssa.Tax Free Superstorenmyötä aiempi kuutoskannen keula- ja peräportaikotyhdistänyt käytävä on saanu väistyä. Liikkuminen kan-nen läpi on silti edelleen mahdollista, sillä myymälässäei ole asiakkaiden kulun estäviä portteja sisään- jauloskäynneillä.Tax Free Superstoren sisustus ja liikku-misjärjestelyt tuovatkin mieleen laadukkaan tavarata-lon, kun useimpien laivojen myymälät muistuttavatenemmänkin lähikauppaa.
Tax Free Superstoren keulanpuoleisen sisäänkäynninrinnalla on myös sisäänkäynti laivan uuteen ravinto-laan, italialaistyyliseen Tavolàtaan. Uuden ravintolan si-säänkäynti on ongelmallisesti hieman piilossa TaxFree Superstoren rinnalla, mutta vaikeasti löydettäväravintola on yksi aluksen aarteista.Vaikka ennakkoku-vien perusteella Tavolàtan sisustus ei miellyttänyt ai-nakin omaa silmääni, on tilan sisustus mielestäni erit-täin onnistunut raikkaan moderni. Sisustustakin pa-rempaa on tarjottu ruoka. Keittiöpäällikkö HeikkiHärmän mukaan ravintolan menuja suunniteltaessaon käyty hakemassa oppia Italiasta, mikä näkyikinlaadukkaina ja maukkaina annoksina, jotka kuitenkinmiellyttävästi poikkesivat stereotyyppisten italialais-ten ravintoloiden valikoimista.
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Silja Linen laivaston vanhin alus,vuonna 1990 valmistunut Silja Se-renade, vietti valtaosan tammi- jahelmikuusta Turun korjaustelakal-la Naantalissa. Telakalla alukselletehtiin sen (tähänastisen) historiansuurimmat muutokset, jotka toi-vat mukanaan uudet ravintola- jamyymäläkonseptit.

AutolautatSilja Serenadeuudistui
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Yllä: Silja Serenade matkalla Naantalista kohti Helsinkiä
telakoinnin jälkeen. Sisätilojen muutosten lisäksi alus sai
kylkiinsä ja korsteeniinsa varustamon uuden visuaalisen
ilmeen mukaiset logot. Kuva: Krzysztof Brzoza
Oikealla: Grande Buffet'n arkkitehtuuriltaan pelkistetty
noutopöytä. Kuvassa vasemmalla digitaalinen näyttötaulu,
joka kertoo mitä missäkin pöydässä tarjotaan. Kuva: Kalle Id
Oikealla alla: Grande Buffet'n ruokailuosiot ovat noutopöytää
värikkäämpiä. Tuolien ja servettien väristä tulee ainakin
kirjoittajalle mieleen Finnjetin alkuperäinen sisustus.
Kuva: Kalle Id
Alla: TaxFree Superstore jatkaa niinikään designiltaan
pelkistettyä linjaa, joka nostaa paremmin esiin itse myytävät
tuotteet. Kuva: Kalle Id



Ainoa negatiivinen asia Tavolàtassa on ravintolan ver-rattain pieni koko – se on noin puolet vanhaa BistroMaximea pienempi. Silja Serenadea ja sen sisarta onomien havaintojeni mukaan jo aiemmin haitannutruokaravintoloiden pieni paikkamäärä suhteessa mat-kustajamäärään. Ravintoloiden pienentäminen kaup-pojen kustannuksella ei ainakaan auta tätä ongelmaa,ja laivalla lienee syytä varautua jonottamaan ravinto-laan jatkossakin.
Uusia kauppoja promenadella
Promenadella muutokset ovat vähäisempiä kuin kant-ta alempana. Muutoksia ovat lähinnä kokeneet myy-mälätilat: myymälät ovat vaihtaneet paikkoja ja niidensisustusta on uudistettu. Uusina myymälöinä prome-nadelle ovat tulleet Luxury Boutique ja ElectronicShop – jälkimmäinen myy muunmuassa iPadejä. Sa-moin aiempi Gifts & Toys -myymälä on jaettu kahteenerilliseen myymälään: leluihin erikoistuneeseen Kids &Toysiin sekä Gifts-kauppaan. Hauskana yksityiskohta-na jälkimmäisen liikkeen valikoimassa ovat Commo-dore-hyttien vanhoista verhoista valmistetut kukka-rot.
Vaikka kauppavalikoiman uudistus on tervetullut, onuudistus promenaden osalta jäänyt mielestäni puoli-tiehen: ravintolavalikoima on entisellään ja promena-den varsin synkeästi sisustettu peräosa jäi muutenkinkokonaan ilman muutoksia. Kuin laivan uusi sisustusmuualla on moderni ja valoisa, on kontrasti Old PortPubin ympärillä olevan lähes luolamaisen synkän tilankanssa vieläkin suurempi kuin aiemmin.
Modernisoitu Commodore-luokka
Uudistuksissa huomiota sai myös Commodore-luokka. Kymmenennen kannen keulan CommodoreLoungessa alkuperäinen, vuodelta 1990 periytynytsisustus on saanut väistyä vaaleamman ja nykyaikai-semman ilmeen tieltä. Marjut Nousiaisen suunnittele-massa sisustuksessa nousee esille myös ajan har-maannuttaman puun pinta, joka toistuu CommodoreLoungen lisäksi yhdeksännelle kannelle entisten Con-ference-sviittien tilalle rakennettujen Junior-sviittiensisustuksessa.
Junior-sviiteissä vessat ovat modernien hotellien ta-paan erillään kylpyhuoneista. Jälkimmäisten varuste-luun kuuluu myös oma poreallas. Lisäksi sviitit on va-rusteltu taulutelevisoilla ja oikeiden sviittien tapaanniissä on erillinen makuu- ja olohuone. Kolmessa Ju-nior-sviitissä on jokaisessa oma teema: kevät, kesä taisyksy. Tosin rehellisyyden nimissä on sanottava, ettäsviitit eroavat toisistaan vain kalustuksen väreissä: ke-vät on vaaleanvihreä, kesä metsänvihreä ja syksy kel-
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Yllä: Tavolàtaravintolan sisustuksessa on havaittavissa myös
Italian lipun värit. Ainakin lehdistötilaisuudessa tarjotun ruuan
perusteella Tavolàta lukeutuu "ruotsinlaivojen" ravintoloiden
parhaimmistoon. Kuva: Kalle Id
Alla: Tavolàtan Antipasto Misto Reale, eli Keittiömestarin
leikkelevalikoima, osoittautui ainakin tämänkertaisen
Tavolàta vierailuni perusteella ravintolan annoksien
parhammistoksi. Kuva: Kalle Id
Alinna: Promenaden keulaosassa entisen Fashion Shopin
tilalla on nyt Gift Shop, jonka valikoimaan kuuluvat myös
laivaharrastajia aina kiinnostavat postikortit. Oikealla kuvan
ulkopuolella sijaitsee Electronic Shop, jossa myydään mm.
Applen ja Bosen tuotteita. Kuva: Kalle Id



tainen. Junior-sviittien lisäksi myös Commodore-luo-kan hytit ovat saaneet uuden, merihenkisen sisustuk-sen.
Sunflower Oasis ja Itämeren suurin poreallas
Laivan 12. kannella, suoraan korsteenin alla sijaitsevaSunflower Oasis kylpylä- ja saunaosasto, oli suuritöi-sin Silja Serenaden uudistuksista. Sunflower Oasiksenallasosastoa ei enää tunnistaisi entisekseen. Poissaovat lasikuidusta tehdyt “kalliot”. Niiden tilalla ovatvaaleiden kaakeleiden ja tekopalmujen ympäröivätaiempaa suuremmat porealtaat – joista kookkain onuudistuksen suunnitelleen arkkitehti Heikki Mattilanmukaan Itämerellä ympärivuotisesti liikennöivienalusten suurin. Sisätilojen rinnalle avataan kesällämyös erillinen, Sunflower Oasiksen “oma” ulkokansierillisine baareineen.
Vaikka en itse jää kaipaamaan vanhan Sunflower Oa-siksen lasikuitukallioita, on uudistuneen allasosastonilme ainakin omaan silmääni turhankin kliininen.Tätävaikutelmaa lisäävät tilan uudet, valkoisesta muovistatehdyt tuolit ja pöydät, jotka korvasivat vanhat meri-henkiset teak-puiset kalusteet. Olisin mielelläni näh-nyt vanhan kalustuksen teak-elementit jollain tavallasäilytettyinä – varsinkin, koska ainakaan kaikkia sauna-tiloja ja niiden pukuhuoneita ei ole uudistettu. Sauno-jen teakpuinen ilme ei erityisen hyvin sovi yhteen uu-distetun allasosaston kanssa.
Lisää odotettavissa muilla laivoilla
Silja Serenaden remontti oli Tallink Siljan toimitusjoh-taja Magnus Schultsin mukaan Tallink Gruppin histori-an suurin yksittäisen laivan uudistus. Suurremontti eikuitenkaan tule jäämään viimeiseksi, sillä Schultsinmukaan myös kaikki muut aluksen Siljan ja Tallinkinlaivastoissa tulevat saamaan vastaavan konseptin mu-kaiset ravintola- ja myymälätilat. Ensimmäisenä uudis-tuu Silja Symphony ensi syksynä ja seuraava laivaosallistuu uudistumisleikkiin vuonna 2015 – Schults eikuitenkaan kertonut, mikä laiva on tuolloin vuorossa.Silja Serenade ja Silja Symphony eivät siis tule jää-mään Tallinkin ja Siljan laivastojen ainoiksi “vanhoiksirouviksi” jotka saavat “uuden pukeutumistyylin”, ku-ten Schults asian leikkisästi ilmaisi.
Puhtaasti omana mielipiteenäni minulle jäi kaksijakoi-nen tunnelma uudistuksista. Uudistuneet ravintolatovat onnistuneita, mutta toisaalta uudistukset eivättarttuneet Serenaden mielestäni suurimpaan ongel-maan: ravintoloiden pienuuteen ja illanviettopaikkojenvähyyteen. Uudistukset ovat kuitenkin ehdottomastikokeilemisen arvoisia ja ne ovat tuoneet iäkkääseenlaivaan kaivatun piristysruiskeen. □
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Ylinnä: Commodore Loungen uudistettu ilme harmaansävyi
neen ja puupintoineen tuo ainakin kirjoittajalle vahvasti
mieleen Viking Gracen sisätilat, erityisesti hytit ja
hyttikäytävät. Kuva: Kalle Id
Yllä: Syksyteemainen Juniorsviitti. Kaksi muuta Juniorsviittiä
ovat sisustukseltaan identtisiä, vain tyynyjen, nojatuolien ja
maton väri erottaa sviitit toisistaan. Kuva: Kalle Id
Alla: Itämeren suurin poreallas on ainakin talviaikaan
Sunflower Oasiksen suurin vetonaula. Kesäisin siitä vienee
voiton mahdollisuus käydä saunasta ulkokannella.
Valitettavasti kuvasta ei vertailukohdan vuoksi käy täysin
ilmi, kuinka suuri allas todellisuudessa on. Kuva: Kalle Id
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TEKSTI: LASSI LIIKANEN JA SERGEI PENNONEN

VUODEN 2014 ensimmäinen lehti on käsissänne.Tä-mä ei kuitenkaan ole mikä tahansa julkaisu, vaan aloit-taa Ulkomatalan juhlavuoden: lehtemme täyttää tänävuonna kunnioitettavat viisi vuotta. Sen kunniaksi toi-mitus on lyönyt hynttyyt yhteen ja täyttänyt lehdensivuja artikkeleilla, jotka kertovat Ulkomatalan histo-riasta, nykyhetkestä ja siitä, mitä kaikkea tapahtuu sii-nä kahdessa kuukaudessa, joka vierähtää aina lehdenilmestymisestä seuraavaan ilmestymiseen. Lienee m-yös toimituksen ”johtokaksikon”, Lassin ja Sergein,tehtävä katsoa hieman tulevaisuuteen ja pohdiskella,miltä lehti näyttää seuraavan viiden vuoden päästä.
Viisi vuotta on paljon... mutta mistä kaikkilähti?
Niin, mistä se kaikki lähtikään liikkeelle? Idea laiva-ai-heiseen verkkolehteen syntyi loppuvuoden 2008 ai-kana, kun kaksi laivoista palavasti innostunutta opis-kelijaa päätti, että haluavat alkaa julkaisemaan artikke-leita laivoihin liittyen, tavalla tai toisella. Jostain syystäverkkolehti kuulosti hyvältä ja sitä sitten lähdettiinpuuhaamaan.
Kutakuinkin näin voi Ulkomatalan ”ensiaskeleet” tii-vistää, sillä kovinkaan paljoa kerrottavaa alkuajoista eivarsinaisesti ole. Lehti oli hyvin yksinkertainen ja pel-kistetty, HTML-muodossa tehty ”artikkelikokoelma”vailla sen suurempaa loogista järjestystä (vaikkakin joensimmäinen lehti noudatti kotivesillä-maailman me-rillä -jaottelua, josta luovuimme vasta hiljattain!) eikäulkoasullakaan ollut pröystäilemistä. Kuin ihmeenkaupalla yleisön kiinnostusta sekä kiinnostuneita toi-mittajia lehteen kuitenkin ilmaantui, eikä projekti si-ten ollut ehkä ihan tuhoon tuomittu.

Verkkolehti Ulkomatala on tämänlehden myötä aloittanut kuuden-nen vuosikertansa, mikä tarkoit-taa, että lehti on ilmestynyt jo vii-den vuoden ajan.Tässä numerossajuhlimme lehden viisivuotista tai-valta menneitä vuosia muistellenja luoden katseita tulevaisuuteen.

Ulkomatala viisi vuottaUlkomatalaeilen, tänään jahuomenna

Tästä se lähti: Ulkomatalan ihka ensimmäisen numeron
kannessa komeili kotivesiltä tuttu Star. Ulkomatalan tuttu,
Eemil Valkaman suunnittelema "laatikko"logo otettiin
käyttöön numerossa 6/2009, joka ilmestyi elokuussa 2009.
Kuva: Lassi Liikanen
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Nykyiseen muotoonsa Ulkomatala on kasvanut mo-nien vaiheiden kautta.Vuonna 2009 lehti alkoi ilmes-tyä myös pdf-muodossa, ja jonkin aikaa lehti ilmestyisekä Wordpress-pohjaisena verkkoversiona että pdf-lehtenä. Kahden lehden mallista kuitenkin (luojan kii-tos) päästiin eroon ajan myötä ja vain pdf-lehti onjäänyt elämään. Muutos on kuitenkin peruuttamaton-ta, ja sen vuoksi onkin aika juhlallista, että näin juhla-numeron kunniaksi lehti ilmestyy virallisesti ensim-mäistä kertaa Issuu-julkaisualustalla, perinteisen pdf-version lisäksi.
Vaikeuksien kautta voittoon
Ulkomatalan ensimmäiset pari-kolme vuotta olivatmelkoista rämpimistä ja räpeltämistä. Ulkoasu ei oi-kein koskaan palvellut kunnolla lukijoita, ja juttujentaso vaihteli voimakkaasti numerosta toiseen – ainajutuissa ei ollut kovinkaan paljon kehumista. Kunnollavauhtiin lehden kehittämisessä päästiin, kun silloinentoimituksen ydinporukka oivalsi, että yhdessä kaikkisujuu paremmin! Tätä hyvää käytäntöä onkin jatkettunäihin päiviin asti, ja tulosten valossa näyttää siltä, ettäjo perinteeksi muodostunut tapa jatkuu myös tulevai-suudessa
Lehden toimitus alkoi tätä myöten pikku hiljaa tosis-saan sitoutumaan lehden kehittämiseen, sillä ilmeises-ti itse kukin näki tässä – silloin hyvin vaatimattomassa– projektissa jotakin kehittämisen arvoista. Ja todentotta siinä lieneekin, sillä Ulkomatala on säilyttänythyvin suosionsa lukijoiden keskuudessa. Kaiken lisäksi,ainakin toimituksen havaintojen mukaan, Ulkomatalaon yhä edelleen ainoa näin kattavasti merenkulun ai-heita käsittelevä riippumaton verkkolehti Suomessa –ja ainakin uskoaksemme myös ensimmäinen sellainen.
Ulkomatalan kehitys siis eteni hyvää vauhtia. Juttujentaso nousi lehti lehdeltä, ja johdonmukainen strategiaauttoi lehden kokonaisuuden kohentamisessa. Kunselvä tavoite oli tuottaa sisältöä merenkulun tapahtu-mista, painottaen ajankohtaisia aiheita, oli loogista pa-rantaa lehteä siihen suuntaan. Myös ulkoasun ja taitonosalta tehtiin suuria harppauksia, ja ylipäätään kokoUlkomatalan ”konsepti” eräässä vaiheessa muuttui.Kun aluksi tarkoitus oli luoda ikään kuin verkkopor-taali, jonka ympärille verkkolehti kietoutui, olikin Ul-komatalasta tullut verkkolehti, jonka ympärille verk-koportaali rakentui. Tämäkin kehitys on jatkunut sa-mansuuntaisena, josta kielii esimerkiksi Ulkomatalan”klubisivuston” poistuminen jo pidemmän aikaa sit-ten, ja viimeisimpänä Toimituksen blogin lakkauttami-nen. Internet-maailman murros, johon kokonaisuu-dessaan liittyy raskaiden verkkosivujen muuttuminenenemmän sosiaalisen median portaaleiksi on jättänytjälkensä myös Ulkomatalaan, mistä kertoo lehden

Juhlan kunniaksi Ulkomatalan toimittajat valitsivatsuosikkinsa omista artikkeleistaan lehden viisivuoti-selta taipaleelta.
Kalle IdEffJohnin nousu ja tuhoUM 5/2011 ja 6/2011
Idea kaksiosainen EffJohnin nousuja tuho -artikkeliin syntyi halustakertoa, miksi Silja Line ja EffJohnjoutuivat taloudellisiin vaikeuksiin1990-luvulla. Ainakin verkkokes-kusteluiden perusteella varsinmonilla tuntui olevan asioidenkulusta väärä kuva. Artikkelin kir-joittaminen oli mukava ja yllättä-vän helppo kokemus – tarvittava tieto löytyi jo olemassaole-vasta tutkimuskirjallisuudesta sekä graduni yhteydessä teke-mistäni arkistomuistiinpanoista.Artikkelin kirjoittaminen pa-ransi myös omaa käsitystäni EffJohnin historian kulusta, kunse – tietääkseni ensimmäistä kertaa – koottiin yhteen.Artik-kelista oli myöhemmin hyötyä myös kirjoittaessani toisaallatässä lehdessä esiteltyä kirjaani Silja Line From De Samseglan-de To Tallink. Kirjan seitsemäs ja kahdeksas luku kun perustu-vat melko pitkälti Ulkomatalassa julkaistuihin artikkeleihin.
Jussi LittunenJatkuvasti uudistuvaPanaman kanavaUM 6/2013
Itselleni ei ollut itsestään selvää,minkä kirjoittamani tekstin valitsi-sin esiteltäväksi tässä. Lopulta par-haalta valinnalta tuntui edellisessänumerossa julkaistu juttu Pana-man kanavan merkittävästä uudis-tuksesta. Idea artikkeliin syntyitoimituksen kokouksessa, eikä ai-he ollut minulle entuudestaan tuttu. Onneksi kanavasta jasen laajennuksesta löytyi runsaasti mielenkiintoista materi-aalia Internetistä, ja lähteisiin tutustuessani oli havahduttavaaymmärtää, kuinka valtaisan työn takana nykyään itsestäänsel-vyytenä pidetyn merireitin rakentaminen on ollut.Tämänkinartikkelin tapauksessa saimme korvaamatonta kuvitusapuatoimituksen ulkopuolelta, kun Arttu Laaksonen toimitti leh-delle runsaasti hyviä kuvia ja arvokasta tietoa kunkin kuvanottohetkestä ja -paikasta. Juttua tehdessäni opin paljon uusiaja mielenkiintoisia asioita, ja toivon, että näin kävi myös jut-tua lukiessa.

Toimituksensuosikit

UM 5/2011 kansi: Krzysztof Brzoza. UM 6/2013 kansi: Kalle Id.



vahva läsnä oleminen Facebookissa tänä päivänä.
Kunnianhimoinen kehitystyö tuo tuloksia
Kun katselee tätä lehteä, jossa tämä artikkeli ilmestyy,ei olisi viisi vuotta lehteä aloittaessaan voinut koskaankuvitella tätä päivää. Ensinnäkin, on ylipäätään usko-matonta, että niin surkealla alulla lehti on selvinnythengissä näihin päiviin asti. Ja toisekseen, on ollutupeaa nähdä aitiopaikoilta, miten lehti on kasvanut jakehittynyt tälläiseksi, mitä se nyt on.
Siinä vaiheessa, kun Ulkomatalan palvelin hajosi pari-sen vuotta sitten, oli loppu melkoisen lähellä. Oli ni-mittäin vaarana, että Ulkomatala katoaisi palvelinri-kon mukana bittiavaruuteen. No, osittainhan niin kävi-kin, sillä vuoden 2009 kaksi viimeistä ja vuoden 2010kaksi ensimmäistä numeroa ovat edelleen kadoksissa.Mutta päätimme nostaa lehden takaisin jaloilleen kuinFeenix-linnun tuhkasta, entistä ehompana ja parempa-na.

Sen jälkeen lehdentekoa ovat värittäneet jatkuvat ke-hityshankkeet.Toimituksen blogin esittely ja nyt ”jää-hyväisten” jättäminen, entistä vahvempi mukanaoloFacebookissa, lehden taiton muuttuminen selkeäm-pään ja modernimpaan suuntaan ovat kaikki sellaisiaasioita, jotka ovat lehden tekemistä viime vuosina sii-vittäneet. Suurin kiitos tästä edistyksestä kuuluu il-man muuta asiantuntevalle ja osaavalle toimitusjou-kolle. Ilman sitä kunnianhimoa ja tahtoa kehittää leh-teä tähän asti emme olisi päässeet. Jokaisen toimituk-sen jäsenen panos lehden ilmestymisessä on äärim-mäisen tärkeä. Jos yksikin toimittaja puuttuisi, emmevoisi toimittaa lehteä niillä resursseilla, jotka meilläon käytössä tällä hetkellä.
Ulkomatala tänä päivänä – ja mitä se voisi ollatulevaisuudessa?
Tänä päivänä päätoimittajan näkökulmasta Ulkomata-laa voisi luonnehtia täysin varteenotettavaksi ja katu-uskottavaksi verkkolehdeksi, joka on rakentanut ym-pärilleen vakaan lukijakunnan ja ilahduttavan aktiivi-sen Facebook-yhteisön. Kaikkein mieluisinta on näh-dä Ulkomatala nykyisin lehtenä, jonka olemassaoloa jajulkaisemista ei tarvitse päivittäin kyseenalaistaa. Us-koakseni lehdelle on kysyntää, ja tämä kysyntä vahvis-tunee tulevaisuudessa sitä mukaa, kun lehti kehittyy.Nähdäkseni tänä trendi jatkuu tulevaisuudessakin, sil-lä Ulkomatalan lukijapohja on edistysaskelien myötä
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Vaikka Ulkomatala syntyi vasta 2000luvun suuren
uudisrakennusaallon vedellessä viimeisiään, on lehden
olemassaoloaikana kotivesille saatu joukko uusia ja
"uusvanhoja" laivoja, jotka on luontaisesti noteerattu lehden
sivuilla. Näistä ensimmäinen oli Ulkomatalan kanssa lähes
samanikäinen Baltic Queen, josta kirjoitettiinkin heti
Ulkomatalan ensimmäisessä numerossa. Kuva: Kalle Id
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aina vahvistunut. Ei ole kuitenkaan syytä laiminlyödäsitä seikkaa, että ympäröivän maailman vaikutus leh-teen on huomattava. Ei kannata pitää lehteä itsestään-selvyytenä, vaan täytyy itse olla tietoinen toimintaym-päristöstä ja täytyy nähdä myös se hetki, jolloin pitääuudistua pysyäkseen hengissä.
Jatkossa Ulkomatalan toimintaympäristö alati muuttu-vassa Internetissä ja laiva-aiheiden parissa aiheuttaaniin mahdollisuuksia kuin haasteitakin. Tulevaisuudenkannalta hyviä kysymyksiä on esimerkiksi se, onkoverkossa julkaistava lehti muutaman vuoden kuluttuaenää järkevä tapa julkaista sisältöä? Entä kuinka suur-ta roolia ”käyttäjien” (tässä tapauksessa lukijoiden)itse luoma sisältö tulee näyttelemään jatkossa? Mitenvakaana suomalaisten kiinnostus merenkulkuun säilyyvuosien vieriessä eteenpäin? Millä tavalla ja kuinkapaljon toimitus pystyy jatkossa sitoutumaan lehteen?Tulevaisuus asettaa monia kysymyksiä, joihin vastaa-minen on tällä hetkellä hankalaa, mutta niitä lienee sil-ti syytä pohtia. Ja ehkäpä viiden vuoden päästä seu-raavassa juhlanumerossa, jos sellaista ikinä ilmestyy,meillä on myös vastauksia näihin kysymyksiin.
Lehdestä lehteen: lehdenteon prosessi
Nykyisin lehdenteon pääasiallinen suunnittelu- jakoordinointitapa ovat toimittajien ydinjoukon tapaa-miset. Näissä päätetään mahdollisista tulevaisuudenkehittämishankkeita (joissa on esimerkiksi suunniteltulehden siirtymistä Issuu-alustalle ja sen mukanatuo-maa välttämätöntä taiton päivitystä) ja siitä, miltä tu-levat numerot sisällöllisesti näyttävät.Yleensä alusta-vat sisältösuunnitelmat tehdään noin vuoden verraneteenpäin, jotta toimituksella on aikaa hahmotella jo-kaista lehteä.Vuoden päähän on tietysti hankala ajoit-taa yksittäisiä juttuja, joten tarkka suunnitelma alkaahahmottua noin kolme-neljä kuukautta ennen kuinlehti ilmestyy.
Kun jutut on jaettu toimituksen kesken (ja mahdolli-set vierailevat kirjoittajat on selvillä), alkaa jokaisellatoimittajalla jutunteon prosessi, joka kestää toimitta-jasta ja jutun laajuudesta riippuen useammasta viikos-ta muutamaan päivään. Ne asiat, jotka toimittajan onjuttua tehdessään otettava huomioon, ovat esimer-kiksi: minkälaista kuvitusta juttu vaatii ja mistä sellai-nen on mahdollista löytää, mistä lähteistä tietoa par-haiten löytyy, onko asiasta jo kirjoitettu aiemmissalehdissä, millä tavalla juttu olisi parhainta rakentaa, janiin edelleen.Tiedostettuaan ja selvitettyään vastauk-sia näihin kysymyksiin voi jutun rakentaminen alkaa.
Artikkeli koostuu oikeastaan vain kahdesta osasta:itse tekstistä ja sitä täydentävästä kuvituksesta. Siitähuolimatta miettimistä on paljon. Itse tekstin osalta

Olli Tuominen:Eckerö Linen Finlandia liiken-teeseenUM 1/2013
Vuoden 2013 alkua leimasi kah-den uuden matkustaja-aluksen tu-lo Suomen lipulle, kun sekä VikingGrace että Finlandia aloittivat lii-kenteen. Kun en itse päässyt Vi-king Gracea heti tuoreeltaan tes-taamaan, oli luonnollista, että kir-joitin sen sijaan toisesta suoma-laisuutuudesta, Finlandiasta. Artikkeli on oikeastaan toinenosa Finlandiaa käsittelevästä juttukokonaisuudesta, sillä jou-lukuun numerossa (UM 6/2012) julkaistiin jo ennakkojuttuUlkomatalan päästyä tutustumaan etukäteen Finlandiaan senollessa viimeisteltävänä Katajanokalla. Kun olin vielä joulu-kuun puolivälissä risteillyt Nordlandialla, oli vertailu edeltä-jäänkin helppoa.Toimittajan kannalta jutun kirjoittaminen olinäin ollen poikkeuksellisen mukava kokemus, sillä se perus-tui kirjallisten lähteiden lisäksi kolmeen vierailuun kahdellaaluksella.

Lassi Liikanen:Viking Gracen neitsytmatkallaUM 1/2013
Ulkomatalan historiassa olen tullut kirjoittaneeksi lukuisiamieleen painuneita artikkeleita tai artikkelisarjoja. Mieleenovat jääneet esimerkiksi DFDS Seawaysistä kirjoittamanikaksiosainen historiasarja (UM 8-9/2009), tai Suomen pape-riteollisuuden merikuljetuksista tekemäni artikkelisarja Pek-ka Laakson avustuksella (UM 6-8/2009). Mutta kaikkein an-toisin ja kiinnostavin projekti lieni kuitenkin uuden VikingGracen ensimmäiselle matkalle osallistuminen ja siitä kirjoit-taminen Ulkomatalaan yhdessä Sergei Pennosen kanssa.Täy-sin uuden laivan matkaan lähteminen jo itsessään tuntui jän-nittävältä, ja siitä kirjoittaminen Ulkomatalaan yhteistyössätoimitusvastaavamme kanssa oli myöskin erittäin antoisaa.Tämän tekstin kirjoittaminen oli niin miellyttävä tehtävä, kunartikkeli lopulta pohjautui aika paljon tehtyihin havaintoihinja omiin mielipiteisiin siitä, millaisena uutta laivaa piti. Kovin-kaan paljoa historiatyötä ei tarvinnut tämän tekstin eteentehdä, joten tämä artikkeli oli myös kohtuullisen ”helppo”kirjoittaa.Artikkeli oli ikään kuin ”huipentuma” sille pitkälleViking Gracen rakentamisen seurannalle, joten omalla tapaase oli myös erittäin palkitsevaa saada kirjoittaa siitä lopputu-loksesta, jota tämän seuraamisen seurauksena lopulta tuli.

Toimituksensuosikit

UM 1/2013 kansi: Jukka Huotari.
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on tärkeää viimeistellä se niin hyvin kuin mahdollista,kaikella tarpeellisella tiedolla ja muotoilla se niin h-yvin, että se on helppo taittaa itse lehteen. Kuvituk-sen osalta pitää selvittää, mitä kuvia toimituksella onomasta takaa, mitä ulkopuolista kuvitusta on jo käy-tettävissä ja mitä ulkopuolista kuvitusta taas on tar-peen pyytää. Näistä kaikista osatekijöistä rakentuu tä-män kahden kuukauden aikana kokonaisuus, jossa toi-mituksella on käsissään massoittain tekstiä ja kuvia.
Sehän ei tietenkään itsessään riitä, vaan sen jälkeentämä kaikki sisältö on ajettava sellaiseen muotoon,että sitä voi suurelle yleisölle esittää. Toisin sanoen,materiaalit taitetaan lehteen, joka on yksi työläimmis-tä yksittäisistä työvaiheista lehdenteossa. Kaikkientekstien ja kuvien asettelu on joskus millintarkkaa (taikirjaimentarkkaa) työtä, jossa pienilläkin yksityiskoh-dilla on merkitystä kokonaisuuden kannalta. Siksi onmyös ensisijaisen tärkeää, että jo kirjoittaessa ja kasa-tessa sisältöä se on mahdollisimman helposti saatavil-la ja muotoiltu niin, että taittajan on helppo viedä selikipitäen sellaisenaan taitto-ohjelmaan.
Kun taitto alkaa lähestymään loppuaan, ilmestyyyleensä ensimmäinen ”alustava” versio toimitukselletarkasteltavaksi.Tässä vaiheessa ehkä kaikki jutut ei-vät ole ehtineet taittajalle asti tai niitä ei yksinkertai-sesti ole ehditty taittaa tai viimeistellä, mutta lehti onkuitenkin sen verran valmis, että sitä on syytä mui-denkin tarkistaa ja oikolukea.Tarkoituksena on löytäämahdolliset virheet ennen lopullista versiota ja tehdävielä muokkauksia taittoon, mikäli se on tarpeen.
Muutoin tämän version jälkeen ilmestyy vielä lopulli-nen versio, joka luetaan läpi ja josta yritetään löytääviimeisetkin jäljellä olevat virheet. Jos lehti menee oi-koluvusta läpi, se julkaistaan sellaisenaan - mutta josmuutoksia vaaditaan, tulee lehdestä vielä uusia versi-oita niin kauan, kuin aikataulu vaan antaa myöten.
Kun lehti on valmis, on jäljellä enää webmasterin työ-nä päivittää lehti verkkosivuille ja päivittää myös si-vuston arkistoa. Sen jälkeen lehti on virallisesti jul-kaistu ja sitä aletaan markkinoimaan eri kanavissa.Yleensä julkaisun jälkeen toimitus lyhyesti kertoo en-sivaikutelmansa lehdestä, joka käydään läpi tarkem-min seuraavassa kokouksessa. Suurempi brainstormedellisen lehden osalta käydään lehdenjulkaisun jäl-keen pidettävässä kokouksessa, jossa käydään läpilehti sivu sivulta ja pohditaan, mikä oli hyvää ja mikähuonoa – ja missä taas ensi kerralla olisi syytä tehdätoisin. Joten, hieman lehden ilmestymisen jälkeen toi-mitus jälleen kerran kokoontuu ja lyö lukkoon suun-nitelmat seuraavaa lehteä varten, ja uusi prosessi al-kaa taas.

Yllä: Suomen kauppalaivasto on Ulkomatalan viisivuotisen
taipaleen aikana vahvistunut muunmuassa Finnlinesille
Kiinassa valmistuneella Finnbreezeluokalla. Kuvassa Finsky
lähdössä Vuosaaresta 3.4.2012.
Kuva: Olli Tuominen
Alla: Suomen kauppalaivaston suurimmat bulkkerit Arkadia
(kuvassa) ja Kumpula valmistuivat vuonna 2012 Vietnamissa.
Kuva: Olli Tuominen
Alinna: Uusista laivoista myös Eckerö Linen Finlandia on
luontaisesti päässyt esiintymään lehden sivuilla, ensin
ennakkona numerossa 6/2012 ja sitten varsinaisen
matkakertomuksen voimin numerossa 1/2013. Kuva: Kalle Id
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Aivan aluksi haluaisin kiittää...
Edellinen lausahdus lienee monelle tuttu eräältä Suo-men politiikan viime vuosien kärkihahmolta. On kui-tenkin tähän loppuun syytä kiittää vielä kertaalleenkoko Ulkomatalan toimitustiimiä kuluneista viidestävuodesta. Muutamia toimittajia on hypännyt pois jauusia tullut mukaan, mutta siitä huolimatta aito teke-misen meininki on säilynyt.Toimitus ei myöskään ha-lua laiminlyödä lehdenteon kannalta elintärkeitä hah-moja, jotka toimittavat meille kuvia ja avustavat tie-donhankinnassa. Lehden sivuilla 14-16 myös Ulko-matalan avustajat pääsevät ääneen.
Tähän lopuksi vielä Jukka Koskimiehen ensimmäises-sä numerossa kirjoittama luonnehdinta tuolloin aivanalkutekijöissään olleesta Ulkomatalasta.Tässä tekstis-sä tiivistyy mielestäni hyvin menneet vuodet, ja toivonmukaan sama linja jatkuu myös tulevien vuosien mit-taan. Uskollisena lukijana ja avustajana koko lehdenajan toiminut Jukka on päästetty uudemman kerranääneen tämän lehden sivulla 17.
”Ulkomatala lähtee kokonaan uusille vesille tuomalla itselaivaharrastuksen ja siihen liittyvän tietoaineksen sivus-tonsa pääkohteeksi. Sen hillityn asiallinen ulkoasu osoit-taa heti, että kysymyksessä on nimenmaan ”lehti”, tokitietenkin kuvitettu sellainen.Tiedon puutteestahan ei lai-vaharrastaja ole kyllä tähänkään asti joutunut kärsimään,siitä pitävät mm. FCBS foorumin (nyk. Maritimeforum,toim.huom.) reportterihenkiset jäsenet kilvan huolta. Ha-jauutiset kulkevat kuitenkin nopeasti silmien ohi eivätkäuseinkaan asetu laajempiin yhteyksiin. Ulkomatala suo-dattaa, yhdistelee ja muokkaa eri lähteistä kerättyä haja-tietoa ja ajankohtaista uutisaineistoa harrastajia yleisem-min kiinnostavaan ja hyödyttävään asuun.”-- Jukka Koskimies, Ulkomatala 1/2009 □

Sergei Pennonen:Nordlandian eilispäiväUM 6/2012
Päivän tehtävä – kirjoita mielestä-si parhaasta artikkelistasi.Tämätehtävä sai minut miettimään, mi-kä on oikeasti se artikkeli, joka jäierityisesti mieleen. Kun kirjoitatartikkelia, käytät siihen aikaa, aja-tuksia, tiedonlähteitä ja ehkä mie-likuvitusta. Koko prosessin jälkeenjokainen artikkeli on osa sinua,toimittajan elämää. Pitkän miettimisen jälkeen valitsin mie-lestäni parhaan artikkelini, "Nordlandian eilispäivä". Artikkelikertoo Eckerö Linen legendaarisesta "rouvasta", Nordlan-diasta, laivan historiasta ja silloisesta liikennöinnistä.Artikke-lin olen toteuttanut yhteistyössä Eckerö Linen edustajienkanssa. Ulkomatalan toimitus sai kunnian vierailla Nordlan-dialla. Laivan henkilökunta näytti, millaista elämä on Nord-landialla ns. kulissien takana. Keskusteluista välittyi todellapositiivinen ilmapiiri, ja saimme paljon mielenkiintoista tie-toa laivasta. Myös erilaisia hauskoja tarinoita kuultiin. Aiheoli tuolloin ajankohtainen, koska Nordlandian tilalle Helsin-ki-Tallinna -reitille oli tulossa Finlandia. Nordlandian tulevai-suudesta ei ollut virallista tietoa. Kaikki oli koottava yhteenja kirjoitettava artikkeli.Tuolloin syvennyin todella paljon ai-heeseen, minkä jälkeen artikkelin kirjoittaminen oli mielen-kiintoista ja sujui helposti.

Toimituksensuosikit

UM 6/2012 kansi: Kalle Id.

Ulkomatala seuraa Facebook-sivuillaan jatkuvasti merenkulunajankohtaisia tapahtumia ja tarjoaa lukijoilleen helpon tavan ollayhteydessä lehden toimitukseen. Ulkomatalan Facebook-sivua pää-see lukemaan myös ilman Facebook-tunnuksia osoitteessa:
www.facebook.com/ulkomatala

Tykkää meistä Facebookissa!
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Ulkomatala viisi vuottaKuvat tekevätlehden

TEKSTI: OLLI TUOMINEN

ULKOMATALASSA on lehden perustamisesta lähtienpanostettu laadukkaaseen ja monipuoliseen kuvituk-seen.Vaikka pyrimme toimituksessa mahdollisimmantehokkaasti hyödyntämään "oman talon" tuottamaakuvamateriaalia, on kuitenkin lukuisia tilanteita, jollointoimituksen jäsenten kokoelmista ei sopivaa kuvaalöydy. Tällöin kuvaan astuvat toimituksen ulkopuoli-set, suomalaiset ja ulkomaalaiset laivakuvaajat, joistamonien kanssa lehti on tehnyt yhteistyötä jo useam-man vuoden ajan.
Brittiläinen maailmanmatkaaja
Brittiläisen laivakirjailija ja -kuvaaja Bruce Peterin laa-ja ja monipuolinen kuva-arkisto on ollut suuri helpo-tus ja monen erityisesti ulkomaan aiheita käsitelleenjutun pelastus Ulkomatalan toimitukselle. Osalle luki-joista Peterin nimi saattaa olla tuttu muualtakin kuinUlkomatalan sivuilta, sillä hänen kynästään peräisinmuun muassa Itämeren autolauttaliikennettä käsitte-levä, muutama vuosi sitten ilmestynyt kirja Baltic Fer-ries.
Peter aloitti laivojen kuvaamisen jo pikkupoikana, kunisä antoi hänelle lainaksi kameran. "Olin todella pieni,

sillä kuvakulmat varhaisimmissa kuvissa ovat useinmatalia", Peter kertoo. Laivakuvauksen parhaiksi puo-liksi hän nimeää harrastuksen mukanaan tuomat ystä-vyyssuhteet ja yhteiset kuvausmatkat eri maista ole-vien harrastajien kanssa. Myös kuvauksen vaatima ul-koilu kuuluu plussapuoliin.
Ei ole yllättävää, että paljon matkustelevan Peterinsuosikkikuvauspaikkojen kirjo on laaja aina SuomestaSingaporeen. Suomessa ja Ruotsissa viehättää tieten-kin talvi, joten tänne Peter suuntaa mielellään talvisin.Kotimaastaan hän nimeää suosikikseen Herbidien jyl-hän rannikon ja lähimmistä kuvauspaikoista rannanArdrossanissa Glasgown lounaispuolella. "Arraninsaaren vuoret luovat kuviin hyvän taustan ja vedessäon kiviä rajaamaan näkymää, kun Arranin-lautat puk-suttavat salmen yli", Peter kertoo.
Kuvausta töissä ja vapaalla
Bruce Peterin tavoin Juhani Mehdonkin harrastuksenalku ajoittuu lapsuuteen. Vuonna 1989 Viking Linemainosti tulevia uudisrakennuksiaan, mikä sai Meh-don kiinnostuksen niihin heräämään. Hän alkoi selvi-tellä laivojen valmistumisaikatauluja ja tulevia nimiä.Kuvaamisen hän aloitti 1990-luvun puolivälissä. Siitä,miksi harrastus laajeni laivojen kuvaamiseen, Mehdol-la ei ole tarkkaa muistikuvaa.Alkuun käytössä oli hal-pa, muovinen pokkari, mutta vähitellen kaluston tasoon parantunut. Digikuvaamiseen Mehto siirtyi vuonna2007.
Nykyisin laivalla Turun ja Tukholman välillä työskente-levä Mehto kertoo kuvaamisen jakautuvan luontevas-ti kahtia.Vapailla hän liikkuu kotimaisemissa Helsin-gissä ja työpassien aikana kamera on hytissä valmiinaodottamassa potentiaalisia kuvauskohteita. Suosikki-kuvauspaikka löytyy kuitenkin ulkomailta, SaksanCuxhavenista: "Tein sinne viime kesänä viikon kuvaus-matkan ja siellä olosuhteet ovat lähes täydelliset: lai-vat kulkevat läheltä ja valo on hyvä suurimman osanpäivästä. Lisäksi kuvattavaa riittää koko päiväksi jajoukossa on myös suuria aluksia."

Vuosien mittaan Ulkomatalan te-kemisessä on avustanut lukema-ton joukko ihmisiä, jotka ovat va-paaehtoisesti ja omaa aikaansakäyttäen auttaneet toimitusta leh-den teossa. Juhlavuoden kunniaksiesittelemme tässä artikkelissa kol-me laivakuvaajaa, sillä ilman laajaalehteä avustavien kuvaajien jouk-koa lehden tasokas kuvittaminenolisi paljon nykyistä vaikeampaa.
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Yllä: "Oli ilta Rosnæsissa, Kattegatiin työntyvällä kalliolla Ka
lunborgin lahden suulla. Oli myrskyinen päivä ja meri pauha
si. Auringon laskiessa Color Fantasy kulki ohi siluettina suuri
en aaltojen ja pärskeiden ympäröimänä. Otin suunnilleen
150 kuvaa, joista kolme onnistui hyvin. Olin kylmissäni ja
märkä, mutta lopputulos oli vaivan arvoinen."  Bruce Peter
Oikealla: "Olin matkalla Tallinnaan Starilla ja tuuli oli pohjoi
sesta 25 m/s. Kannella oli haastavaa saada edes laivaa osu
maan kokonaisena ruutuun kun kuvaaja heilui tuulen muka
na. Muutamat ruudut kuitenkin onnistuivat ja jälki oli huikeaa
kun aallot lensivät koko laivan yli."  Juhani Mehto
Alla: "Kuva New Yorkin matkalta viime vuoden helmikuulta:
Tankkeri Cape Taft oli ankkurissa VerrazanoNarrowsin sillan
luona ja kuvan taustalle sai Manhattanin silhuetin."
 Juhani Mehto



Kuten Brucella, myös Juhanilla parhaiten mieleen jää-neet kuvaussessiot ovat olleet jollain tavalla erikoisia."Mielenkiintoisia kuvauskeikkoja on ollut paljon, jausein parhaiten muistaa ne keikat jolloin kaikki eimennyt niin hyvin. Bulkkeri, jota joutui odottamaanneljä tuntia, lumimyräkässä odottelu jne. Erityisenmielenkiintoisia ovat olleet laivojen kastetilaisuudet",Mehto pohtii.
"Erityisen hienoa on saada kuvattua joku harvinai-sempi vieras. Toki on ylipäätään hienoa viettää aikaameren rannalla", Mehto pohtii harrastuksen parhaitapuolia.
Kuvauskärpänen puri kypsässä iässä
Toisin kuin Mehdon ja Peterin tapauksessa, JukkaKoskimiehen kiinnostus laivoihin on varsin tuorettaperua. Siitä huolimatta Koskimiehestä on eittämättätullut yksi Suomen tuotteliaimmista kuvaajista. Erityi-sesti Koskimies on kunnostautunut Kantvikin ja In-koon laivaliikenteen kuvaajana.
Kaikki alkoi syyskuussa 2006 Istanbulissa, kun Koski-mies osui paikalle, kun vuosia sitten haaksirikkoontu-

neen laivan runkoa oltiin purkamassa. "Selvitellessänisen historiaa kiinnostuin muittenkin laivojen valoku-vista ja valokuvakokoelmista. Tammikuussa 2007 ku-vasin kaukana Kaivopuiston edustalla kulkevan rahti-laivan. Sen kyljessä luki Unifeeder, minkä perusteellasille sataman listoilta löytyi nimikin. Siitä se alkoi…",Koskimies kertoo.
Pääosin Helsingissä ja sen lähiympäristössä nykyisinkuvaava Koskimies nimeääkin suosikkikuvauspaikak-seen Suomenlinnan Kustaanmiekan, vaikka siellä ny-kyisin onkin harvemmin kiinnostavaa kuvattavaa. Ker-takäynnin perusteella ulkomaan kohteista ykköseksinousee monien muidenkin kuvaajien suosikkipaikkaCuxhaven Saksassa lähellä Elbe-joen suuta. Mielen-kiintoisimpana matkana on kuitenkin säilynyt matkaPireukseen Ateenan kupeeseen syksyllä 2007, sillä "setapahtui harrastelun alkuvaiheen hurmiossa".
Myös Koskimies pitää kuvausharrastuksen parhainapuolina sen mukanaan tuomia sosiaalisia kontakteja.Lisäksi Koskimies kuvailee harrastusta sanoilla "vir-kistävä, terveellinen ja luonnonläheinen", jotka monimuukin kuvaaja varmasti allekirjoittaa. □
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"Erikoisuutena Bulkkeri Lalinde tuomassa raakasokerilastia
Kantvikiin iltahämärässä 13.12.2010."  Jukka Koskimies
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TEKSTI: JUKKA KOSKIMIES

LASSI LIIKASEN ja Sergei Pennosen rohkea päätösryhtyä viisi vuotta sitten julkaisemaan laivaharrastajil-le suunnattua verkkolehteä Ulkomatalaa on johtanutkehitykseen, jota he itsekään tuskin osasivat ennakoi-da. Alkuun kuukausittain kootun, vielä muotoaan ha-kevan runsaan kymmenen sivun julkaisun peruinasaamme joka toinen kuukausi käsiimme liki 50 sivualaivaharrastajia kiinnostavia korkeatasoisia artikkeleitaja uutisaineistoa näyttäväksi verkkolehdeksi koottuna.
Ulkomatalan sisällön perusluonne ja jo ensi nume-roissa luotu turvallisen ammattitaitoinen henki ovatsäilyneet. Perustajien rooli sisällön tuottajina on ke-ventynyt, kun vastuuta jakamaan pian saatiin innokkai-ta, asiantuntevia ja uutteria toimittajia. Päätoimittajanvahva ote on ajoittaisten asia-artikkeleiden lisäksi säi-lynyt pääkirjoitusten valppaina kannanottoina mm.merenkulun ja telakkateollisuuden ajankohtaisiin ta-pahtumiin, haasteisiin ja taloudellisiin taustoihin sekälehden sisällön ja ulkoasun kehittämiseen.
Ulkomatalan toimitus on herkällä korvalla kuunnellutlukijakunnan enemmistön toiveita ja ohjannut lehdensisällön painottumaan matkustajaliikennettä ja ristei-lytoimintaa koskeviin aiheisiin.Tätä linjaa ovat ilahdut-tavasti täydentäneet merenkulkua yleisemmin, mm.maamme rahtiliikenteen kehitystä ja taloutta lähelläolevat sekä julkishallinnon laivamaailmaa koskevat ai-hevalinnat. Näin se on luonut edellytykset tavoittaa jasäilyttää myös laajemman lukijakunnan mielenkiinto.
Työskentely merialan ammateissa ja koulutustehtävis-sä sekä alan akateeminen koulutus ovat antaneet Ul-komatalan toimitukselle hyvät edellytykset tuottaalehteen ammatillisesti korkeatasoista sisältöä, mikäon myös heijastunut yhä kasvavan avustajakunnan ar-tikkelien tasossa. Toimittajien omiin kokemuksiin pe-rustuvat laivaesittelyt ja matkakertomukset sekä lähi-vesiltä että myös retkiltä ja risteilyiltä suuren maail-man merillä ovat olleet mieluisaa luettavaa. Kiinnosta-via ja tärkeitä ovat myös olleet päiväntuoreet artik-kelit mm. Suomen ja lähialueiden varustamoiden jareittiliikenteen sekä laivanrakennuksen ja telakkateol-lisuuden ajankohtaisista tapahtumista.

Ulkomatalan perinteinen Lokikirja on lehden odote-tuimpia vakio-osia. Toimituksen ja median lähteistäkootun tuoreen uutisaineiston avulla lukija saa päivi-tettyä tietojaan merenkulun viimeaikaisista tapahtu-mista "kotivesillä ja maailman merillä".
Ulkomatalan ulkoasun kehittymisessä näkyy erityi-sesti taittajan kädenjälki. Monien vaiheiden jälkeentaitto on muutamassa viimeisessä numerossa vakiin-tunut esteettisesti ja asiallisesti miellyttäväksi, jotenlehteä on ilo selailla ja lukea. Runsaalla ja laadukkaallakuvituksella on tässä ratkaiseva merkitys. Hyvin suun-niteltu kuvitus keventää tiukasti asiallistenkin tekstienomaksumista.Toimittajien kokemuspiirin laajenemisenhuomaa heidän kasvavasta osuudestaan myös kuvi-tuksessa, mutta myös monille ulkopuolisille avustajilleon annettu ilo nähdä kuviaan lehden palstoilla.
Lopuksi en malta olla mainitsematta Ulkomatalanmainiota erikoisuutta, joulukalenteria. Se muistuttaalehden syntyvaiheiden laivaharrastajaperinteestä jasäilyttää lehdelle ominaisen kotoisan ja persoonalli-sen hengen. Joulukalenterin sisältö näyttää kunakinvuonna olevan tarkkaan harkittu ja hartaudella työs-tetty, ja sen luukkujen avaaminen on aina yhtä jännit-tävää!
Vaikka valpas toimitus varmaan jatkossakin keksii ke-hittämisen aiheita, Ulkomatala jo nykyisellään on kun-nioitettava saavutus, josta sekä lehden varhaisten pe-rustajien että sen myöhempien kehittäjien on syytäolla ylpeä.Toivottavasti toimitus löytää keinot säilyt-tää taloudelliset edellytykset toiminnan jatkamiselle.
Parhaat onnittelut viisivuotiaalle Ulkomatalalle ja jat-kuvaa intoa sen hienolle toimitukselle! □

Ulkomatala viisi vuottaLukijan mietteitä
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RisteilijätKristina Cruises19852014

TEKSTI: KALLE ID

KYSYMYKSEEN “mistä alkaa Kristina Cruisesin histo-ria?” voi vastata monella tapaa. Juridisesti nykypäivänKristina Cruises perustettiin vuonna 1953 nimellä K.Partanen. Nimi Kristina Cruises otettiin käyttöönvuonna 1986. Ensimmäinen risteilyalus, Kristina Bra-he, ostettiin Fagerlines-varustamon myötä vuoden1984 lopulla ja liikennöinti sillä aloitettiin vuonna1985. Laajasti tunnettu Fakta om Fartyg -verkkosivus-to puolestaan laskee Kristina Cruisesin historian al-

kaneeksi vuodesta 1975, kun Fagerlines aloitti ristei-lyliikenteen.Vaikka varsinainen risteilyliikenne alkoikinvasta vuonna 1985, lienee paikallaan aloittaa ihanalusta, Partasten suvun ensimmäisestä matkustajalai-vasta vuonna 1953.
Keijo Partanen ja Rannikkolinjat
Talvella 1953 kotkalainen Keijo Partanen perusti Toi-minimi K. Partanen -varustamon. Saman vuoden va-pun tienoilla Partanen aloitti reittiliikenteen KotkastaMussaloon Ahti-nimisellä vesibussilla, joka kuljettinoin 50 matkustajaa. Ahti-nimisiä aluksia kulki varus-tamon laivastossa lopulta yhteensä kahdeksan, jotkaerotettiin toisistaan roomalaisin numeroin. Liiken-nöintipiiriä laajennettiin vuonna 1960, jolloin Ahti IIIaloitti liikenteen Kotkasta Haapasaareen. Neljä vuottamyöhemmin varustamon nimi muuttui muotoon Ran-nikkolinjat Partanen.
Vuonna 1972 aloitettiin ensimmäiset – pienimuotoi-set – risteilyt, päiväristeilyt Kotkasta Haapasaareen jaKaunissaareen. Laajamittaisempi risteilyliikenne käyn-nistyi vuonna 1983, kun 150 matkustajan Ahti VIII

Kristina Cruises päätti tammi-kuussa luopua varustamotoimin-nasta ja jatkaa tästä lähtien ristei-lyihin erikoistuneena matkanjär-jestäjänä. Näin päättyi menesty-neimmän suomalaisen risteilyva-rustamon lähes kaksi vuosikym-mentä jatkunut toiminta laivanva-rustajana.
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aloitti risteilyt Kotkasta Viipuriin. Nämä saavuttivatsuuren suosion ja Keijo Partanen alkoi suunnitellalaajempaa risteilyliikenteeseen panostamista.
Fargerlines ja Kristina Brahe ostetaan
Vuonna 1974 helsinkiläinen mainostoimiston johtajaBengt Fagerlund oli hankkinut Norjasta vuonna 1943rakennetun Sunnhordland-vuonolautan ja perustanutFagerlines-varustamon alusta liikennöimään. Sunn-hordlandin kotipaikaksi tuli Ristiina Saimaan rannallaja laiva sai uuden nimen Ristiinassa aikanaan asuneenaatelisnaisen Kristina Brahen mukaan. Kristina Brahealoitti kesällä 1975 risteilyt Saimaalla. Myöhemmin lii-kennöintialuetta laajennettiin, ja mukaan tulivat kevät-ja syyskauden risteilyt Helsingistä Viipuriin, Tallinnaanja Leningradiin. Fagerlines menestyi hyvin – liiankinhyvin, sillä tuolloin verotusjärjestelmä Suomessa suosiinvestointeja ja rankaisi voittojen kotiuttamisesta. Ris-teilykauden 1984 jälkeen Fagerlines oli tilanteessa,jossa sen olisi pitänyt sijoittaa toiseen alukseen, taimuuten varustamon verotaakka olisi kasvanut kestä-mättömäksi. Kun samaan aikaan Bengt Fagerludin lap-set eivät olleet kiinnostuneet varustamotoiminnan

jatkamisesta, Fagerlund alkoi kypsyä ajatukselle Kris-tina Brahen ja Fagerlinesin myynnistä.
Keijo Partanen oli jo aiemmin tiedustellut Fagerlun-dilta mahdollisuutta ostaa tai rahdata Kristina BraheRannikkolinjojen liikenteeseen. Aiemmin vastaus oliollut kieltävä, mutta syksyllä 1984 Fagerlund ja Parta-nen alkoivat vakavasti neuvotella Kristina Brahen jaFagerlinesin myynnistä. Sopimukseen päästiin lopulta28. joulukuuta 1984. Fagerlines ja Kristina Brahe pää-tyivät näin Partasten suvun omistukseen.
Laivana Kristina Brahe oli hyvin tunnettu – Fagerlinesoli panostanut laadukkaaseen markkinointiin – jotenuusi omistaja ei laivan nimeä muuttanut. Sen sijaan semaalattiin Fagerlinesin punavalkoista väreistä Rannik-kolinjojen sinivalkoisiin ja aloitti kesäkaudella 1985risteilyt Helsingistä, Kotkasta ja Lappeenrannasta Vii-puriin.Vuosien kuluessa Kristina Brahen “reviiri” laa-jeni myös muihin kohteisiin.

Kristina Cruisesin suurin ja viimeiseksi jäänyt alus, Kristina
Katarina lähdössä Helsingistä kesällä 2012. Kuva: Kalle Id



Kristina Regina hankitaan
Kristina Brahen risteilyt olivat menestys myös Ran-nikkolinjoille ja sukuvarustamo vakuuttui tulevaisuu-tensa olevan risteilyliikenteessä. MarkkinointinimiKristina Cruises otettiin käyttöön vuonna 1986 jaPartaset alkoivat etsiä toista risteilyalusta KristinaBrahen rinnalle. Katseet kääntyivät Turkuun, jossa Au-rajoessa makuutettuna odotti kohtaloaan höyrylaivaBorea, alkujaan Bore vuodelta 1960. Borean sisustusja koneisto olivat huonossa kunnossa, mutta alus olivahvarakenteinen ja sen merenkulkuominaisuudetolivat hyvät. Partaset ostivat aluksen HelsingforsSteamship Companyltä talvella 1987 ja se sai uudeksinimekseen Kristina Regina.
Kristina Regina purjehti Wärtsilän telakalle Kotkaan,jossa sen sisätiloja uudistettiin ja laivaan asennettiindieselmoottorit kesän 1987 ja kevään 1988 välillä. Ke-säkaudella 1988 Kristina Regina risteili Helsingistä jaKotkasta Visbyhyn, Leningradiin, Riiaan ja Tallinnaan.Pitkästä telakoinnista huolimatta laiva ei soveltunuttäysin risteilykäyttöön. Seuraavana talvena se telakoi-tiinkin uudelleen, tällä kertaa Hollmingin telakalla

Raumalla.Tässä telakoinnissa laiva sai lisää hyttejä jajulkisia tiloja uudistettiin. Nyt alukselle oli hyttipaikatperäti 444 matkustajalle. Uudistusten jälkeen KristinaRegina suuntasi myös pidemmille risteilyille Itämerel-lä, mm. Kööpenhaminaan ja Norrköpingiin.
Laajentumisesta selvitystilaan
Vuonna 1990 Kristina Cruisesista tuli varustamon vi-rallinen nimi. Rannikkolinjat jäi vielä markkinointini-meksi Kotkan vesibussiliikenteeseen, josta kuitenkinluovuttiin pian. 1990-luvun alussa Kristina Regina ris-teili myös Itämeren ulkopuolelle, mm. Norjan vuonoi-hin. Risteilyille haettiin matkustajia myös kansainväli-siltä markkinoilta, kun yhteistyö yhdysvaltalaisen Eu-roCruisesin kanssa aloitettiin. Kristina Cruises olikuitenkin laajentunut liian nopeasti ja liian paljon.Vuoden 1995 alussa Kristina Cruisesilla oli velkaa 64miljoonaa markkaa ja yritys hakeutui ensimmäisenkerran yrityssaneeraukseen.
Ympärivuotiseen risteilyliikenteeseen
Velkasaneeraukseen hakeutumisen jälkeen KristinaCruises pysytteli ensin pienimuotoisesti Itämerellä,mutta pian huomattiin potentiaali kauemmas ulottu-villa risteilyillä, joita markkinoitaisiin nimenomaan ko-timaisille matkustajille. Kesällä 1998 Kristina Reginaristeili jälleen Norjaan. Seuraavana talvena laiva sai
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Kristina Regina oli Kristina Cruisesin pitkäikäinen lippulaiva.
Aluksen kohtaloksi koituivat lopulta kansainvälisen
merenkulun uudet, aiempaa tiukemmat
turvallisuusmääräykset. Kuva: Kalle Id



uusia sviittejä ja maaliskuussa se lähti tekemään kol-me pitkää risteilyäVälimerellä.Talvella 2000 tehtiinjälleen kolmeVälimerenristeilyä. Näiden koeristeilyi-den vakuuttamana Kristina Cruises päätti panostaaympärivuotiseen risteilyliikenteeseen ja aiempaa pi-dempiin risteilyihin Kristina Reginalla. Samoihin aikoi-hin Kristina Brahe erikoistui erilaisiin risteilyhin koti-maassa; varustamon pienemmän laivan liikennöintia-lue ulottui nyt Savonlinnasta Ahvenanmaalle.
Talvella 2001 Kristina Reginaa uudistettiin laajasti pa-remmin risteilyliikenteen tarpeita vastaavaksi. Hyttejäpurettiin mm. kuntosalin ja pesulan tieltä, ja muutos-töiden jälkeen laiva otti maksimissaan 249 risteily-matkustajaa.Talvi 2001-2002 tuli olemaan ensimmäi-nen, jolloin Kristina Reginaa ei makuutettu talvikau-deksi lainkaan.Alkujaan aluksen oli tarkoitus risteilläkeskitalvi Punaisellamerellä, mutta terrori-iskut NewYorkiin syyskuussa muuttivat suunnitelman. Muuttu-neessa poliittisessa tilanteessa Kristina Cruises päätyisamaan ratkaisuun kuin Finnlines 30 vuotta aiemminsamantapaisessa tilanteessa ja siirsi Kristina Reginanristeilemään Kanariansaarille ja Länsi-Afrikan ranni-kolle talvikaudeksi.
2000-luvun edetessa Kristina Regina vietti yhä suu-remman osan vuodesta pitkillä risteilyillä ja yhä vä-hemmän aikaa Itämerellä. Samaan aikaan ero varusta-mon kahden risteilytuotteen, Kristina Brahen koti-maanristeilyiden ja Kristina Reginan kaukoristeilyiden,välillä kasvoi yhä voimakkaammaksi.Varustamo kui-tenkin menestyi ja yrityssaneerausmenettely saatiinloppuun vuonna 2005.Vuonna 2006 myytävien ristei-lyiden joukkoon liittyivät myös muiden varustamoi-den aluksilla tehtävät jokiristeilyt Euroopassa ja Aasi-assa.
Erikoistuminen kaukoristeilyihin
Vuoden 2010 lähestyessä tuli pohdinta varustamontulevaisuudesta tuli ajankohtaiseksi. Kumpikaan varus-tamon laivoista kun ei täyttänyt syksyllä 2010 voi-maan tulevia tiukempia SOLAS-määräyksiä. KristinaBrahen osalta tämä ei sinällään ollut ongelma, sillä sekulki vain kotimaan liikenteessä, jossa SOLAS-mää-räykset eivät päde. Kristina Reginan kohdalla tilanneoli sen sijaan toinen, sillä aluksen pitäminen kansain-välisessä risteilyliikenteessä vuoden 2010 jälkeenkinolisi vaatinut kalliita muutoksia alukseen. Huhujenmukaan Kristina Cruises selvitti Kristina Reginan uu-distamista ja jopa kokonaan uuden aluksen rakenta-mista sitä korvaamaan, mutta molemmat vaihtoehdottodettiin liian kalliiksi. Sen sijaan varustamo suuntasikatseensa käytettyjen risteilylaivojen markkinoille.
Lopulta Kristina Cruisesin valinta uudeksi alukseksi

valikoitui israelilaisen Mano Maritime -risteilyvarus-tamon The Iris -alukseen.The Iris oli tuttu alus suo-malaisille, sillä se oli alkujaan Helsingistä Leningradiinliikennöinyt neuvostoliittolainen autolautta Konstan-tin Simonov. Kristina Cruises osti The Iriksen joulu-kuussa 2009 ja se purjehti Naantalin kautta Kotkaanuudistettavaksi.Aluksen sisätilat uudistettiin Kotkassakokonaan. Laiva sai uudeksi nimekseen Kristina Kata-rina ja elokuun 2010 lopussa se lähti ensimmäiselleristeilylleen Kotkasta Tallinnan kautta Helsinkiin.
Kristina Katarinan liikenteenaloituksen kanssa saman-aikaisesti Kristina Regina vedettiin liikenteestä.“Van-ha Rouva” myytiin turkulaisen liikemiehen Johnny Si-din johtamalle sijoittajaryhmälle, joka palautti aluk-selle sen alkuperäisen värityksen ja nimen. Borestatuli kelluva museo ja hostelli Turussa. Kristina Kata-rinan tulo merkitsi myös Kristina Brahen poistumistaKristina Cruisesin laivastosta, kun varustamo päättinyt keskittyä yksinomaan kaukoristeilyihin. KristinaBrahe myytiin Saimaan Matkaverkolle Lappeenran-taan. Laivan nimi lyhennettiin muotoon Brahe ja sejatkaa edelleen liikennöintiä kotimaan vesillä, samaantapaan kuin Kristina Cruisesin aikoina.
Uusia vaikeuksia ja omasta liikenteestäluopuminen
450 matkustajaa kuljettava Kristina Katarina oli ollutmerkittävä sijoitus Kristina Cruisesille. Se ei kuiten-kaan maksanut itseään takaisin.Vaikka uuden aluksenmyötä Kristina Cruises ulotti risteilynsä uusille, hou-kutteleville vesille kuten Karibialle, ei varustamo yk-sinkertaisesti löytänyt tarpeeksi matkustajia täyttä-
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Kristina Cruisesin pienin alus, Kristina Brahe, oli myös
varustamon pitkäikäisin: se risteily kotkalaisvarustamolle
yhteensä 15 vuoden ajan. Kuva: Olli Tuominen



KirjaarvosteluSilja Line From DeSamseglande to Tallink
Id, Kalle: From De Samseglande to Tallink – Yhteisliiken-nevarustamoistaTallinkiin. Ferry Publications, 2014.
TEKSTI: LASSI LIIKANEN

ULKOMATALASSA toimittajana ja lehden taittajanakun-nostautunut Kalle Id on laajentanut vahvaakirjallista osaamistaan uudelle osa-alueelle. Kalle onnimittäin myös juuri äskettäin ilmestyneen From DeSamseglan-de to Tallink – YhteisliikennevarustamoistaTallinkiin -kir-jan kirjoittaja. Ulkomatalan toimittajaLassi Liikanen pääsi tutustumaan kirjaan etukäteen.
Tämän 156-sivuisen historiateoksen ensimmäinenhuomio on tietysti sen kieli. Kirja on kirjoitettu koko-naan englanniksi poiketen Silja Linen virallisesta histo-riateoksesta, joka ilmestyi vain suomeksi ja ruotsiksi(Siljan viisi vuosikymmentä, Femtio år med Silja). Kirjanalussa tosin on lyhyt sivun pituinen johdantotekstimyös suomeksi. Siitä huolimatta tuntuu hieman eri-koiselta, että kirjan nimeen on sisällytetty myös suo-menkielinen nimi, kun kirjassa johdannon lisäksi muu-ta suomenkielistä osiota esiinny. Englanninkielinenhistoriikki on tietysti oivallinen lisä Silja Linen histo-riasta kertoviin teoksiin, vaikkakin ilmestyy seitsemänvuotta virallisen 50-vuotishistoriikin jälkeen.
From De Samseglande to Tallink on puhtaasti historia-teos, joka kertoo Silja Linen historian Suomen jaRuotsin välillä kulkeneiden Yhteisliikennevarustamoi-den (Bore, Svea, FÅA) alusta saakka.Virallisesti histo-ria alkaa vuodesta 1904, mutta teos valottaa sen taus-talla olleita seikkoja myös pari vuosikymmentä ennen

mään lähes kaksi kertaa Kristina Reginan kokoistaKristina Katarinaa. Pian Kristina Katarinan hankkimi-sen jälkeen alettiin huhuta varustamon taloudellisistavaikeuksista. Huhut osoittautuivat todeksi, ja 27.11.2013 Kristina Cruises hakeutui jälleen yrityssanee-raukseen. Kristina Katarinan talvikauden 2013-14risteilyt peruttiin, mutta vielä tässä vaiheessa keväänja kesän risteilyt ilmoitettiin tehtävän suunnitellusti.
Toisin kuitenkin kävi. Tammikuussa 2014 ilmoitettiinKristina Katarinan myynnistä tanskalais-yhdysvalta-laiselle FleetOcean Pro -varustamolle (jonka useim-mat tuntenevat paremmin sen aiemmalla nimellä In-ternational Shipping Partners). Kristina Katarina saiuudeksi nimekseen Ocean Endeavour ja peräänsäMarshall-saarten lipun. Alus purjehti ShetlandsaartenLerwickiin majoituslaivaksi.
Kristina Katarinan myynnin yhteydessä Kristina Crui-ses ilmoitti jatkavansa toimintaansa risteilylomiin eri-koistuneena matkanjärjestäjänä, joka markkinoi meri-ja jokiristeilyitä muiden varustamoiden aluksilla.Markkinoitavia laivoja ovat mm. Delphin, Serenissimaja FTI Berlin.Tämä ei kuitenkaan muuta sitä, että 19vuotta risteilyliikenteen aloittamisen ja 61 vuotta va-rustamotoiminnan aloittamisen jälkeen Partasten su-kuvarustamo luopui laivanvarustamisesta. Näin loppuikaikkien aikojen menestyneimmän suomalaisen ristei-lyvarustamon taru. □
Lähteet
- Fagerlund, Bengt: Kymmenen vuotta laivanvarustajana- Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)- Kristina Cruises (www.kristinacruises.com)- Malmberg,Thure & Stampehl, Marko: Siljan viisivuosikymmentä- Maritimeforum.fi (www.maritimeforum.fi)- Merimies – Sjömannen 5/2010- World Maritime News(www.worldmaritimenews.com)
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Serenissima on yksi uusista Kristina Cruisesin markkinoimista
risteilyaluksista. Kuva: Kalle Id

Silja Linestä on juuri äskettäin il-mestynyt vihdoin historiikkiteos,joka käsittelee varustamon histo-rian yhteisliikennevarustamojenajasta tähän päivään saakka – tosinvain englanniksi.



kuin ensimmäinen virallinen yhteispurjehdussopimusSuomi-Ruotsi -liikenteessä syntyi Finska ÅngfartygsAktiebolagetin ja Ångfartygs Aktiebolag Boren välillä.Kirja etenee loogisesti yhteisliikenteen alkamisesta jasitä seuranneesta sekavista vuosikymmenistä aina Sil-javarustamon perustamiseen, sen jälkeen tapahtunei-siin muutoksiin yhtiörakenteessa ennen sen myyntiä,ja lopulta sen myymiseen SeaContainersille ja edel-leen Tallinkille.
Kirjaa tosin ei voi verrata suoraan Thure Malmberginja Marko Stampehlin vuonna 2007 kirjoittamaan viral-liseen historiikkiin. Kun Malmbergin ja Stampehlin kir-ja keskittyi pääasiassa aikaan Siljavarustamon perusta-misen jälkeen vuonna 1957, From De Samseglande toTallink käsittelee verrattain yksityiskohtaisesti myöstätä edeltäneen Yhteisliikennevarustamoiden liiken-teen. Huomion saavat myös Siljan omistajien seikkai-

lut muilla vesillä, jotka vaikuttivat varustamon vai-keuksiin 1990-luvulla. Kuitenkaan From De Samseg-lande to Tallink ei tarjoa juurikaan mitään uutta taiennenkuulumatonta. Sellaiselle lukijalle, joka tietää jolähes kaiken nykyisen Tallink Siljan historiasta, teos eihirveästi tarjoa uutta luettavaa.Toisaalta, se on oikeinmainio, hienosti kuvitettu ja melko tiivistetty pakettiSilja Linen ja Yhteisliikennevarustamoiden historiastakoko sen yli 100-vuotisen historian ajalta. Lisäksi kirjaei ole historiateos pelkästään Silja Linesta, sillä yksikirjan luvuista on omistettu Tallinkin historialle ainasen perustamisesta Silja Linen ostoon saakka.Tämänjälkeen kirja käsittelee vielä yhdistetyn Tallinkin ja SiljaLinen historiaa vuodesta 2006 alkaen.
From De Samseglande to Tallink – Yhteisliikennevarusta-moista Tallinkiin on teos täyttää hyvin aukon, jossaPohjois-Itämeren suurimman lauttaoperaattorin, Tal-link Silja Linen yhdistettyä historiaa ei ole nidottu yk-siin kansiin. Huolimatta siitä, että pohjoismaalaisillelaivaharrastajille kirja ei välttämättä tuo esiin mitäänkovinkaan dramaattista, on se kuitenkin hyvä historia-teoksena, ja pelkästään jo sikäli itsessään arvokas mo-nille laivaharrastajille. Ja sille osalle laivaharrastajista,jotka eivät Siljan virallista varustamohistoriikkia voi-neet kielivalintojen vuoksi hankkia, se on lähes pakol-linen ostos – ainakin, jos on kiinnostunut lukemaanhistoriaa siitä, miten Silja Linesta kasvoi se mitä setänä päivänä on: yhdessä virolaisen Tallinkin kanssaliikennöintialueensa ehdottomasti suurin autolautta-operaattori. □
Silja Line From De Samseglande to Tallink – on saatavillaFerry Publicationsin verkkokaupasta osoitteessa www.fer-rypubs.co.uk, sekä hyvinvarustetuista kirjakaupoista.

KirjaarvosteluSilja Line From DeSamseglande to Tallink
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RisteilijätTurkkilainenlöytöretkiRotterdamilla
Toimittajamme teki viime marras-kuussa kymmenen päivän risteilynItäisellä Välimerellä Holland Ame-rica Linen Rotterdam-laivalla. Pää-asiassa turkkilaisissa satamissa vie-railleeseen risteilyyn mahtui tyyli-käs laiva, tasokasta ruokaa ja kiin-nostavia kohteita.
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TEKSTI: KALLE ID

HOLLAND AMERICA LINE (HAL) -risteilyvarustamoon kiehtonut minua jo pitkään.Vaikka varustamo onosa maailman suurinta risteilyjättiä Carnival Corpo-ration & PLC:tä, on se myös yksi viimeisesti yhä jäl-jellä olevista Atlantin linjaliikenteen varustamoista. Jatoisin kuin samaan varustamoryppääseen kuuluvatentiset linjavarustamot Cunard Line ja Costa Cruises,on HAL onnistunut (ainakin minulle) antamaan kuvanitsestään aidompana vanhan perinteen jatkajana, kuntaas Cunard ja Costa vaikuttavat lähinnä amerikka-laisten luomilta parodioilta itsestään.
Elokuussa 2013 suunnittelimme vaimoni kanssa, mi-hin lähteä syksyllä lomalle. Holland America LinenRotterdamilla oli saatavilla kaksi edullista kymmenen

yön risteilyä itäisellä Välimerellä Ateenasta: toinenTurkin rannikolle ja toinen Israeliin. Päädyimme valit-semaan risteilyistä ensimmäisen, jonka vierailusata-mina olivat Volos Kreikassa, Istanbul, Dikili, Kusadasi,Marmaris ja Alanya Turkissa, sekä Limassol Kypsok-sella. Kohteen valintaan vaikutti kiinnostavan reitin li-säksi myös sen halpa hinta: matka kahdelta henkilöltäikkunahytissä maksoi alle 1500 euroa, mikä on HAL:ntasoisesta tuotteesta varsin vähän. Muutama päivä en-nen lähtöä varustamo tarjosi vielä hyttimme vaihta-mista sviitiksi 100€/henkilö -lisämaksusta, minkämyös otimme.

Rotterdam televisiostakin tutun Turkin Alanyan risteilylaiturissa. Etualalla Alanyan muurien ympäröimä vanha kaupunki,
joka toimi aikoinaan merirosvojen tukikohtana. Kuva: Kalle Id



Laivaannousu ja hytit
Monivaiheisen bussi-, lento- ja metromatkan sekä ho-tellissa vietetyn yön jälkeen nousimme laivaan Atee-nan satamakaupungissa Piraeuksessa 10.11. Check-inja muut lähtömuodollisuudet sujuivat yllättävän käte-västi, eikä aikaakaan kun olimme sisällä laivassa. En-simmäinen huomioni laivan sisällä kiinnittyi sisustuk-sen perinteikkyyteen ja siihen, kuinka paljon sisustusja näkyvillä olevat taideteokset viittasivat sekä Hol-land America Linen että Alankomaiden historiaan, eri-tyisesti Alankomaiden entisiin siirtomaihin – ennen-kaikkea Indonesiaan, josta myös merkittävä osaHAL:n alusten miehistöistä on peräisin. Erityisesti itsepidin keulan portaikossa esillä olevista Stephen J. Car-din tekemistä öljymaalauksista, jotka esittävät kaikkiakuutta HAL:n laivastossa kulkenutta Rotterdam-nimistä laivaa.
Hyttimme,Vista suite 6179, löytyi kuudennen kannenkeskilaivasta. Vaikka HAL markkinoikin kyseisiä hyt-tejä sviitteinä, teknisesti ottaen ne eivät sitä ole, sillämääritelmällisesti sviitissä tulisi olla (vähintään) erilli-nen makuu- ja olohuone, kun Vista suiteissa makuu-ja olohuone ovat samassa tilassa.Toisaalta 27 neliönhytin varusteluun kuului mm. parveke, televisio, mini-baari ja kookas kylpyamme, joten tältä osin valitta-mista ei varsinaisesti ollut.Valituksen aihetta risteilynaikana antoi hyttimme vessa, joka ei vetänyt kunnolla– ja jota ei toistuvista valituksistamme huolimattasaatu korjattua.
Neljä ruokaravintolaa
Kuten risteilylaivoilla on tapana, löytyy myös Rotter-damilta useampi ravintolavaihtoehto: main diningroom, buffet-ravintola, italialainen ravintola ja fine di-ning -ravintola. Näistä kaksi viimeistä olivat lisämak-sullisia, muut ravintolat sisältyvät risteilyalusten ylei-seen tapaan matkan hintaan. Lisäksi lounasaikaanvaihtoehtoina olivat myös aurinkokannen yhteydessäolevat tex-mex -ravintola ja pizzeria.
Laivan pääravintola La Fontaine on kaksikerroksinentila laivan peräosassa kansilla 4 ja 5. Matkan varauk-sen yhteydessä matkustajat saavat valita, haluavatkoperinteisen fixed seatingin – jossa aterioidaan ainasamaan aikaan samassa pöydässä – vai open seatingin,jossa ravintolaan saa tulla koska tahansa sen aukiolo-aikojen puitteissa. Ei liene yllätys, että itse valitsimmejälkimmäisen vaihtoehdon. Ruuan osalta La Fontaineedusti “kansainvälistä keittiötä”, toisin sanoen tarjotutruokalajit olivat tyyliltään pääasiassa amerikkalaisia,ranskalaisia tai italialaisia. Paikallisväriä Turkista taiKreikasta ei ruokalistalla juuri näkynyt. Sinällään LaFontainen ruoka oli laadukasta, mutta palvelu ravinto-
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Ylinnä: Rotterdamin Vistasviitit eivät ole aitoja sviittejä, mutta
toki hyteiksi erittäin kelvollisia. Hytin parveke jäi omalta
osaltamme vähälle käytölle, osin sen varjoisuuden ja
parvekkeella leijailleen roskien hajun takia. Kuva: Kalle Id
Keskellä: Stephen J. Cardin maalaus HAL:n järjestyksessä
toisesta Rotterdamista. Kuva: Kalle Id
Alinna: Kaksikerroksisen La Fontaineravintolan alempi kerros
oli pyhitetty As You Wish Diningin valinneille, kun viihtyisämpi
(mutta pienempi) yläkerta oli fiksoidut ruokaajat valinneille.
Kuva: Kalle Id



lassa oli harmillisen hidasta; yli kaksi tuntia on turhanpitkä aika istua illallisella.
Buffet-ravintola Lido sijaitsee nimensä mukaisesti au-rinkokannen vieressä kannella 8. Osa Lidossa tarjo-tusta ruuasta oli samoja annoksia kuin La Fontainessa,osa eri ruokia. Itämeren risteilylautoista poiketenRotterdamin buffet ei ole täysiverinen itsepalvelura-vintola. Lämpimän ruuan annostelee henkilökuntapyynnöstä, minkä lisäksi aamiaisella ja lounaalla tarjol-la on myös ns. action station, jossa kokki valmistaamunakkaita (aamiaisella) tai wokkeja (lounaalla)asiakkaan haluamista aineksista. Myös Lidossa ruokaedusti kansainvälistä keittiötä. Liikennealueen paikalli-nen ruokakulttuuri oli sentään esillä yhtenä iltana,minkä lisäksi ravintolassa tarjottiin kertaalleen lou-naalla perinteinen alankomainen rijstafel, eli valikoimaalkujaan indonesialaisia ruokia, mikä toi mukavaa vaih-telua muuhun tarjottuun ruokaan.
Toinen aluksen aluksen alakansilla sijaitseva ravintolaon Pinnacle Grill, aluksen fine dining -ravintola.Ateri-ointi Pinnacle Grillissä maksaa 25 euroa henkilöltä(tilatuista annoksista riippumatta). Ravintolan tasoaen osaa kommentoida, sillä emme siellä koskaan syö-neet.Toinen lisämaksullinen ravintola on Lidon yhtey-dessä sijaitseva pieni, italialaista ruokaa tarjoileva Ca-naletto. Ravintolan ruoka oli varsin laadukasta ja 10euron lisämaksun arvoista.Valitettavasti täälläkin tar-joilun taso ja nopeus jätti toivomisen varaa.
Viihdettä varttuneempaan makuun
Lähes kaikki Rotterdamin baarit sijaitsevat kannellaviisi. Jokaisessa baarissa on omat vakioviihdyttäjänsä:Ocean Barissa jazztrio Neptunes,The Mixissä alkuil-lasta kitaristi ja loppuillasta pianisti, ja Explorer’sLoungessa klassista musiikkia soittava duo Adagio.Hämmentävää kyllä, jokaisella HAL:n aluksella jazz-triolla ja klassisella duolla on sama nimi.
Kannelta viisi löytyy myös Explorer’s Lounge, jokatoimii sekä laivan kahvilana että kirjastona, kasino janeljä erillistä kauppaa. Explorer’s Loungen valikoi-maan kuuluvat kirjojen lisäksi myös erilaiset tunnetutlautapelit kuten Trivial Pursuit ja Scrabble – sekä vä-hemmän tunnettu, mutta laivalle loistavasti sopivaRotterdam – The Port of Europe. Kannella viisi ole-vien baarien lisäksi yhdeksännen kannen keulassa onCrow’s Nest -näköalabaari, jossa viihdyttää iltaisin DJ.Mistään dance-DJ:stä ei kuitenkaan ole kysymys, sillämeidän risteilyllämme teemoja olivat mm. Beatles-iltaja 70-luku-ilta. Kahdeksannen kannen aurinkokansillaThe Lidossa ja The Retreatissä on myös molemmissaomat baarinsa.
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Yllä: Risteilyalusten buffetravintoiden sisustukseen ei
ainakaan omien havaintojeni mukaan kiinnitetä yhtä paljoa
huomiota kuin alusten muihin tiloihin. Rotterdam ei tältä osin
tehnyt poikkeusta. Onneksi ruuan osalta buffetissa ei ollut
valittamista. Kuva: Kalle Id
Alla: Canalettoravintolassa tarjottu italialainen ruoka oli
varsin tasokasta... jonkin oma tortelliniannokseni olisi ehkä
ollut parempi hiukan vähemmän runsaalla pippuroinnilla.
Kuva: Kalle Id
Alimpana: Crow's Nest baari sijaitsee aluksen keulassa,
suoraan komentosillan yläpuolella. Tila on sisustettu
viehättävän merihenkisesti ja – kuten arvata saattaa –
näköalat ovat upeat. Kuva: Kalle Id



Kuten risteilyaluksilla yleensäkin, Rotterdamin iltaelä-män keskus on teatterimaisia esityksiä tarjoava show-lounge, HAL:n laivoilla nimeltään The Showroom atSea.Viihde Showroom at Seassä oli selkeästi suunnat-tu pääasiassa vanhemmalle väestölle – mikä on tokiymmärrettävääkin, sillä meitä lukuunottamatta domi-noiva hiusväri matkustajien joukossa oli harmaa. Pa-ras esimerkki Showroom at Sean tarjonnasta oliTanssii tähtien kanssa -ohjelmasta sovellettu Dancingwith the Stars at Sea.Tämä emme sattuneesta syystäkäyneet koskaan katsomassa. Muuta Showroomin tar-jontaa oli mm. stand up -koomikot ja klassinen pianis-ti. Erityisesti jälkimmäinen oli miellyttävä yllätys.
Illan viihdepläjäyksien lisäksi Showroom at Seassa pi-detään myös esitelmiä, mm. laivan oman kohdeop-paan kohde-esittelyitä. Nämä ovat miellyttävä lisä jaantavat lisää syvyyttä vierailukohteisiin – vaikkakinsuurelta osin nämä esittelyt keskittyivät varustamontarjoamiin (varsin suolaisesti hinnoiteltuihin) retkiinkohteissa.
Baarien ja showroomin lisäksi Rotterdam tarjoaamatkustajilleen myös elokuvia, sillä laivalla on erillinen(joskin melko pieni) elokuvateatteri, Wajang Theatreneljännellä kannella. Päivisin teatteri toimii showkeit-tiönä, jossa esitellään erilaisten liikennealueen ruoka-lajien valmistusta. Elokuvia on nähtävissä iltaisin myösThe Retreat -aurinkokannella aluksen perässä, jossaon suuri led-näyttö elokuvia varten. Ainakin meidänristeilymme aikana täällä esitettiin lähinnä konsertti-taltiointeja. Rotterdamin erikoisin tila on DigitalWorkshop viidennellä kannella. Microsoftin sponso-roimassa workshopissa tarjotaan käytännössä tieto-koneopetusta matkustajille – mikä varmasti tuleekintarpeeseen. Käydessämme huvin vuoksi osallistumas-

sa yhteen Digital Workshopin oppitunneista saimmekuulla Microsoftin uudesta tabletista kysymyksen“voiko sillä käyttää Googlea?”.
Kreikassa: Piraeus jaVolos
Vaikka risteilymme alkoi Ateenasta, emme nähneetjuurikaan mitään tästä kiehtovasta lähes 3500 vuottavanhasta kaupungista. Risteilyn alkua edeltävä päivämeni lähes yksinomaan matkustaessa bussilla, lento-koneella ja metrolla Helsingistä Piraeukseen. Perillepäästyämme menimme hotellissa vain suoraan nuk-kumaan, jatkaaksemme seuraavana päivänä suoraanlaivalle. Piraeuksen satama on laivaharrastajalle äärim-mäisen mielenkiintoinen; harvassa paikassa on yhtämonta lauttaa yhtä aikaa. Ei liene mikään yllätys, ettälaivakuvaajan kamera kävi ahkeraan. Kokemus Atee-nasta rajoittui kuitenkin tällä reissulla lentokenttään,metroon ja Piraeuksen satamaan.
Ensimmäinen varsinainen käyntisatama risteilyllämmeoli Volos, jonne saavuimme risteilyn toisena (ensim-mäisenä kokonaisena) päivänä. Satama on käyntikoh-teena hieman outo valinta; vaikka kyse on kreikkalai-sittan suuresta kaupungista, ei se ole kuuluisa antiikinraunioistaan tai muista lomakohteistaan. Kaupunginnähtävyyksistä rautatiemuseo paljastui riviksi rikki-ruostuneita vetureita rautatieaseman pihalla ja kan-sallispuisto sinällään viihtyisäksi metsäksi, jonka kes-kellä oli raunioita. Missään ei vain kerrottu mitä taimiltä ajalta rauniot olivat. Voloksesta jäikin risteily-kohteena fiilis, että satama oli valittu ennemmin mat-kan varrelle sopivana “teknisenä pysähdyksenä” kuinsen kiinnostavien kohteiden vuoksi.
Upea Istanbul
Jos Volos oli kohteena lievä pettymys, Euroopan suu-rin kaupunki Istanbul – jonne saavuimme kolmannenristeilypäivän iltana – oli toista maata. Jo saapuminentähän kahden eri imperiumin keskukseen oli maagi-nen, kun kaupunki kohosi hitaasti esiin iltapäivän su-musta, paljastaen sellaisia tunnettuja maamerkkejäkuin Hagia Sofia ja Sininen moskeija. Koska kiinni-tyimme laituriin vasta neljän aikaan iltapäivällä, olim-me jo etukäteen päättäneet varata ensimmäisen illanIstanbulissa risteilijälaiturin lähellä olevien alueidentutkimiseen ja suunnata seuraavana päivänä Topkapiin,Ottomaanien valtakunnan keisareiden palatsiin.
Ensimmäiseksi illan käyntikohteeksi valikoitui Rotter-damin kohdeoppaan Brett’in suosituksesta Galatantorni kivenheiton päässä satamasta. 1300-luvulla osa-na silloisen Konstantinopolin genoalaista kauppasiir-tokuntaa rakennettu torni ei sinällään itsessään oleerityisen kiinnostava, mutta sen huipulta avautuvat

28

Rotterdamin Showroom at Sean ehdottomasti parasta antia
oli konserttipianisti Jason Ridgway – joka myös yhtenä
ainoista laivan viihdyttäjistä otti risteilyn vierailukohteet edes
jollain tapaa huomioon ohjelmassaan. Kuva: Kalle Id



näköalat ovat. Galatan tornin juurelta saa alkunsa Isti-klal Caddesi (vapaasti käännettynä “itsenäisyydenvaltakatu”),Taksim-aukiolle johtava 1½ kilometriä pit-kä kävelykatu.Tämä on vireä kauppakatu, joka ainakintänä kyseisenä iltana oli täynnä ihmisiä. Kadun keskel-lä kulkee myös museuvaunuilla liikennöitävä raitiolin-ja. Mielenosoituksistaan tunnettu Taksim-aukio ja senyhteydessä oleva puisto osoittautuivat tänä iltanarauhallisiksi; ihmisvilinän keskellä rakastavaiset kuher-telivat puiston penkeillä. Palojäljet katukivetyksessäolivat kuitenkin muistuttamassa, että alla puoli vuottaaiemmin Turkin maallisen opposition kannattajat japoliisi olivat ottaneet täällä yhteen.
Palattuamme Istanbulista takaisin laivalle huomasim-me hämmästykseksemme, että laivan saapumistamyöhään iltapäivällä satamaan ei oltu otettu juuri
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Yllä: Rotterdamin kolmikerroksisen atriumin keskus on
valtava, eri suurkaupunkien aikoja näyttävä kello, jonka
huipulla on kyykistelee Maapalloa kannattele Atlastitaani
kreikan mytologiasta. Kuva: Kalle Id
Oikealla: Galatan torni Istanbulin illassa. Kuva: Kalle Id
Oikealla alla: Voloksen nähtävyyksiin kuului replika Kreikan
mytologian Argolaivasta – tai oikeammin Kreikan arkaaisen
kauden kaleerista, Argon ulkomuodosta kun ei ole säilynyt
mitään varmaa tietoa. Kuva: Kalle Id



tauluksessa. Päästyämme kahdeksan jälkeen illalla ta-kaisin laivaan, olisimme mielellämme syöneet vain no-pean aterian buffetissa, mutta tämä ei käynyt päinsä,koska buffet oli sulkeutunut normaalisti kahdeksalta.Näin ainoa ravintolavaihtoehto oli pääravintola LaFontaine – jossa nopean illallisen sijaan saimme istuayli kaksi tuntia, koska ruokiamme ei vain kuulunut.Saimme kuitenkin lopulta massut täyteen ja pääsim-me yöpuulle valmistautumaan seuraavaan päivään Is-tanbulissa.
Toisen Istanbul-päivän ohjelma oli ollut meille alustalähtien selvä. Halusimme käydä Topkapin palatsissa,joka oli Ottomaanien sulttaanien asuinpaikka 400vuoden ajan.Topkapi ei kuitenkaan ole palatsi sananperinteisessä merkityksessä. Ottomaanit olivat alku-jaan paimentolaisia, ja sulttaanien palatsi rakennettiinsamalla periaatteella kuin ottomaanien paimentolais-leirit: kolme peräkkäistä sisäpihaa, joiden ympärille erihallinto- ja asuinrakennukset on kerätty.
Eniten etukäteismainontaa matkaesitteissä sai Topka-pin haaremi, jossa vieraileminen maksaa ylimääräistä.Rehellisyyden nimissä on kuitenkin sanottava, ettähaaremi oli pienoinen pettymys. Pelkät seinät – vaik-ka koristeellisia ovatkin – eivät oikein vangitse haare-min tunnelmaa, ja toisaalta haaremista puuttuivatnäyttelyesineet ja haaremin elämää havainnollistavatrekonstruktiot lähes kokonaan.Vain yksi pieni huone– eunukkipalvelijan asuinkammio – oli sisustettu alku-peräiseen tyyliin.
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Ylinnä: Topkapin toinen sisäpiha. Yksi palatsialueen
nähtävyyksistä ovat sisäpihojen satoja vuosia vanhat puut.
Kuva: Kalle Id
Yllä: Bagdadpaviljonki Topkapin palatsialueen
"perimmäsessä nurkassa". Paviljongista avautuu näkymä
Bosporinsalmelle ja Kultaiseen sarveen. Kuva: Kalle Id
Alla: Hagia Sofia ei esittelyjä kaipaa. Kuva: Kalle Id



Jos haaremi oli lievä pettymys, oli muu palatsi toistamaata. Näyttely sulttaanien vaatteista (joista suurimäärä oli säilynyt vuosisatojen takaa) oli kiehtova jaaarrekammiossa esillä olleiden esineiden ylenpaltti-suutta eivät riitä sanat kuvaamaan.Valitettavasti näyt-telytiloissa ei saanut valokuvata, joten tässä kohdinedes kuvat eivät voi kertoa enemmän kuin tuhat sa-naa. Äärimmäisen kiinnostava oli myös islamilaistenpyhäinjäännösten näyttely, jonka “vetonaula” oli pro-feetta Muhammedin viitta. Tämä tosin oli suljetussakultaisessa arkussa, joten itse viittaa kukaan katsoja eipäässyt näkemään. Koska merkittävä osa kristinuskonja islamin historiasta on jaettua, löytyi näyttelystämyös kristityille tutumpien henkilöiden jäännöksiä,kuten Mooseksen sauva ja Johannes Kastajan käsi.
Varsinaisten näyttelyiden rinnalla Topkapissa mielen-kiintoisia ovat myös palatsin puutarhat ja itse raken-nukset. Palatsin talot eivät ole kookkaita ja mahtavia,vaan kokoelma erilaisia paviljonkeja, useimmat vainyksikerroksisia. Ei sinällään olekaan ihme, että 1800-luvun puolivälissä Ottomaanien sulttaanit rakennutti-vat itselleen uuden, paljon Topkapia prameammanDolmabahcen palatsin. Tämä ei kuitenkaan tarkoitasitä, etteivätkö Topkapin rakennukset olisi sanalla sa-noen kauniita. Itseäni viehättivät erityisesti Topkapinalueen uusimmat rakennukset, 1638 Bagdadin uudel-leenvaltauksen kunniaksi rakennettu Bagdad-paviljon-ki ja lähes samanikäinen Ympärileikkaushuone (jokanimestään huolimatta on erillisinen rakennus, joskinsiinä on vain yksi huone).
Topkapista lähdettyämme meillä oli alle kaksi tuntiaaikaa kaupungilla ennen viimeistä kellonlyömää, jol-loin piti olla laivassa. Päätimme kuitenkin saada mah-dutettua tähän aikaan vierailun Topkapin vieressä ole-vassa Hagia Sofiassa, nykyisin museona toimivassa en-tisessä ortodoksisessa katedraalissa ja islamilaisessamoskeijassa. Vuonna 537 rakennettu Hagia Sofia olilähes tuhannen vuoden ajan maailman suurin kirkko.Se on myös yksi harvoja Istanbulissa yhä jäljellä oleviabysanttilaisia rakennuksia; kun Ottomaanit valloittivatkaupungin 1453 se ehdittiin hävittää lähes täysin en-nen kuin sulttaanit muuttivat mielensä ja päättivättehdä kaupungista uuden pääkaupunkinsa.
Hagia Sofia oli rakennuksena äärimmäisen vaikuttava.Jo pelkästään sen koko on lähes uskomaton 1500vuotta vanhaksi rakennelmaksi. Oman lisäsäväyksensätuovat restauroidut upeat kultaiset mosaiikit raken-nuksen seinillä. Kun Hagia Sofiasta tuli moskeija Ot-tomaanivaltauksen jälkeen, peitettiin nämä laastilla…mutta nyt ne ovat kaikkien nähtävillä.Ainakin toistai-seksi, sillä Turkissa valtaa pitävän islamistipuolueenriveistä on viimeaikoina kuulunut vaatimuksia HagiaSofian muuttamisesta takaisin moskeijaksi.

Dikili-välisoitto ja Efesos
Istanbulin jälkeen seuraava käyntisatama risteilyllä oliDikili Turkin rannikolla. Syy vierailuun Dikilissä olivatläheiset Pergamonin rauniot – Pergamonissa oli antii-kin maailman toiseksi suurin kirjasto, vain Aleksand-rian suuri kirjasto oli suurempi. Itse päätimme kuiten-kin jättää Pergamonin väliin ja sen sijaan tutustua itseDikiliin. Kaupunki ei ollut iso, eikä siellä ollut paljoanähtävää… mutta toisaalta siellä sai vahvasti tunteen,että näimme ja koimme aitoa Turkkia. Ei kansainvälis-tä suurkaupunkia eikä ahdistavaa turistirysää, vaanaidon, ystävällisen Turkin sellaisena kuin se on. Kunvielä pääsimme kokeilemaan aitoa turkkilaista kahviapaikallisessa kahvilassa, oli kokemus korvaamaton.
Dikilin jälkeen risteilyn kuudentena päivänä saavuim-me niinikään Turkissa sijaitsevaan Kusadasiin. Jos Dikilioli sitä “aitoa Turkkia”, Kusadasi oli puolestaan jossainmäärin luotaantyöntävä turistirysä basaareineen jaturisteille suunnattuine ravintoloineen. Emme kuiten-kaan vierailleet Kusadasissa sen itsensä takia, vaannoin 18 kilometrin automatkan päässä sijaitsevienEfesoksen raunioiden vuoksi. 1100-luvulla eaa perus-tettu Efesos on yksi parhaiden säilyneistä Antiikinajan raunioista. Kaupunkia ehtivät hallita kreikkalaiset,persialaiset, roomalaiset, bysanttilaiset, seljukit ja ot-tomaanit. Efesoksen kaupunki ehti olla olemassa 2400vuotta ennenkuin se lopulta hylättiin kaupungin sata-man lietyttyä umpeen. Kristinuskon apostoleiden Paa-valin ja Johanneksen kerrotaan asuneen kaupungissa– samoin kuin Neitsyt Marian. Itse kaupunki on säi-lynyt hämmentävän hyvin – olkoonkin että tämä joh-tuu osittain taitavasti tehdyistä restaurointitöistä.
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Jokaisessa itseään kunnioittavassa turkkilaisessa
kaupungissa on "maan isän" Mustafa Kemal Atatürkin patsas.
Dikili pisti muita vierailukohteita paremmaksi kullatulla
Atatürkin patsaallaan. Kuva: Kalle Id
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Yllä: Efesos on tulvillaan raunioita, turisteja... ja kissoja.
Taustalla kohoaa Celsuksen kirjasto, jonka julkisivu
restauroitiin jäljellä olevista alkuperäisistä kappaleista 1970
luvulla. Kuva: Kalle Id
Oikealla: Rooman valtakunnan aikaan Efesoksen ylimystö
asui kaupungin pääkadun varren terassitaloissa. Talot on
suojattu eroosiolta niiden ympärille rakennetulla suojalla.
Terassitaloihin on erillinen pääsymaksu, mutta paikka on
hintansa väärtti. Kuva: Kalle Id
Alla vasemalla: Efesoksen amfiteatteri oli yksi Antiikin
maailman suurimpia. Taustalla tie kaupungin keskutasta
satamaan. Kuva: Kalle Id
Alla: Neitsyt Marian kirkko Efesoksessa oli yksi varhaisen
kristinuskon keskuksia. Kuva: Kalle Id



Efesokseen matkaajalle suositukseni on “varaa tar-peeksi aikaa”. Meidät raunioille kuljettanut taksikuskivakuutti 1½ tuntia riittävät hyvin kaupungin tutkimi-seen. Neuvottelimme ajan neljään tuntiin, ja ainakinomalla tarkasteluvauhdillamme se oli ehdoton minimi,sillä jouduimme loppua kohden kiirehtimään ja ohit-tamaan mielenkiintoisia kohteita. Olisimme helpostisaaneet kulumaan Efesoksessa vielä ainakin toisentunnin. Rauniokaupungin kuvaileminen on kuitenkinvielä vaikeampaa kuin Topkapin aarrekammion. Tässätapauksessa oheiset kuvat voivat kuitenkin oikeastikertoa enemmän kuin tuhat sanaa.
Turistirysät Marmaris ja Alanya
Kusadasia seurasi vielä kaksi muuta kohdetta Turkissa:Marmaris ja television Matkaoppaat-sarjasta tuttuAlanya. Marmaris oli rehellisesti sanottuna pelkkä tu-ristirysä. Kaupunki oli kyllä siisti ja kaunis, mutta täyn-nä hotelleja ja turisteille suunnattuja ravintoloita. Ai-noat “aidot” paikat kaupungissa olivat pieni, kreikka-laistyylinen vanhakaupunki sekä sen yhteydessä olevaniinikään pieni linnoitus. Marmariksen linnan väitetäänolevan 5000 vuotta vanha, mutta nykyinen linnoituson Ottomaanien sulttaani Suleiman Suuren Rhodok-sen valloitusta varten 1500-luvulla rakentama. Linnas-sa sijaitsee arkeologinen museo, joka kuitenkin kärsiarkeologisten museoiden helmasynnistä: vitriinissä onkuppi ja sen vieressä selittävä lappu, jossa lukee “kup-pi”, mutta ei mitään tietoa siitä, miten kuppi on mer-kittävä tai miten se edustaa omaa aikaansa.
Marmaris oli nopeasti tutkittu, eikä siitä varsinaisestijäänyt fiilistä, että kaupunkiin haluaisi palata. Kaupun-gista lähdettäessä illalla saimme sen sijaan kokea lai-valla jotain erilaista.Tähän asti kaikki viihde ja ruokalaivalla oli edustanut amerikkalaiseen makuun räätä-löityä “kansainvälistä” kulttuuria.Tänä iltana asiat oli-vat kuitenkin toisin. Rotterdamin aurinkokannelle ko-hosi “turkkilainen bazaari” (joka toki myi samoja mat-kamuistona kuin maissa myytiin – mutta kalliimmalla),buffetissa tarjoiltiin turkkilaista ja kreikkalaista ruo-kaa, ja aurinkokannella soi amerikkalaisen popin sijaanturkkilainen musiikki. Jos Marmaris oli ollut pettymys,ilta sieltä lähdettäessä oli laivallaolon parhaita.
Marmariksen jälkeen vuorossa oli Alanya. Matkaop-paat -TV-sarjan perusteella odotimme Marmariksenkaltaista turistirysää, mutta todellisuus paljastui toi-seksi.Alanyassa toki on turistipuolensa (josta löysim-me mm. Koskenkorvaa ja Juhla Mokkaa mainostavansuomalaisen ravintolan), mutta vieressä on vuoristoi-sella niemellä sijaitseva vanhakaupunki ja 1200-luvullarakennettu linna. Alanyalla on myös kiehtova histori-ansa, sillä suojaisessa paikassa sijainnut kaupunki oliantiikin aikanaVälimeren merirosvojen tukikohta.
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Ylinnä: Taksimatka Efesokseen sisälsi myös vierailun
paikallisessa matonpunontakollektiivissa. Paikallisten
mukaan käsintehdyt turkkulaiset matot ovat maailman
parhaita ja kestävimpiä. Kuva: Kalle Id
Yllä: Marmariksen linna, jonka rakensi nykymuodossaan
sulttaani Suleiman Suuri tukikohdaksi Johanniittojen
ritarikunnan vastaiselle sotaretkelleen. Suleiman voitti sodan,
ja Johanniitat joutuivat siirtymään Rhodokselta Maltalle.
Kuva: Kalle Id
Alla: Marmarikselta lähdettäessä Rotterdamin allaskansi
muuttui "turkkilaiseksi basaariksi". Samaan iltaan kuului myös
turkkilainen ruoka ja musiikki. Kuva: Kalle Id



Limassol ja kotiinpaluu
Alanyan jälkeen turkkilainen löytöretkemme alkoi lä-hestyä loppuaan. Matkan viimeinen käyntisatama oliKyproksen Limassol. Limassoliin saapuessa meitä al-koi vaivata jo akuutti kohdeväsymys. Niinpä päädyim-me aluksi vain kävelemään ympäri kaupunkia. Tämäolikin jossain määrin palkitsevaa, sillä limassolilaisetkaupat myivät tyylikkäimpiä miesten vaatteita joitaolen pitkään aikaan nähnyt.Vaatteiden ostamista vaanrajoitti se, että sopivia kokoja ei ollut saatavilla. Kaup-poja kierrellessä huomasi myös hyvin sen, kuinka pa-hasti euroalueen kriisi on Kyprokselle iskenyt: Limas-solin keskusta oli täynnä tyhjiä liiketiloja ja vastaantu-li jopa kokonainen hylätty ostoskeskus.
Emme kuitenkaan viettäneet päivää Limassolissa yk-sinomaan kaupoissa. Limassolillakin on oma kiehtovahistoriansa: kauppareittien solmukohdassa sijaitsevaKyproksen saari on historian saatossa kuulunutKreikkaan,Assyriaan, Egyptiin, Persiaan, Roomaan, By-santtiin, ristiretkeläisvaltakuntiin, Venetsiaan, Otto-maanien valtakuntaan ja Britannian Imperiumiin en-nen saarten nykytilaa, jossa se on jaettu kahtia kreik-kalaiseen ja turkkilaiseen tasavaltaan. MuistomerkkiKyproksen historiasta on entisen Jerusalemin kunin-kaan Guy de Lusignanin rakennuttava Limassolin lin-na, jossa ristiretkelle matkalla ollut Richard Leijona-mieli vihittiin Berengarnia Navarralaisen kanssa. Ny-kyisin linnassa toimii arkeologinen museo, jota har-millisesti vaivaa sama ongelma kuin Marmariksen ar-keologista museota: museoesineiden selitykset puut-tuvat.
Limassolia seuraava, risteilyn viimeinen kokonainenpäivä olikin sitten meripäivä.Tämä antoi mukavan ti-laisuuden rentoutua intensiivisen käyntisatamien kier-tämisen jäljiltä ennen vähintään yhtä intensiivistä yli12 tunnin kotimatkaa. Nautimme vielä viimeisen ker-ran laivan ruuasta ja viihteestä, tällä(kin) kertaa suosi-kiksemme nousseen pianisti Lesin esiintymisestä TheMix -baarissa. Liian pian tuli kuitenkin aina vetäytyäsänkyyn ja valmistautua lähtöön.
Piraeuksessa meitä kohtasi satamassa huonon säänlisäksi vanha tuttu Louis Cristal (ex-Sally Albatross,Silja Opera), jota oltiin valmistelemassa lähtöön At-lantin yli tekemään Kuubanympäristeilyjä kanadalaisenCuba Cruises -varustamon laskuun. Ulkomatalan ensinumerossa (2/2014) saammekin nauttia kanadalaisenAaron Saudersin matkakertomuksesta Louis CristalinKuuban-ristelyltä. Tulevasta Ulkomatalan artikkelistaemme kuitenkaan vielä tuolloin tienneet mitään. Sensijaan nousimme laivasta ja lähdimme kohti kotia,jonne lopulta saavuimme väsyneinä mutta onnellisinaseuraavan vuorokauden puolella.
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Ylinnä: Alanyan vanhakaupunki muureineen. Muurien
ulkopuolella kulkee kätevä tie kukkulan huipulle. Paikallisten
neuvojen kanssa kannattaa kuitenkin olla varuillaan, sillä
ainakin meidät paikalliset lapset johtivat väärälle reitille –
joka oli kyllä hieno, mutta fyysisesti vaativa. Kuva: Kalle Id
Yllä: Kirjoittaja pitää pienen tauon kiivetessään Alanyan
vanhankaupungin laelle. Kuva: Maria Id
Alla: Limassolin linnan hautaholvit olivat erittäin
mielenkiintoiset. Seinillä näkyvien hautapaasien tekstien
käännöksiä ei vain löytynyt mistään – ei edes tietoa siitä,
kenen hautapaasi oli kulloinkin kyseessä. Kuva: Kalle Id



Loppusanat
Sen enempää kiertelemättä on sanottava Rotterdam-risteilyn olleen selkeästi paras risteily, jolla olen tähänmennessä ollut. Ruoka, viihde ja palvelu olivat kaikkilaadukkaita (no, lukuunottamatta ongelmia hyttimmevessan kanssa) ja ensimmäistä kertaa omien risteily-jeni joukossa jäi tunne, että risteily oli kaikilla osa-alueilla ylittänyt Itämeren risteilylauttojen tason. Tä-mä risteily oli myös – interrail-matkaa lukuunotta-matta – intensiivisin loma, jolla olen koskaan ollut.Nähtävää ja koettavaa oli yksinkertaisesti niin paljon,ettei kaikkea ollut edes aikaa katsoa. Mielikuvat ristei-lyistä lomana, jonne mennään löhöämään aurinkokan-nelle voidaan suosiolla unohtaa; ainakin Välimerenkaltaisella historialtaan rikkaalla alueella risteily onkaikkea muuta. En voi muuta kuin lämpimästi suo-sitella Turkkia risteilykohteena ja Holland AmericaLinea varustamona. □
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Oikealla yllä: Limassolin kaupungin siluetti nähtynä Limassolin
linnan katolta. Kuva: Kalle Id
Oikealla: Holland America Linen varustamolippu Rotterdamin
mastossa. Harmillisesti varustamo on luopunut perinteisestä
valkovihreästä lipustaan ja samoissa sävyissä olevasta
korsteenimerkistään. Kuva: Kalle Id
Alla: Rotterdam Marmariksen satamassa. Kuten taustalla
näkyvä mastojen metsäkin kertoo, Marmariksessa on
Välimeren suurin huvivenesatama. Kuva: Kalle Id
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AutolautatEntisetRuotsin jaTallinnanlaivatmaailmanmerillä

Entinen Ålandsfärjan Etelänapamantereen vesillä vuonna 2010. Kuva: G Adventures
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Itämeren autolauttaliikenteen ke-hittyessä vanhat "Ruotsinlaivat"ovat saaneet väistyä uusien tieltä.Vaikka uusi lauttojen rakennustah-ti on päässyt hiipumaan 70-80 -lu-kujen huippuvuosista, löytyy maail-man meriltä suuri joukko entisiäSuomesta liikennöineitä autolaut-toja. Lähimmät löytyvät Tukhol-masta, mutta kaukaisimmatlähivesiltä tutut laivatovat päätyneet Etelä-navalle asti.
TEKSTI: LASSI LIIKANEN, JUSSILITTUNEN JA KALLE ID



1970-LUVULTA 1990-luvulle asti Pohjanmerellä, Eng-lannin kanaalissa ja Välimerellä liikennöi suuri joukkoentisiä Itämeren autolauttoja. Kun Silja Line ja VikingLine hankkivat uusi laivoja Itämeren lauttaliikentee-seen, vanhat myytiin hyvään hintaan liikennöimäänlämpimämmillä vesillä. 1990-luvulla Itämeren auto-lauttojen rakennustahti hidastui ja lauttojen virta Itä-mereltä tyrehtyi. Maailman merillä kulkee vielä kui-tenkin lukuisia entisiä Ruotsin- ja Tallinnan-lauttoja.Tässä artikkelissa luomme katsauksen niistä muuta-maan.
Ensimmäinen autolauttaTukholmansaaristoliikenteessä
Vuonna 1958 Suomen ja Ruotsin liikenteeseen saatiinensimmäinen autolautta, kun Rederi Ab Vasa-Umeå –tuttavallisemmin Vaasanlaivat – sai Korsholm III -aluk-sen liikenteeseensä. Korsholm III oli alkujaan raken-

nettu vuonna 1931 Ruotsin postilaitokselle nimelläÖland hoitamaan talviliikennettä manner-RuotsistaÖölantiin. 1958 laiva laiva myytiin Vaasanlaivoille. Sitäuudistettiin radikaalisti Hollmingin telakalla Raumalla,jossa se sai nimen Korsholm III. Laiva piteni 11 met-rillä ja pidennysosaan rakennettiin sivuportista lastat-tava autokansi 35 autolle. Myös laivan keula muotoil-tiin uudestaan.
Joulukuusta 1958 elokuuhun 1966 Korsholm III kulkiVaasanlaivojen liikenteessä.Vuonna 1967 Suomen val-tio osti uudempien autolauttojen korvaaman laivan120 000 markalla ja siitä tuli merivoimien esikuntalai-va. Samalla laivan nimesta pudotettiin järjestysnume-ro. Korsholm viihtyi laivastonharmaana vuoteen 1975asti, jolloin se siirrettiin Merenkulkuhallitukselle me-renmittauksen emälaivaksi.
Vuonna 1985 Korsholmin ura Suomen valtion palve-luksessa oli ohi ja se asetettiin myyntiin. Seuraavanvuosikymmenen aikana laiva vaihtoi omistajaa useaankertaan, sekä nimeä kertaalleen Ölandiksi ja sittentaas Korsholmiksi. Laiva liikkui ympäri Itämerta, mut-ta varsinaista käyttöä sille ei löytynyt. Siitä piti tullamm. kahvila Aarhusissa ja kelluva toimisto Kööpenha-minassa, mutta pääasiassa laiva oli makuutettuna erisatamissa. Laivan sisustus purettiin tänä aikana koko-naan ja makuutuksessa sitä vandalisoitiin pahasti.
Vuonna 1998 Korsholm av Wästerås, kuten laiva täs-sä vaiheessa tunnettiin, löysi lopulta ostajan jolla olikiinnostusta ja resursseja sen korjaamiseen. Tukhol-man saaristossa risteilyliikennettä harjoittava Ström-ma Kanalbolaget osti laivan ja hinasi sen Rönnängsintelakalle Tjörnissä Ruotsin länsirannikolla uudistetta-vaksi.Aluksen sisätilat uudistettiin saariston risteilylii-kenteen tarpeisiin, mikä näkyi myös ulospäin isompi-na ikkunoina. Muita ulkoisia muutoksia olivat uusikorsteeni ja matalampi, enemmän alkuperäistä Ölan-din keulaa muistuttava keula. Konepuolella laiva saihöyrykoneiden rinnalle dieselmoottorit.
Alus luovutettiin uudistusten jälkeen takaisin omista-jalleen huhtikuussa 2000 ja se sai uudeksi nimekseenStockholm uuden kotikaupunkinsa mukaan. Nykya-sussaan Stockholm kykenee kuljettamaan 350 mat-kustajaa. Aluksella on ravintola 140 hengelle ja sitäkäytetäänkin pääasiassa lounas-, brunssi- ja illallisris-teilyillä, jotka joko kiertävät Tukholman saaristossa taikulkevat Tukholmasta Waxholmiin. Koska Stockhol-min runko on jäävahvistettu, tehdään näitä risteilyjämyös talviaikaan. Kiehtovaa kyllä, on siis edelleenmahdollista matkustaa ensimmäisellä suomalaisellaautolautalla.

Yllä: Korsholm III Vaasanlaivojen liikenteessä kuvattuna.
Huomaa komentosilla alapuolella kyljessä juuri ja juuri
erottuvan autoportin ääriviivat.
Kuva: Marko Stapehlin kokoelmat
Alla: Sama laiva puoli vuosisataa myöhemmin Tukholman
saaristossa. Aluksen keula on madallettu enemmän
alkuperäistä muistuttavaksi ja korsteeni on vaihtunut, mutta
kyseessä on silti selvästi sama alus. Kuva: Kim Victor
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Itämereltä öljykentille
Rederi AB Slite oli tilannut 70-luvun lopulla länsisak-salaiselta Jos. L. Meyer Schiffwerftin telakalta uudenautolautan, joka luovutettiin tilaajalleen kesäkuussa1979 nimellä Diana II av Slite.Telakalta laiva matkustiKielin kanavan kautta kotisatamaansa, Gotlannin saa-rella sijaitsevaan Sliteen, jossa varustamo perinteiseentapaansa esitteli alusta ennen liikenteen aloittamista.Tämän jälkeen laiva asetettiin Viking Linen Turku-Maarianhamina-Tukholma -linjalle.
Jo syksyllä 1979 laivan virallinen nimi lyheni muotoonDiana II, ja seuraavana kesänä laiva sai siirtyä uudenRosellan tieltä liikennöimään Naantalista Maarianha-minan kautta Kapellskäriin.Tällä reitillä Diana II jatkoijouluun 1992 saakka, minkä jälkeen laiva vuokrattiinsaksalaiselle TR Linelle Trelleborg-Rostock -liikentee-seen. Kesällä 1994 Diana II myytiin ruotsalaiselleNordström & Thulinille, joka otti aluksen vastaansyyskuussa.
Diana II nimettiin ensin Vironiaksi, mutta lokakuussa1994 suoritetun telakoinnin yhteydessä nimeksi tuli-kin Mare Balticum. Laiva asetettiin Nordström &Thulinin sekä Estonian Shipping Companyn (ESCO)yhdessä omistaman EstLinen Tukholma-Tallinna -lin-jalle. Syksyllä 1996 Mare Balticumin vuokrasi ESCOnniin ikään osittain omistama Hansatee Shipping, jokaasetti laivan Tallinkin Helsinki-Tallinna-linjalle nimelläMeloodia. Hansatee Shippingistä tuli vuonna 2002 ASTallink Grupp, joka osti Meloodian omistukseena.

Tallinkin investointiohjelma jätti Meloodian tarpeet-tomaksi vuoden 2006 lopulla, jolloin laiva vuokrattiinespanjalaiselle Eurolineas Maritimas S.A. -yhtiölle Ba-learia-varustamon liikenteeseen.Aluksella liikennöitiinBarcelonasta ja Valenciasta käsin Menorcan, Ibizan,Palman ja Mahonin saarille vuoden 2007 lopulle.Tänäaikana Tallink löysi Meloodialle ostajan: joulukuussa2007 alus luovutettiin singaporelaiselle Equinox Off-shore Accommodation Ltd -yhtiölle, joka rekisteröilaivan Bahamalle nimellä Arv 1.
Singaporelaisella Sembawangin telakalla laiva muutet-tiin majoitus- ja korjausalukseksi, jolloin sisätiloihinrakennettiin toimisto- ja varastotiloja sekä hyttipaikat450 öljynporaustyöntekijälle, perän kansirakennelmaapurettiin uuden 50 tonnin nosturin tieltä ja keulakan-nen päälle, komentosillan katon tasalle asennettiinhelikopterikenttä. Muutostöiden valmistuttua laivapalveli öljynporaushankkeiden tukialuksena mm. Län-si-Afrikan vesillä. Lokakuussa 2013 Arv 1 myytiinCaymansaarelaiselle Highclere Ltd -yhtiölle, joka an-toi alukselle nimeksi Bluefort ja rekisteröi sen Mar-shallinsaarille.Tämän jälkeen alus on maannut Napo-lissa, jossa uusi omistaja on edelleen uusinut laivaavastaamaan paremmin uuden tehtävänsä tarpeita.

ARV 1, entinen Diana II ja Meloodia, kuvattuna Gibraltarissa
marraskuussa 2012. Equinox Offshore suunnitteli muuttavansa
myös toisen entisen Tallinklautan, Normandyn, samaan
käyttötarkoitukseen, mutta lopulta ARV 1 jäi ainitkertaiseksi
muutostyöksi. Kuva: George Gaskin
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Monien reittien kauttaVälimerelle
1970-luvun lopulla SF Line alkoi suunnitella uuttamatkustaja-autolauttaa, josta tulisi kehitetty ja laajen-nettu versio vuonna 1973 valmistuneesta Aurellasta.Edullisimman tarjouksen laivan rakentamisesta antoijapanilainen Mitsubishi Heavy Industries, mutta Suo-men Pankki kieltäytyi hyväksymästä projektin vaati-maa rahoitusta tarkoituksenaan saada tilaus jollekinsuomalaiselle telakalle. Rakennussopimus Wärtsilänkanssa tehtiin maaliskuussa 1978 pitkien neuvottelui-den jälkeen, mutta vaikka Suomen valtio tuki hankettarahallisesti vaikean työttömyystilanteen helpottami-seksi, tuli sopimus varustamolle noin 15 prosenttiakalliimmaksi japanilaistelakan tarjoukseen verrattuna.
Uusi Turella valmistui kesäkuussa 1979 ja se asetettiinViking Linen Turku-Maarianhamina-Tukholma -linjalle

upouuden Diana II:n pariksi. Jo seuraavana kesänä Re-deri Ab Sallyn Viking Sally korvasi Turellan, joka siirtyivastavalmistuneen sisaraluksensa Rosellan pariksiNaantali-Maarianhamina-Kapellskär -linjalle. Erikoisen”laivanvaihtoruletin” päätteeksi Diana II ja Rosellavaihtoivat vielä reittejä päittäin.
Kesällä 1988 Turella myytiin ruotsalaiselle Stena Linel-le, mutta SF Line joutui vuokraamaan laivan takaisinitselleen siihen asti, kunnes Amorella valmistui jugo-slavialaiselta Brodogradevna Industrija -telakalta.Vastalokakuussa 1988 Stena Line sai Turellan hallintaansa jasiirsi sen Göteborgiin Cityvarvet-telakalle uudistus-töitä varten. Tammikuussa 1989 laiva aloitti StenaNordica -nimellä liikenteen Moss (Norja)-Frederiks-havn (Tanska)-Göteborg -linjalla.Huhtikuussa 1996 Stena Nordica uudistettiin Lands-kronassa Öresundsvarvetilla, minkä jälkeen alus siir-rettiin Stena Linen Lion Ferry -tytäryhtiön liikentee-seen nimellä Lion King. Liikenne Tanskan ja Ruotsinvälisellä Grenå-Halmstad-reitillä jatkui vain joulukuu-hun 1997, jolloin Hansatee Shipping OÜ osti laivan jaasetti sen Tallinkin Helsinki-Tallinna -linjalle nimelläFantaasia. Keväällä 2002 Tallinkin ensimmäinen uudis-rakennus Romantika korvasi Fantaasian, joka siirtyiTukholman ja Tallinnan väliselle linjalle.
Tämän jälkeen Fantaasian reitti vaihtui usein.Vuonna2004 alus sai siirtyä uuden Victoria I:n tieltä uudelleHelsinki-Tallinna-Pietari -linjalle, mutta reitin jäätyälyhytaikaiseksi kokeiluksi Tallink vuokrasi laivan tam-mikuussa 2005 Algerie Ferriesille Algerian ja Ranskanväliseen liikenteeseen.Yhdeksän kuukauden vuokra-ajan jälkeen alus makuutettiin, kunnes Tallink avasi uu-den linjan Riiasta Tukholmaan huhtikuussa 2006. Fan-taasia sai liikennöidä linjalla noin kuukauden ennenkuin Tallink pystyi korvaamaan sen Tukholma-Tallinna-linjalta vapautuneella Regina Balticalla.Tämän jälkeenFantaasia vuokrattiin ensin Marokkoon COMANAVin(Compagnie Marocaine de Navigation of Morocco)Tanger-Genova-reitille kevääseen 2007 asti ja sieltäuudelleen Algerie Ferriesin käyttöön lokakuuhun2007 saakka.
Loppuvuodesta 2007 Tallink vuokrasi Fantaasian nor-jalaiselle Kystlinkille kolmeksi kuukaudeksi, ja sopi-mukseen sisältyi optio kolmesta lisäkuukaudesta. Jou-lukuussa Fantaasia aloitti liikenteen Langesundin(Norja) ja Hirtshalsin (Tanska) sekä Langesundin jaStrömstadin (Ruotsi) välillä. Huhtikuussa 2008 Tallinkilmoitti myyvänsä Fantaasian Kystlinkille niin, että luo-vutus tapahtuisi kesäkuun lopulla. Alus sai tuolloinNorjan lipun ja nimekseen Kongshavn. Kystlinkin lii-kenne jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, ja lokakuussa 2008Kongshavn makuutettiin Sandefjordiin, Norjaan.
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Yllä: Kongshavn – alkujaan Viking Linen Turella ja tuttu myös
Tallinkin Fantaasiana – makuutettuna synkeässä
Sandefjordissa heinäkuussa 2009. Kuva: Marko Stampehl
Alla: Sama alus vuotta myöhemmin saapumassa Kroatian
Splitiin Blue Linen Regina della Pacena. Regina della Pacen
linjaparina on toinen Suomesta liikennyt autolautta Dalmatia,
alkujaan Polferriesin Pomerania. Kuva: Marko Stampehl
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Joulukuussa 2009 toimettomalle alukselle löytyi uusiomistaja. Kroatialainen Blue Line International ostialuksen, joka siirtyi uuden omistajansa hallintaan maa-liskuussa 2010. Alus sai uudeksi nimekseen ReginaDella Pace ja se rekisteröitiin Maltan lipulle, muttaennen liikenteen aloittamista huhtikuussa 2010 alusliputettiinkin Panamaan. Regina Della Pace liikennöiedelleen Blue Line -tuotemerkillä Italiasta KroatiaanAncona-Split-reitillä.
Georg Ots – yhä voimissaan, muttakäyttämättömänä
Puolassa vuonna 1980 valmistunut Georg Ots lieneeyksi niistä autolautoista, joka on jäänyt monien suo-malaisten mieliin poikkeuksellisen hyvin. Alus raken-nettiin Szczecinin kaupungissa neuvostoliittolaiselleEstonian Shipping Companylle (ESCO) ja luovutettiinomistajansa Helsinki-Tallinna -liikenteeseen touko-kuussa 1980. Samalla laiva oli ensimmäinen seitse-mästä lähes identtisestä sisaraluksesta, jotka nimettiinmerkittävien neuvostoliittolaisten henkilöiden mu-kaan.
Georg Ots poikkesi muista sisaraluksistaan siinä, ettäsillä oli alunperin tilaa vain neljälletoista henkilöautol-le.Vuonna 1993 alus telakoitiin Kotkassa, ja siihen ra-kennettiin vastaava autokansi kuin sarjan muilla aluk-silla oli. Samalla aluksen perään rakennettiin perä-sponsoni ja hytit ja ravintolat uusittiin. Uudistuksenjälkeen laivan kapasiteetti oli 150 henkilöautoa. Alusvuokrattiin samana vuonna Hansatee Shipping OÜ:lle,joka asetti laivan Tallinkin liikenteeseen, edelleen Hel-sinki-Tallinna -linjalle. Tallink liikennöi laivaa jouluun2000 saakka, minkä jälkeen Georg Ots makuutettiinTallinnaan.
Syksyllä 2002 Venäjän hallitus antoi lain, joka edellyttimeriyhteyksien ja satamien kehittämistä edistävänvaltionyhtiön perustamista.Venäjän liikenneministeri-ön aloitteesta perustettiin FSUE Rosmorport -yhtiö,joka marraskuussa 2002 osti Georg Otsin ESCOlta.Alus aloitti joulun jälkeen liikenteen Pietarista Kali-ningradin alueella sijaitsevaan Baltiyskin kaupunkiin.Projektin tarkoituksena oli kehittää Kaliningradin alu-een liikenneyhteyksiä, minkä vuoksi lippujen hinnatpyrittiin pitämään junalippujen hintojen tasolla.
Elokuun lopulla 2010 Georg Ots lähti poikkeukselli-selle matkalle Pietarista Murmanskin kautta Vladivos-tokiin. Matkan toteuttamiseksi tarvittiin satelliittiku-vien ja ydinvoimakäyttöisten venäläisten jäänmurta-jien apua, sillä Koillisväylää pitkin ei ennen Georg Ot-sia ollut kulkenut yhtään matkustajalauttaa. Matkapäättyi onnistuneesti lokakuussa 2010, minkä jälkeenlaiva makuutettiinVladivostokiin.

Vuonna 2010 uutistoimisto Ria Novosti kertoi, ettäGeorg Ots tulisi palvelemaan vuoden 2012 APEC-huippukokouksen aikana majoitusaluksena Vladivos-tokissa. Rosmorportin edustajan mukaan alusta suun-niteltiin ennen kokousta Vladivostokin ja Kamchatkanniemimaan väliseen liikenteeseen Koillis-Venäjällä. Lii-kennesuunnitelmat eivät toteutuneet, mutta majoi-tuslaivana alus palveli syksyllä 2012 alkuperäisensuunnitelman mukaan. Edellisen kerran Georg Ots olitoiminut majoitustehtävissä, kun Ronald Reagan jaMihail Gorbatšov tapasivat Reykjavikissa vuonna1986.
Tällä hetkellä Georg Otsin tulevaisuus on avoimena.Laiva siirtyi tammikuussa 2013 kiinalaiselle ZhousanAsian Pacific Dockyard -telakalle, jossa aluksen tilojasekä pelastus- ja sammutusvälineistöä uusittiin vas-taamaan nykyisiä MARPOL-määräyksiä.Viimeisin tie-to aluksen sijainnista on maaliskuulta 2013, jolloinlaiva oli edelleen Zhousahanin telakalla. Tiedossa eikuitenkaan ole, että aluksella olisi tarkoitus aloittaaliikennettä – ainakaan toistaiseksi.
Turun-lauttaVälimerellä
Vuonna 1985 valmistui Johnson Linelle WärtsilänHelsingin-telakalta risteilylautta Svea. Valmistuessaanmaailman suurin autolautta asetettiin Silja Linen Tur-ku-Tukholma -linjalle.Vuonna 1992 laivaa uudistettiinradikaalisti Lloyds Werftillä Bremerhavenissa ja se sainimen Silja Karneval. Kuitenkin jo seuraavana vuonna– Silja Europan hankkimisen jälkeen – Silja Line päätti,että joko Silja Karneval tai sen sisar Silja Festival myy-

Georg Ots kuvattuna Pietarin satamassa elokuussa 2008,
laivan vielä liikennöidessä PietariBaltiysk linjalla.
Rosmorportin korsteenivät tuovat epäilyttävästi mieleen nyt
jo edesmenneen Baltic Line varustamon värit.
Kuva: Eero Isotalo



täisiin. Ostaja löytyi Norjasta, jossa vuonna 1990muodostettu Color Line oli halukas uudistamaan lai-vastoaan. Tarinan mukaan alkujaan myytäväksi sovit-tiin Silja Festival, mutta Silja Scandinavian rahtaamisenjälkeen Silja Line halusikin vaihtaa myytävän laivan Sil-ja Karnevaliin. Koska Color Line oli kuitenkin ehtinytpainaa nimen Color Festival markkinointimateriaalei-hinsa, sai Silja Karneval uudeksi nimekseen Color

Festival. On tarina totta tai ei, entinen Silja Karnevalasetettiin huhtikuussa 1994 Oslo-Hirsthals -linjallenimellä Color Festival. Color Line ei turhia muutellutvasta uudistettua alusta, vaan sen sisätilat pysyivätkäytännössä muuttumattomina Silja-ajoista.
Color Festival pysyi risteilypainotteisella linjalla ainavuoteen 2006 asti, jolloin Tanskan pään satama vaihtuiFrederikshavniin.Aluksen ura Color Linen laivastossakuitenkin lähestyi loppuaan. Varustamo oli uudista-massa radikaalisti laivastoaan hankkimalla maailmansuurimmat autolautat Color Fantasyn (2004) ja Co-lor Magicin (2007), sekä nopeat ropax-lautat Super-speed 1:n ja Superspeed 2:n (2008). Näin Color Fes-tival joutui myyntilistalle.Vuoden 2007 lopulla sovit-tiin laivan myynnistä Corsica Ferriesille, luovutetta-vaksi tammikuussa 2008. Myynti toteutui suunnitel-lusti. Color Festivalin korvasi Oslo-Frederikshavn-linjalla sitä neljä vuotta vanhempi Prinsesse Ragnhild;linja kuitenkin lopetettiin viisi kuukautta myöhemmin.
Corsica Ferriesin laivastossa Color Festival sai nimenMega Smeralda (vapaasti käännettynä “jättismaragdi”).Se purjehti Kreikan Peramaan puoli vuotta kestänyttäuudistusta varten, jonka aikana mm. entinen tax-freemyymälä muuttui istumatilaksi hytittömiä matkustajiavarten. Corsica Ferriesin uusi lippulaiva asetettiin en-sin linjoille Livornosta ja Civitavecchiasta Korsikalle jaSardiniaan, mutta jo vuoden 2006 alus siirtyi linjoille
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Yllä: Color Festival – tuttu Turunlinjalta nimillä Svea ja Silja
Karneval – Tanskan Frederikshavnissa elokuussa 2006.
Kuva: Marko Stampehl
Alla: Color Linen päätettyä luopua Color Festivalista alus
myytiin Välimerelle Corsica Ferriesille ja sai nimen Mega
Smeralda. Kuva: Louis MoutardMartin
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Toulonista Ajaccioon ja Bastiaan Korsikalla, missä lii-kenteessä se kulkee edelleen. Corsica Ferriesin lii-kenne – kuten oikeastaan kaikki Välimeren lauttalii-kenne – palvelee lähinnä tarvematkustajia, joten vas-taavaa risteilylauttatuotetta kuin laiva tarjosi Silja- jaColor-aikoinaan ei enää ole laivalla saatavilla.
Aika ennen Shuttleja -Tallink AutoExpress
Ennen nykymuotoista Tallinnan-liikennettä oli Tallin-killa liikenteessä peräti neljä kappaletta Tallink Auto-Express -aluksia: Tallink AutoExpress, Tallink AutoEx-press 2, Tallink AutoExpress 3 sekä Tallink AutoEx-press 4. Ensimmäinen AutoExpress (AE I) aloitti Tal-linkin liikenteessä vuonna 1999 ja viimeinen (AE 4)liittyi laivastoon vuonna 2005. AutoExpressejä pois-tettiin liikenteestä vuosien mittaan, mutta viimeinenniistä,Tallink AutoExpress 2, poistui liikenteestä vastavuoden 2007 sesongin jälkeen. AutoExpressien pois-tamiseen Tallinkin liikenteestä vaikuttivat esimerkiksikorkealle kohonneet polttoainekustannukset, sekäluotettavamman ja tehokkaamman Shuttle-konseptinsisäänmarssi Starin ja Superstarin valmistumisen myö-tä vuosina 2007-2008.
Tallink AutoExpress myytiin alkukeväästä 2006, hie-man ennen Galaxyn tuloa Helsingin ja Tallinnan väli-selle linjalle, espanjalaiselle Acciona Trasmediterra-nealle. Accionalle siirtyessään alus aloitti ensin liiken-teen Espanjan Algericaksen ja Marokon Tangerin väli-llä. Sittemmin se on myös liikennöinyt muitakin linjojakonsernin sisällä, esimerkiksi Baleaareilla sekä Kanari-ansaarilla. Espanjan taloudelliset vaikeudet ovat kui-tenkin syöneet pohjaa liikenteeltä, joten nykyisin ni-meä Alcantara Dos kantava alus joitakin ajanjaksojamakuutettuna Espanjassa.Tällä hetkellä Alcantara Dostosin kulkee vuokrattuna Accionan kilpailijalle, Navie-

ra Armakselle, Kanariansaarten liikenteessä Los Cris-tianoksen (Teneriffa) ja El Hierron saaren välillä, ilmanAcciona Trasmediterranean tunnuksia sen kyljissä.Ac-ciona Trasmediterranean Kanarian-liikennettä ja on-gelmia on käsitelty kattavammin Ulkomatalan nume-rossa 4/2013, Naviera Armaksen Kanarian-liikennettätaas on käsitelty Ulkomatalan numerossa 5/2013.
Tallink AutoExpress 2 oli pitkäikäisin AutoExpressTallinkin laivastossa. Se värvättiin Tallinkille ollessaanmakuutettuna ja aloitti vuonna 2001 liikenteen Suo-menlahden yli.Alus liikennöikin tällä linjalla viimeisenäAutoExpressinä aina vuoteen 2007 asti.Vuonna 2007aluksesta hankkiuduttiin eroon ja se vuokrattiinVene-zuelaan, jossa se alkoi rahdattuna liikennöimään Con-ferry-varustamolle liikennöimään Puerto de Cruzin jaIsla de Margaritan välille.Vuonna 2009 alus myytiin lo-pulta Conferrylle, joskin se kantaa edelleen nimeäTallink AutoExpress 2. Aluksen nykytilanteesta ei olesaatavilla luotettavaa tietoa, mutta sen omistaja Con-ferry kansallistettiin lukuisten ongelmien jälkeen Ve-nezuelan presidentin Hugo Chávezin toimesta vuon-na 2011. Conferryn liikenne on kuitenkin ollut ilmei-sesti ongelmissa ja useampi varustamon kymmenestäaluksesta ei ole ollut käyttökelpoinen.Ylipäätään Ve-nezuelan huono taloudellinen ja poliittinen tilanne voihyvinkin olla vaikuttanut siihen, ettei alus ole liiken-teessä, ainakaan kokoaikaisesti.
Kun Tallink AutoExpress 3 päätti päivänsä Suomenlah-

Alcantara Dos, lukijoille varmaankin tutumpi Tallink
AutoExpressinä, lähdössä Teneriffan Los Cristianosista kohti El
Hierron Valvederea Alus on Acciona Trasmediterranean
omistama, mutta kulkenut Naviera Armasin rahtauksessa
marraskuusta 2013 lähtien. Kuva: Olli Tuominen



della, suuntasi se kohti Punaista merta. AutoExpress3:n osti Arab Bridge Maritime -niminen yhtiö Jordani-asta. Arab Bridge Maritime (tai AB Maritime) on Jor-danian, Egyptin ja Irakin hallitusten välinen yhteisyri-tys, joka perustettiin vuonna 1985 palvelemaan Jorda-nian ja Egyptin välistä meriyhteyttä. AB Maritimemaksoi 8,6 miljoonaa euroa Tallink AutoExpress 3:sta,jonka yhtiö nimesi Queen Nefertitiksi. Queen Nefer-titi vietiin samalla Jordanian lipulle.Yhä tänäkin päivä-nä Queen Nefertiti liikennöi Jordanian Aqaban jaEgyptin Nuweiban välisellä reitillä.
Tallink AutoExpress 4,AE 3:n sisaralus, päätyi hiemanlähemmille vesille. Karistettuasn Suomenlahden pölytse suuntasi kohti Välimerta, jossa se aloitti liikenteentuolloin vastaperustetun kreikkalaisen Aegean SpeedLinesin liikenteessä. Aegean Speed Lines on varusta-mo, joka syntyi SeaContainersin ja kreikkalaisen Eu-genides Groupin joint venture -yhtiönä.Vuonna 2006SeaContainers kuitenkin jätti yhteistyö, ja nykyäänEugenides Group omistaa yhtiön täysin. Entinen Tal-link AutoExpress 4 on nykyisin Speedrunner II ja onliputettuna Kreikkaan, joskin tällä hetkellä alus ei oleliikenteessä ja on makuutettuna.
KehrätenTallinnaan – SuperSeaCat
SeaContainersin tultua Silja Linen pääomistajaksi ai-van vuosituhannen taitteessa, sai myös Silja Line en-simmäiset pika-aluksensa Helsingin ja Tallinnan välille.SuperSeaCat oli jo aikaisemmin SeaContainersin lan-seeraama pika-aluskonsepti, jota oli kokeiltu siihenmennessä jo muun muassa Englannin kanaalissa jayleisesti Brittien saarilla, sekä muun muassa Götebor-gin ja Frederikshavnin välillä. Nyt tämä, hieman SiljaLinen normaalista konseptista poikkeava (henkilökun-nalla mm. SuperSeaCat -uniformut, alukset rekiste-röitynä Italian La Speziaan ym.) liikenne tuotiin kui-tenkin Itämerelle.
Ensimmäisenä tähän liikenteeseen asetettiin kesänkorvalla 1999 valmistunut SuperSeaCat Four, jotaSeaContainers oli suunnitellut asettavansa liikentee-seen Välimerelle. Suunnitelmat eivät kuitenkaan to-teutuneet, joten alus suuntasi Pohjois-Itämerelle. Sealoitti Helsingin ja Tallinnan välisen liikenteen kesä-kautena 2000.Vuonna 2003 SuperSeaCat Three tekiseuraa SSC Fourille. SSC Three oli aikaisemmin lii-kennöinyt SuperSeaCat-liikenteessä muun muassaEnglannin kanaalissa ja Britannian ja Irlannin välillä.Vuodeksi 2005 myös SuperSeaCat One tuotiin liiken-teeseen lahden yli, mutta tämä oli vain yhden seson-gin mittainen ratkaisu, ja liikennekausi 2006 jatkuikahden aluksen liikenteellä (SSC Three & Four).
SuperSeaCat Three ja Four liikennöivät Silja Linen
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Ylinnä: Tallink AutoExpress 2 on säilyttänyt vanhan nimensä,
vaikka kulkeekin nykyään Venezuelan sisäisessä
liikenteessä. Kuvassa laiva saapumassa Curacaon
Willemstadiin telakoitavaksi. Kuva: Cees Bustraan
Yllä: Toinen entinen Tallink Autoexpress, entinen AE4,
kuvattuna Piraeuksessa syyskuussa 2008 Aegean Speed
Linesin Speedrunner II:na. Kuva: Jukka Koskimies
Alla: Aegean Speed Linesin Speedrunner III puolestaan on
entinen SuperSeaCat Three. Tämäkin lautta on kuvattu
Piraeuksen satamassa, mutta marraskuussa 2013.
Kuva: Kalle Id
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alaisuudessa aina vuoteen 2006 saakka, kunnes Tallinkosti Silja Linen. SuperSeaCat -alukset eivät kuuluneetTallinkin Silja Line -kauppaan, sillä viranomaiset eivätolisi hyväksyneet kauppaa Tallinkin saadessa liian mää-räävän markkina-aseman Viron-liikenteestä.Täten Su-perSeaCat-liikenne jäi Silja Linen edellisen omistajan,SeaContainersin käsiin, joka jatkoi liikennöintiä itse-näisenä toimijana.
Liikenne ei kuitenkaan kauaa jatkunut, kun syksyllä2008 liikennettä harjoittanut yhtiö ajautui selvitysti-laan. Liikenteen ajoivat alas ennen kaikkea kiristynytkilpailu Tallinnan -liikenteessä, hurjaksi nousseet polt-toainekustannukset ja osittain myös sen osaomistajaSeaContainersin talousvaikeudet. SuperSeaCat Oneoli jo tuolloin muussa liikenteessä, mutta useammanvuoden Suomenlahdella huristelleet SuperSeaCatThree ja SuperSeaCat Four jäivät nyt tyhjän päälle,ainakin hetkeksi.
Kuitenkin pikapuolin liikenteen lopettamisen jälkeenalukset lähtivät pois Itämereltä ja suuntasivat kohtiVälimerta. Keväällä 2008 Aegean Speed Linesin taus-talla olleet tahot ostivat puolet SuperSeaCatejä hal-linneesta yhtiöstä, ja yhtiön liikenteen loppuessa alus-ten kohtaloiksi tuli liikennöidä alunperin Eugenidek-sen ja SeaContainersin joint venturena perustetun,nykyisin täysin Eugenideksen omistaman AegeanSpeed Linesin liikenteessä Kreikassa. Myös Tallink Au-toExpress 4 päätyi samaan liikenteeseen, ja huvitta-vana faktana voikin todeta, että kaikki kolme alustaovat valmistuneet samalta telakalta, ja ovat hyvin lä-heistä sukua toisilleen. SuperSeaCat Threestä tuliSpeedrunner III ja SuperSeaCat Fourista Speedrun-ner IV.
Viime vuosina Aegean Speed Lines on kuitenkin rei-lusti vähentänyt liikennettään. Tämän seurauksenavain Speedrunner III on ensi sesonkina liikenteessä.Speedrunner IV (ex. SuperSeaCat Four) sekä Speed-runner II (ex.Tallink AutoExpress 4) ovat makuutet-tuina Pireuksen satamassa Kreikassa.
Katamaraanit Suomenlahdella – Nordic JetLine
Vuonna 1998 Itämerelle ilmestyi kummajainen, kunNordic Jet Line tuli Suomenlahdelle liikennöimäänHelsingin ja Tallinnan välille aluksi yhdellä, ja vuodesta1999 alkaen kahdella tuliterällä katamaraanilla. Aluk-set, nimeltään Baltic Jet ja Nordic Jet, valmistuivatvuosina 1998 ja 1999 Norjasta, Kvaener Fjellstrandintelakalta. Molemmat katamaraanit oli liputettu Nor-jaan, niiden kotisatamana oli Bergen ja ne olivat rekis-teröityinä NIS-rekisteriin (Norwegian InternationalShip Register). Aluksi Nordic Jet Linen taustalla oli

kolme yhtiötä: norjalainen lauttaoperaattori FinnmarkFylkesrederi (FFR), saksalainen Förde Reederei See-touristik (FRS) ja aluksen rakentajatelakkayhtiö Kvær-ner.
Liikennettä jatkui aina vuoteen 2008 saakka. Tämävuosi pudotti ensin Nordic Jet Linen (ja myöhemminsen kilpailijan SuperSeaCatin) pois Tallinnan-liiken-teestä.Alkusyksystä 2008 varustamo keskeytti liiken-teen, ilmoitti molempien aluksien siirtyvän konserninsisäiseen liikenteeseen Gibraltarin salmeen FRS-va-rustamolle (tässä vaiheessa FRS oli Nordic Jet Linenainoa omistaja ja ostanut ulos muut aiemmat norja-laistaustaiset omistajat), ja mahdollisesti palaavanPohjoiselle Itämerelle liikennöintikaudeksi 2009, riip-puen kannattavuudesta. Alukset eivät kuitenkaan oletähän päivään mennessä palanneet. Sen sijaan ne jat-kavat edelleen FRS:n liikenteessä, Algericaksen jaCeutan välillä, nimillä Algericas Jet sekä Ceuta Jet,molemmat alukset liputettuina Kyprokselle.
Itse Nordic Jet Linen taru sen sijaan ei ole ohi.Yhtiöteki ”comebackin” Itämerelle, sillä se on nykyisin ak-tiivinen yhteysalus- ja lauttaliikenteen saralla. Muutok-sia on tosin yhtiön omistuksessa tapahtunut, sillähenkilöstövuokrausyritys Euro Work osti 50% Nor-dic Jet Linestä vuonna 2012. Yhtiö toimii nykyisinmarkkinointinimellä Nordic Coastal Line.
Ahvenanmaanlautasta arktiseksi risteilijäksi
Vuonna 1986 SF Line hankki Viking Linen liikentee-seen käytetyn autolautan. Seuraavana vuonna Maari-anhamina-Kapellskär -linjalle asetettu laiva sai perin-

Ceuta Jet, entinen Nordic Jet, Gibraltarilla kesäkuussa 2011.
Kuten kuvasta näkyy ei FRS Jet Linen väritys alkujaan juuri
eronnut Nordic Jet Linen väreistä. Nyttemmin aluksen ovat
saaneet uudenlaisen värityksen, mutta siitä ei harmillisesti
ollut saatavilla kuvia lehteä varten. Kuva: Phil English



teikkään nimen Ålandsfärjan. Ålandsfärjan oli jo tässävaiheessa aikansa standardeilla iäkäs alus Itämeren lii-kenteessä. Se oltiin rakennettu jo vuonna 1972 JydskFærgefartille nimellä Kattegat Tanskan sisäiseen lii-kenteeseen linjalle Grenå-Hundested. Vuodet 1978-1986 laiva kulki Englannin kanaalissa Dover-Boulogne-linjalla P&O Normandy Ferriesille nimellä nf Tiger jaTownsend Thoresenille nimellä Tiger. Alkujaan aluk-sessa oli 63 hyttipaikkaa, mutta Viking Linen liiken-teessä kulkiessaan se oli puhdasverinen päivälautta,ilman hyttipaikkoja matkustajille.
Vuonna 2008,Viking XPRS:n valmistuttua,Viking Lineilmoitti Rosellan korvaavan Ålandsfärjanin. Ålandsfär-janille oli jo vuotta aiemmin tilattu korvaaja espanja-laiselta telakalta, mutta Viking XPRS:n valmistuminenmahdollisti laivan korvaamisen jo aiemmin. Hiukanyllättäen 36-vuotta vanhalle Ålandsfärjanille löytyihelposti ostaja. Kanadalainen seikkailulomia tarjoavaGAP Adventures (nykyisin G Adventures) oli tehnytristeilyjä arktisilla alueilla Suomessa rakennetulla Ex-plorer-risteilylaivalla, mutta Explorer oli uponnut Ete-läisellä jäämerellä marraskuussa 2007. GAP hankkiÅlandsfärjanin Explorerin korvaajaksi. Laiva purjehtiuudistettavaksi Rauman telakalle, missä se sai uudennimen Expedition.
GAP Adventuresin liikennettä varten Expeditioniauudistettiin radikaalisti. Aluksen autokannelle raken-nettiin 60 uutta hyttiä, huone vaatteiden vaihtamistavarten ja sauna. Neljännellä kannella keulakansi avat-tiin matkustajille, keulan kahvila muutettiin salongiksija kirjastoksi, kun taas kannen peräosassa olleet tax-free myymälä, parfymeria, lasten leikkihuone ja baarisaivat kaikki väistyä kymmenen hytin ja neljän sviitintieltä. Kaikki aluksen hytit ovat ulkohyttejä. Kannellaviisi ravintola ja perän kesäbaari säilyivät aiemmassakäytössään – baari luontaisesti nyt myös talvikäytös-sä. Kannen kuusi lepotuolisalonki puolestaan muuttuikuntosaliksi. Uudessa asussaan Expedition kuljettaamaksimissaan 137 matkustajaa.
Expedition on risteillyt vuodesta 2009 G Adventures-in liikenteessä lähinnä Etelämantereella ja Huippuvuo-rilla; lisäksi aluksen ohjelmaan luontaisesti mahtuvatsiirtymäristeilyt eteläiseltä napa-alueelta pohjoiselle japäinvastoin. Expeditionin risteilyt eivät ole mitenkäänhalpoja; jos haluaa päästä näkemään entisen Ålands-färjanin nykyasussaan, halvin vaihtoehto on kahdek-san päivän risteily Huippuvuorilla – alkaen 2799 eu-roa henkilöltä halvimmassa hyttiluokassa. □
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Yllä: Entisen Ålandsfärjanin autokannet rakennettiin
uudelleen hyttikansiksi Raumalla vuosina 20082009. Kuvassa
kategorian 3 hytti kannella kolme, eli entisellä autokannen
"piippuhyllyllä". Kuva: Erik Berger/G Expreditions
Alla: Expeditionin Lonely Planet kirjaston seinältä löytyy
muistona aluksen aiemmasta elämästä taulu laivasta
Ålandsfärjanina. Kirjaston lisäksi aluksella on
matkustajatiloina tarjolla lounge, pubi, sauna ja ravintola.
Kuva: Ash Christopher/G Adventures
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Lähteet
- Aegean Speed Lines (www.aegeanspeedlines.gr)- Corsica Ferries (www.corsica-ferries.co.uk)- Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)- FRS (www.frs.es)- G Adventures (www.gadventures.com)- Huopana, Joni: ESCOn, Estlinen, Inrekon, EstonianNew Linen, Eminren, Hansatee/Tallinkin ja TallinkGruppin vaiheita (test.jonihuopana.com)- Marinelink.com(www.marinelink.com/news/converting-market-the363569.aspx)- Pravda (english.pravda.ru/news/russia/27-12-2002/19810-0/)- Timeline.maritimeforum.fi - Traffic History ofNorthern Baltic Sea (www.maritimeforum.fi/timeline)- RIA Novosti(en.ria.ru/russia/20101009/160889807.html)- Rosmorport (www.rosmorport.ru)- Scanex Research and Development Center(www.scanex.ru/en/news/News_Preview.asp?id=n18316175)

- Sjöström, Pär-Henrik ja Brzoza, Krzysztof:Uranuurtajasta markkinajohtajaksi- Strömma Kanalbolaget (www.stromma.se)- The Soviet Fleet(sea.infoflot.ru/en/fleet/ship.php?id=45)-Vasabåtarna (www.vasabatarna.se)- What’s NextVenezuela?:“Venezuela ExpropriatesLargest Domestic Ferry Company”(https://www.whatsnextvenezuela.com/news/venezuela-expropriates-largest-domestic-ferry-company/)- Wikipedia (en.wikipedia.org)- World Ship Society Blogs – Ann Haynes(www.worldshipsociety.org/146701/146101.html)- Zhoushan Asian Pacific Dockyard(www.apdock.com/index.php?a=index&m=News&id=17&p=2&cid=9)

Expedition Etelämantereella pingviinien ympäröimänä.
Aluksen matkustajille on lisämaksusta tarjolla mm.
mahdollisuus nukkua yönsä teltassa Etelämantereella.
Kuva: Paul Teolis/G Expeditions
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RisteilijätSuositut Rsarjanlaivat

TEKSTI: KALLE ID JA OLLI TUOMINEN

KONKURSSIHETKELLÄ syksyllä 2001 kuusi Renaissan-ce Cruisesin alusta liikennöi Välimerellä ja kaksi Rans-kalaisessa Polynesiassa Tyynellämerellä. Jälkimmäinenkaksikko eli R Three ja R Four jäivät konkurssin myö-tä makaamaan Tahitin Papeteehen, kun taas Euroop-paan jäänyt kuusikko siirtyi konkurssihuutokaupanmyötä joulukuussa 2001 Cruiseinvest-yhtiön omis-tukseen. Kuusikon muodostivat R One, R Two, R Five,R Six, R Seven ja R Eight, jotka kaikki siirrettiin kaup-pojen jälkeen Marseilleen makuutetukseen.

Oceania Cruises perustetaan
Alle vuosi Renaissance Cruisesin kaatumisen jälkeenristeilyalan konkarit Renaissance Cruisesin entisentoimitusjohtajan Frank del Rion ja Crystal CruisesinJoe Wattersin johdolla perustivat Oceania Cruisesin.Uusi risteilyvarustamo vuokrasi ensimmäiseksi laivak-seen Cruiseinvestin omistukseen siirtyneen entisenrenaissancelaisen, R Twon, joka sai kesäkuussa 2003Barcelonassa pidetyssä kastetilaisuudessa uudeksinimekseen Insignia.
Alus vaihtoi kuitenkin nimeään vain vuotta myöhem-min keväällä 2004, kun se nimettiin Regataksi. Samaanaikaan Oceania rahtasi liikenteeseensä Regatan sisar-aluksen R Onen, joka sai nimekseen sisarellaan aiem-min käytössä olleen Insignian.

Edellisessä numerossa kerroimme2001 konkurssiin ajautuneen Re-naissance Cruisesin tarinan. Kon-kurssihetkellä maailman neljän-neksi suurin risteilyvarustamo olijuuri ehtinyt saada liikenteeseensäkaikki tilaamansa kahdeksan R-sar-jan alusta. Tässä artikkelissa ker-romme tämän kahdeksikon kon-kurssin jälkeisistä vaiheista.
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Kolmannen R-sarjan aluksen Oceania hankki liiken-teeseensä marraskuussa 2005, kun R Five liittyi laivas-toon nimellä Nautica. Nautica-nimen alus oli tosinsaanut jo vuonna 2004, vaikka se oli vielä tuolloinPullmantur Cruisesin rahtauksessa Blue Dream-markkinointinimellä. Renaissance Cruisesin konkurs-sin jälkeen "viitonen" oli ollut aiemmin käytössä vainkesäkausina 2002 ja 2003, jolloin se oli rahdattuna es-panjalaiselle Pullmantur-varustamolle markkinointini-mellä "Blue Dream".

Vuonna 2006 Oceania Cruisesista tuli myös varustaja,kun se hankki omistukseensa rahtaamansa aluskolmi-kon Cruiseinvestiltä.
Kesällä 2010 Oceania julkisti suunnitelmat aluskolmi-kon useita miljoonia maksavasta päivityksestä. Uudis-tuksen kohteena olivat muun muassa hytit, ja erityi-sesti laivan palvelut. Muun muassa internet-yhteyksiälaivalla ja kohteiden retkitarjontaa parannettiin.
Keväällä 2012 kerrottiin, että Insignia (ex. R One)rahdataan kahdeksi vuodeksi saksalaisen Hapag-LloydCruisesin liikenteeseen. Ennen liikenteen aloitusta

Oceania Cruisesin Nautica, alkujaan Renaissance Cruisesin
R Five, lähdössä Helsingistä kesäkuussa 2012. Kuva: Kalle Id



alusta ehostettiin Barcelonassa, jossa se sai myös Ha-pag-Lloydin korsteenivärit ja sini-oranssit raidat kyl-kiinsä. Palmassa järjestetyssä kastetilaisuudessa alussai uudeksi nimekseen Columbus 2. Hapag Lloyd onilmoittanut, ettei se aio jatkaa aluksen rahtausta so-vittua kahta vuotta pidempään, joten tänä keväänäalus palaa takaisin Oceania Cruisesin liikenteeseenInsignia-nimellä.
Princess Cruisesin R-sarjalaiset
Vuosi Renaissance Cruisesin konkurssin jälkeen alkoitapahtua myös Tyynellämerellä, jossa R Three ja RFour olivat makuutettuina Papeteessa.Tätä kaksikkoaei oltu muiden R-sarjan laivojen tapaan myyty Cruise-investille, sillä Ranskan valtion niille myöntämän tuenjohdosta niiden omistusrakenne Renaissance Crui-sesin mennessä konkurssiin oli erilainen kuin muidenvarustamon alusten. Valitettavasti kirjoittaja ei olesaanut selville, kenelle alusten omistus RenaissanceCruisesin konkurssin jälkeen siirtyi. Oli omistaja kukahyvänsä, alukset rahdattiin lokakuussa 2002 brittiläi-selle P&O Princess Cruisesille kahden vuoden sopi-muksella.
P&O Princess päätti pitää molemmat hankkimansaalukset liikenteessä Tyynellämerellä.Alukset saivat uu-det, liikennealueeseen sopivat nimet: R Threestä tuliPacific Princess ja se korvasi Princess Cruisesin lai-vastossa alkuperäisen, Lemmenlaiva -TV-sarjasta kuu-lun Pacific Princessin.Vanhan Pacific Princessin uusiomistaja rahtasi sen Pullmantur Cruisesin liikentee-seen nimellä Pacific. R Fourista puolestaan tuli Tahi-tian Princess. Kaksikosta Pacific Princess risteili puo-let vuodesta ranskalaisessa Polynesiassa PrincessCruisesin brändin alla, mutta toisen puolikkaan se lii-kennöi Sydneystä käsin P&O Cruisesin laivana Aust-ralian markkinoille. Tahitian Princess puolestaan ris-teili osan vuodesta ranskalaisessa Polynesiassa ja osanAlaskassa. Pacific Princessin ja Tahitian Princessin rah-taussopimuksen päätyttyä 2004 Princess Cruises ostilaivat.
Vuonna 2003 P&O Princess Cruises fuusioitui Carni-val Corporationin kanssa ja näin syntyi Carnival Cor-poration & PLC. Samana vuonna varustamoryppäänlaivastoon liittyi kolmaskin R-sarjan laiva, kun entinenR Eight rahdattiin Swan Hellenicin liikenteeseen ni-mellä Minerva II. Carnival päätti kuitenkin luopuaSwan Hellenicin toiminnasta vuonna 2007 (oikeudetvarustamon nimeen myytiin P&O:n entiselle toimi-tusjohtajalle lordi Sterlingille, jonka johdolla SwanHellenic aloitti liikenteen myöhemmin uudelleen). Mi-nerva II siirtyi Swan Hellenicin toiminnan (väliaikai-sesti) päätyttyä sekin Princessin laivastoon nimelläRoyal Princess.
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Yllä: Uusien Oluokan alusten valmistuttua Oceania Cruises
rahtasi Insignian (exR One) HapagLloy Cruisesille nimellä
Columbus 2. Kuvassa Columbus 2 lähdössä Helsingistä
kesällä 2012. Kuva: Kalle Id
Alla: Tahitian Princess, entinen RFour, Helsingissä 2009. Alus
kulkee yhä Princess Cruisesin laivastossa, mutta nykyään
nimellä Ocean Princess. Kuva: Olli Tuominen
Alinna: Entisestä R Eightistä tuli ensimmäisenä Renaissancen
konkurssin jälkeen Swan Hellenicin Minerva II. Valtavirrasta
poiketen Minerva II:n korsteeni oli tummansininen.
Kuva: Carlos Moreno Trobat (www.merchantships.info)
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Tahitian Princess ja Pacific Princess alkoivat vuosienkuluessa viettää yhä suuremman osan ajasta risteillenmuualla kuin Tyynellämerellä. Tästä johtuen PrincessCruises päätti vuonna 2009 nimetä Tahitian Princes-sin uudelleen Ocean Princessiksi.
Princessiltä P&O Cruisesille – Adonia
Royal Princessin ura Princess Cruisesin laivastossakesti nelisen vuotta. Keväällä 2011 se siirtyi konserninsisällä P&O Cruisesille, joka nimesi laivastonsa pie-nimmän aluksen perinteitä kunnioittaen Adoniaksi.P&O:n laivastossa Adonia korvasi Artemiksen, jokamyytiin saksalaisen Phoenix Reisenin liikenteeseen.Ohjelmatarjonta on suunnattu aikuiseen makuun, javuodesta 2012 lähtien lapsilla on ollut porttikieltoalukselle. Samanlainen kielto on Adonian lisäksi myöskahdella muulla P&O Cruisesin risteilijällä. P&O Crui-sesin laivastossa Adonia keskittyy risteilyihin, joissatärkeimpänä antina ovat kohdesatamat. Laiva poikke-aa satamiin, joihin ei varustamon suuremmilla aluksillapääse.Tarjolla on luonnollisesti kattava valikoima ret-kiä. Konsepti muistuttaa siis tältä osin suuresti Aza-maraa ja Oceaniaa.
Tammikuusta huhtikuuhun 2015 Adonia risteilee en-simmäistä kertaa P&O:n liikenteessä Karibianmerellävieraillen muun muassa Keski- ja Etelä-Amerikan sa-tamissa. Adonia vierailee risteilysarjan kymmenessäuudessa kohteessa, ja peräti kolme niistä on neitsyt-vierailuja myös varustamolle.

Azamara Journey ja Azamara Quest
Vuonna 2007 sai alkunsa toinenkin R-sarjan laivojenympärille rakennettu varustamo, kun Royal Caribbe-an -varustamorypäs perusti Azamara Cruisesin liiken-nöimään Royal Caribbeanin omistukseen päätyineitäentisiä R Sixiä ja R Seveniä.Aluskaksikon vaiheet en-nen Azamara Cruisesin perustamista ovat kenties R-sarjan laivoista mielenkiintoisimmat.
Renaissance Cruisesin konkurssin jälkeen alusten uu-si omistaja Cruiseinvest rahtasi R Sixin kesäkaudeksi2003 espanjalaiselle, vuonna 2000 perustetulle Pull-mantur Cruisesille. R Six sai markkinointinimekseen"Blue Star", seuraten jo aiempana kesänä Pullmantur-in rahtaaman R Fiven esimerkkiä, joka kulki markki-nointinimellä "Blue Dream". Muista Pullmanturinaluksista poiketen R-sarjan laivat säilyttivät Renais-sance Cruisesin tummanpuhuvan runkovärin.Vuonna2004 R Five siirtyi Oceania Cruiseille ja sen myynninjälkeen markkinointinimi "Blue Dream" siirtyi R Six-ille.Vuonna 2005 aluksen nimi vaihtui virallisesti BlueDreamiksi.
Samaan aikaan kun R Six rahdattiin Pullmantur Crui-

P&O Cruisesin "lapsivapaan" laivan Adonian nimi on väännös
englannin aikuista tarkoittavasta sanasta adult. Kuvassa laiva
Splitissä huhtikuussa 2013. Kuva: Ivan T. (CC BYSA 3.0)
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sesin liikenteeseen, R Seven puolestaan löysi rahtaa-jaan saksalaisesta Delphin Seereisenista.Alus sai alku-peräistä omistajaansa kunnioittavan nimen DelphinRenaissance ja se maalattiin Delphin Seereisenin val-kosinisiin väreihin. Seuraavat kolme vuotta alus risteiliDelphin Seereisenin väreissä, mutta vuonna 2006aluksen omistaja Cruiseinvest myi sen PullmanturCruisesille.Tästä johtuen Delphin Seereisen oli ilmanlaivaa noin vuoden ajan. Delphin Renaissance telakoi-tiin keväällä 2006 Landskronassa, jossa se sai takaisintumman runkovärin ja nimekseen Blue Moon. Samaanaikaan Blue Moonin hankkimisen kanssa PullmanturCruises osti myös Blue Dreamin.
Pian Blue Moonin hankkimisen jälkeen Royal Carib-bean Cruise Ltd. osti nopeasti kasvaneen PullmanturCruisesin koko osakekannan ja näin Pullmanturistatuli RCCL:n tytäryhtiö. Uusi omistaja toi pian muka-naan muutoksia Pullmanturin laivastoon, jonka tasooli tähän asti ollut vaihteleva. Uusien omistajien mie-lestä premium-kategoriaan luettavat Blue Moon jaBlue Dream eivät sopineet yhteen muun Pullmantu-rin laivaston kanssa ja melkein heti omistajanvaihdok-sen jälkeen Royal Caribbean ilmoitti, että BlueDream ja Blue Moon siirrettäisiin varustamon toisentytäryhtiön Celebrity Cruisesin laivastoon – tarkem-min sanottuna kohdeintensiviisiin risteilyihin keskitty-neen Celebrity Xpeditions -brändin alle. Alusten uu-siksi nimiksi piti tulla Celebrity Journey ja CelebrityQuest.
Blue Dreamin ja Blue Moonin siirron takana oli en-nen kaikkea halu kilpailla menestyksekkääksi osoit-tautuneen Oceania Cruisesin kanssa kohdeintensii-visten premium-risteilyiden kasvavilla markkinoilla.Celebrity Xpeditions -brändi oli kuitenkin tähän on-gelmallinen, sillä ainoa tämän nimen alla liikennöivälaiva – Celebrity Xpedition – oli pieni Galapagossaa-rilla risteilevä alus. Niinpä Celebrity Cruises päättikinluoda uuden brändin – Azamara Cruisesin – entistenPullmantur-alusten markkinointia varten. Blue Dreamsiirtyi uuden varustamon laivastoon keväällä 2007 jasai nyt nimekseen Azamara Journey. Blue Moon seu-rasi saman vuoden syksyllä nimellä Azamara Quest.
Azamara Cruisesia kritisoitiin varustamon alkuvai-heissa varsin vahvasti enemmän tai vähemmän suo-raksi kopioksi Oceania Cruisesista. Jopa varustamo-jen väritykset muistuttivat toisiaan niin paljon, ettäniitä oli vaikea erottaa toisistaan.Azamaran julkisuus-kuvan parantamiseksi Royal Caribbean palkkasi senjohtoon vuonna 2009 Larry Pimentelin, joka oli aiem-min toiminut johtotehtävissä mm. Cunard Linella,Seabourn Cruise Linella ja SeaDream Yacht Clubilla.Pimentelin johdolla Azamara Cruises uudelleenbrän-dättiin Azamara Club Cruisesiksi ja varustamon aluk-

Ylinnä: Delphin Renaissance (exR Six) korvasi Delphin
Seereisenin laivastossa Suomessa rakennetun Delphin
laivan. Kuvassa alus Kielissä kesällä 2004. Kuva: Per Karlsson
Yllä: Sama laiva kolme vuotta myöhemmin Helsingissä, nyt
nimellä Blue Moon. Vaikka pääosassa Pullmantur Cruisesin
aluksista oli kalkoinen runko ja sininen korsteeni, Rsarjan
laivat säilyttivät varustamon liikenteessä Renaissance
Cruisesin mustan rungon ja valkoisen korsteenin.
Kuva: Kalle Id
Alla: Sama laiva kolmannen kerran, nyt kuvattuna kesällä
2007 Istanbulissa nimellä Azamara Quest. Kuten kuvasta
voidaan havaita, muistutti Azamaran alkuperäinen väritys
voimakkaasti Oceanian väritystä; kun varustamoiden
tuotteet muutenkin muistuttivat toisiaan, syytettiin Azamaraa
avoimesti kilpailijan kopioinnista. Kuva: Wil Weijsters



sia uudistettiin 25 miljoonalla dollarilla. Samalla Aza-mara Club Cruises sai uuden, selkeämmin OceaniaCruisesista erottuvan visuaalisen ilmeen, ja varusta-mo otti ohjelmaansa enemmän yön yli vierailuita erisatamissa. Vuonna 2013 Azamaran laivasto sai vieläselkeämmin erottuvan värityksen, kun alusten rungotmaalattiin tummansinisiksi – mielikuvituksekkaaksiuutta väritystä ei kuitenkaan voi kehua, sillä se on lä-hes identtinen alkuperäisen Renaissance Cruisesinvärityksen kanssa. □
Lähteet
- Azamara Club Cruises(www.azamaraclubcruises.com)- Cruise Critic (www.cruisecritic.com)- Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)- Marine Insight (www.marineinsight.com)- Oceania Cruises (www.oceaniacruises.com)- P&O Cruises (www.pocruises.com)- Sun Sentinel (www.sun-sentinel.com)- Ward, Douglas: Complete Guide to Cruising and CruiseShips 2008- Wikipedia (en.wikipedia.org)
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Yllä: Azamara Journey lähdössä Helsingistä kesällä 2012
varustamon uusissa, aiempaa kirkkaammissä ja paremmin
Oceania Cruisesista erottuvissa väreissä. Aluksesta saatiin
virtaviivaisemman näköinen maalaamalla komentosillan
ikkunoiden pielet mustiksi. Kuva: Kalle Id
Alla: Azamara Journey sai keväällä 2013 järjestyksessä
kolmannen erilaisen värityksen Azamaran omistuksessa, kun
laivan runko maalattiin taas Renaissance Cruisesin aikaisella
tummansinisellä sävyllä. Kuvassa laiva Monacon edustalla
kesällä 2013. Kuva: Jussi Littunen



Lokikirja
Tammihelmikuu 2014

TEKSTI: KALLE ID, LASSI LIIKANEN, JUSSI LITTUNEN
JA OLLI TUOMINEN

Suomen uusi jäänmurtaja rakennetaan sitten-kin Arctech Helsinki Shipyardilla. Suomen uusijäänmurtaja tilataan sittenkin Arctech Helsinki Ship-yardilta. Liikennevirasto kertoi 22.1. Arctechin tar-jouksen voittaneen uusintakierroksella. Aikaisemminjärjestetty kilpailu meni pieleen, kun Arctechin tar-jouksen yhteydessä ollut pankkitakuu ei ollutkaan si-tova. Uusi 123 miljoonan euron arvoinen jäänmurtajavalmistuu talveksi 2016. Murtajan rakentamiseen onluvattu EU-tukea, mutta tuki saadaan vain, jos alusvalmistuu vuoden 2015 aikana. Lopullinen sopimusjäänmurtajakaupasta allekirjoitettiin 14.2. ja rakennus-työt on aloitettiin ilmeisesti välittömästi.
Kristina Cruises myi Kristina Katarinan ja luo-pui varustamotoiminnasta. Talousvaikeuksissapaininut ja yrityssaneeraukseen ajautunut KristinaCruises myi Kanariansaarille makaamaan jääneen ai-noan aluksensa, Kristina Katarinan, 8. tammikuuta2014 kansainväliselle sijoittajaryhmälle. Kristina Kata-rina lopetti liikenteensä Kanariansaarilla marraskuun2013 lopussa. Aluksen hoidosta tästä edespäin tuleevastaamaan FleetPro Ocean -varustamo (ent. Interna-tional Shipping Partners, ISP). Tämä tarkoittaa sitä,että Kristina Cruises lopettaa täten oman varusta-motoimintansa ja keskittyy jatkossa myymään ristei-lyjä suomalaisasiakkaille muiden varustamoiden aluk-silla. Kristina Katarina sai uudeksi nimekseen OceanEndeavour ja se rekisteröitiin uudelleen Marshallsaa-rille. Lue lisää Kristina Cruisesista sivuilta 18-22.
Bergensfjord saapui Raumalle uudistettavaksi.Norjalaisen Fjord Linen Bergensfjord-autolautta saa-pui Rauman telakalle tammikuun puolivälissä uudis-tustöitä varten. Noin neljä kuukautta kestävien muu-tostöiden seurauksena nykyisin hyvin rahtipainottei-nen, vuonna 1993 rakennettu Bergensfjord muuttuu

risteilylautaksi.Alus nimetään Oslofjordiksi ja se tuleeliikennöimään Strömstadin ja Sandefjordin väliselläreitillä, asettuen reitillä tällä hetkellä hallitsevan ColorLinen kilpailijaksi. Muutostyöt maksavat 225 miljoo-naa Norjan kruunua eli vajaat 27 miljoonaa euroa.
Rauman kaupunki osti telakka-alueen STX:ltä.Rauman kaupunki ilmoitti 22. tammikuuta pääseensäSTX Finlandin kanssa sopimukseen Rauman telakka-alueesta. Kesällä tyhjilleen jäävä telakka-alue, siellä si-jaitsevat rakennukset ja varustus siirtyvät 18,1 mil-joonan euron kaupalla Rauman kaupungille. Raumankaupunki suunnittelee alueelle Seaside Industry Park-nimistä meriteollisuuden keskittymää. STX Finland jaRauman kaupunki ovat sopineet niin ikään kaksivuo-tisen sopimuksen, jonka nojalla STX Finland auttaateollisuuspuiston kehittämisessä ja edesauttaa senyhteistyötä jäljelle jäävän STX:n Turun-telakan kanssa.
Jäätämurtava pelastusalus Baltika laskettiinvesille. Arctech Helsinki Shipyardin telakalla lasket-tiin joulukuun puolivälissä vesille Venäjän liikennemi-nisteriön tilaama jäätämurtava pelastusalus. Baltika-nimen saanut alus kävi ensimmäisen kerran ulkonatelakan hallista joulukuun lopulla, mutta siirrettiin sit-temmin takaisin halliin. Lopullisesti alus siirtyi ulostammikuun 18. päivä, jolloin se siirrettiin varustelulai-turiin.Alus luovutetaan tilaajalleen keväällä 2014.
Transrussia palasi Finnhansaksi. Finnlines Oyjosti tammikuun lopussa roro-alus Transrussian saksa-laiselta tytäryhtiöltään Finnlines DeutschlandGmbH:lta. Kaupan myötä Transrussia sai takaisin alku-peräisen nimensä Finnhansa ja palasi Suomen lipunalle. Alus oli viimeinen Finnlinesin laivastossa Saksanlipun alla kulkenut alus. Finnhansa valmistui vuonna1994 Gdanskissa Suomen ja Saksan välistä liikennettävarten.Alus oli ensimmäinen matkustajalaiva Finnline-sin omassa matkustajaliikenteessä Finnjetin myymisenjälkeen. Vuonna 2009 Finnhansa myytiin Grimaldillenimellä Euroferry Sicilia, mutta jo seuraavana vuonnase siirtyi Finnlines Deutschlandille.
Gabriella ja Mariella ajavat kesällä sekä Tallin-naan että Tukholmaan. Kesällä 2014 Helsingin jaTukholman välillä kulkevien Mariellan ja Gabriellanaikatauluihin tulee poikkeuksellisia muutoksia. Kasvat-taakseen kapasiteettia Helsingin ja Tallinnan välisellä

Merenkulun tärkeimpiä tapahtu-mia niin kotivesiltä kuin maailmanmeriltä tammi-helmikuulta 2014.
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Kotivesiltä



Yllä: Tarjousten uudelleenkäsittelynkin jälkeen Liikenneviras
ton uuden jäänmurtajan rakentajaksi valikoitui Arctechin
Helsingin telakka.
Kuva: Liikennevirasto / Aker Arctic Technologies
Oikealla: Kristina Katarina makuutettuna Las Palmasissa
8.1.2014, päivää ennen siirtymistään uusille omistajille.
Kuva: Jukka Koskimies
Oikealla alla: Havainnekuva Fjord Linen Bergensfjordista
uudessa asussaan Oslofjordina Raumalla tehtävien
muutostöiden jälkeen.
Kuva: FalkumHansen Design/Fjord Line
Alla: Helsingissä rakenteilla olevassa Baltikassa erikoista on
aluksen epäsymmetrinen runkomuoto, joka mahdollistaa
leveämmän uoman murtamisen. Kuva: Jukka Koskimies
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linjalla alukset tulevat päivittäin tekemään Helsingissäollessaan myös edessuuntaisen reittimatkan Tallin-naan 12.6. - 31.8. välisenä aikana. Samassa yhteydessämyös Viking XPRS:n aikataulua sovitetaan paremminlisääntyneeseen liikenteeseen. Näin ollen Viking Linenvuoromäärä Suomenlahden yli nousee kahdestaedestakaisesta matkasta kolmeen.
Viking Line vähentää maahenkilöstöä. VikingLine ilmoitti 21.1. aloittavansa YT-neuvottelut (Ruot-sissa MBL-neuvottelut) koskien maahenkilöstöäänSuomessa ja Ruotsissa.Vähennystarve on Suomessa(ml. Ahvenanmaa) noin 25 henkilöä ja Ruotsissa 20henkilöä. Syyksi yt-neuvotteluihin annettiin vuonna2015 voimaan tulevan rikkidirektiivin tuomat kustan-nuspaineet. Rikkipäästörajoitukset tuovat laskemienmukaan Viking Linelle ensi vuonna 15-20 miljoonaneuron lisälaskun.
Viking XPRS liputettiin Viroon, Rosella Suo-meen.Viking Line teki tammikuun aikana muutoksialaivastonsa liputuksiin. Ruotsin kauppalaivastostapoistui täten kaksi alusta, kun aiemmin Ruotsin lipullaseilanneet Viking XPRS ja Rosella uudelleenliputettiin,ensiksi mainittuViroon ja jälkimmäinen Suomeen. Uu-delleenliputusten taustalla on kustannussäästöt sekävahvan Ruotsin kruunun aiheuttama Ruotsin lipunsuhteellinen kalleus. Ruotsalaiset merimiehet eivätkuitenkaan menettäneet töitä, vaan heidät sijoitettiinuudelleen muille aluksille, kertoo Sjöfartstidningen.
Viking Linen aluksiin ei tule rikkipesureita.Englanninkielinen BunkerWorld-verkkojulkaisu rapor-toi tammikuussa, että Viking Line ei tule asentamaanrikkipesureita laivoihinsa. Sen sijaan varustamo tuleevaihtamaan kalliimpaan vähärikkiseen polttoainee-seen, kun uudet päästörajoitukset tulevat voimaanvuonna 2015. Polttoainekustannuksia pyritään vähen-tämään polttoaineenkulutusta pienentämällä – käy-tännössä siis ilmeisesti pidentämällä matka-aikoja.Vi-king Line ilmoitti keväällä 2013 selvittävänsä, voisikoosan sen olemassaolevista laivoista muuttaa LNG-käyttöisiksi.Tästä projektista ei ole sittemmin kuultumitään.
Liverpool Seaways Navirailin Hanko-Paldiski-linjalle. Virolainen Navirail-varustamo sai tammi-kuussa uuden aluksen liikennöimälleen Hanko-Paldis-ki -linjalle, kun DFDS Seawaysiltä rahdattu LiverpoolSeaways ropax-laiva aloitti liikenteen varustamon vä-reissä. Liverpool Seaways korvasi Naviraililla lyhyenaikaa rahtauksessa kulkeneen Finnsailorin, joka puo-lestaan tuli Navirailille Finnlinesin myytyä aiemminNavirailille rahtaamansa Translubeckan.
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Yllä: Finnhansa lähdössä Helsingistä keväällä 2008 vielä
alkuperäisellä nimellään ja vihreällä runkovärillä. Nyt laiva
on saanut takaisin alkuperäisen nimensä, mutta rungon
värityso n toki nykyisin sininen Finnlinesin muiden laivojen
tapaan. Kuva: Kalle Id
Alla: Viron lipun alle siirtynyt Viking XPRS sai telakoinnin
yhteydessä kylkiinsä Viking Gracesta ja Amorellasta tutut
raidat. Kuva: Olli Tuominen
Alinna: Visentiniluokan matkustajaautolautta Liverpool
Seaways (exLagan Viking, Liverpool Viking) aloitti liikenteen
Navirailin HankoPaldiski linjalla 9.1. Kyseessä lienee
ensimmäinen kerta, kun Visentinityypin aluksella on
liikennöity Suomesta. Kuva: DFDS Seaways



Brittany Ferries tilasi LNG-laivansa... Ranskalai-nen Brittany Ferries tilasi 15. tammikuuta LNG-käyt-töisen matkustaja-autolautan STX Francelta. Alus tu-lee olemaan bruttovetoisuudeltaan noin 52 500 bt jasen matkustajakapasiteetin tulee olemaan 2474.Aluk-sen autokannelle tulee mahtumaan 800 henkilöautoa.Alus tulee käyttämään polttoaineenaan nesteytettyämaakaasua, mutta Viking Gracen tapaan se voi käyttäämyös meridieseliä. Alus tulee valmistumaan keväällä2017 ja se korvaa Brittany Ferriesin nykyisen lippulai-van Pont-Avenin linjoilla Plymouth-Santander ja Ply-mouth-Roscoff-Cork. Pont-Aven puolestaan siirtyyPortsmouth-St. Malo -linjalle. Brittany Ferries ei oletiedottanut, aikooko se toteuttaa myös viime Lokikir-jassa uutisoidun suunnitelman Pont-Avenin, Armori-quen ja Mount St. Michelin muuttamisesta LNG-käyt-töisiksi. Lehtitietojen mukaan varustamo suunnitteleeLNG-muutosten lisäksi rikkipesureiden asentamistakolmeen vanhempaan alukseensa Barfleuriin, Nor-mandiehen ja Cap Finistèreen.
…ja avaa “halpalinjoja”. Brittany Ferries ilmoitti7.2. avaavansa myöhemmin tänä keväänä uudet Brit-tany Ferries économie -nimellä brändätyt “halpalin-jat” Portsmouthista Santanderiin ja Le Havreen. Uu-silla économie-linjoilla liikennöiväksi alukseksi on rah-dattu Stena Linen omistuksessa oleva Visentini-luo-kan matkustaja-rahtilaiva Norman Voyager. Laiva saauudeksi nimekseen Etretat, Le Havren pohjoispuolellasijaitsevan kaupungin mukaan. Alus tulee tekemäänviikossa yhden edestakaisen matkan linjalla Ports-mouth-Santander ja viisi edestakaista matkaa linjallaPortsmouth-Le Havre.
Fjord Linen uusi Bergensfjord valmistui. Nor-jan Rissassa sijaitseva Bergen Group Fosenin telakkaluovutti helmikuun alussa Fjord Linelle risteilylauttaBergensfjordin. Alus tullaan asettamaan maaliskuussaBergen-Stavanger-Hirtshals-Langesund-linjalle viimeheinäkuussa valmistuneen sisaralus Stavangerfjordinpariksi. Varustamon toimitusjohtaja Ingvald Fardalinmukaan Fjord Line tutkii mahdollisuutta asettaa alusliikenteeseen jo aikaisemmin, mikäli viimeiset asen-nustyöt ja miehistön koulutus saadaan vietyä ajoissaloppuun. Fjord Linen uudisrakennusprojektia ovat vai-vanneet aikatauluongelmat, sillä päätös muuttaa lautatmaakaasukäyttöisiksi siirsi luovutusajankohtia yli vuo-della eteenpäin. Nyt lautat ovat ensimmäiset suuretautolautat maailmassa, jotka käyttävät polttoainee-naan pelkästään nesteytettyä maakaasua.
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Ylinnä: Tietokonemallinnus Brittany Ferriesin uudesta Pegasis
tyypin uudisrakenteesta. Viking Gracen tapaan alus voi
käyttää polttoaineenaan sekä perinteistä dieseliä että
nesteytettyä maakaasua. Kuva: Brittany Ferries
Yllä: Jotakuinkin tältä Brittany Ferriesin Stenalta rahtaama
Norman Voyager tulee näyttämään Brittany Ferriesin uuden
halpabrändin Brittany Ferries économien väreissä. Brittany
Ferriesin liikenteessä laiva tulee samaan nimekseen Etretat.
Kuva: Brittany Ferries
Alla: Scandlinesin ensin tilaama ja sitten hylkäämä Berlin
lautta koeajolla – tässä vaiheessa jo ilman Scandlinesin
varustamotunnuksia. Aluksia joudutaan uudistamaan
radikaalisti, ennenkuin ne voidaan asettaa liikenteeseen.
Kuva: P+S Werften

Maailman meriltä



Scandlines valitsi sittenkin kertaalleen hylkää-mänsä lauttakaksikon. Saksalainen Scandlines tekitäyskäännöstä uudisrakennusprojektinsa suhteen. Ai-kaisemmin P+S Werftenin Stralsundin-telakalta tilatutja sittemmin paino-ongelmien takia hylätyt lautat Ber-lin ja Copenhagen siirtyivät 31.1. Scandlinesin omis-tukseen. Varustamo maksoi alkujaan 184 miljoonaneuron arvoisista laivoista 31,6 miljoonaa euroa.Aluk-sia on radikaalisti uudistettava niiden saamiseksiScandlinesin liikenteeseen sopiviksi, mutta muutos-työt toteuttavaa telakkaa ei ole vielä valittu. Scandli-nesillä oli aiemmin esisopimus STX Finlandin kanssauusien lauttojen rakentamisesta mutta tämä kaatuitelakan rahoituksen puutteeseen.
Destination Gotlandin Gotland kävi karilla.Manner-Ruotsin ja Gotlannin välistä liikennettä hoita-van Destination Gotland -varustamon Gotland -alusajautui karille 2. tammikuuta Oskarshamnin satamanedustalla. Henkilövahinkoja ei onnettomuudessa syn-tynyt, mutta Gotland sai repeämiä painolastitankkei-hinsa ja joutui sen vuoksi purjehtimaan GöteborgiinDamen Shiprepair Götaverken -telakalle korjattavak-si. Gotland palasi liikenteeseen vajaat kolme viikkoaonnettomuuden jälkeen 20. tammikuuta.
Stena jatkoi Superfastien rahtausta vuoteen2019... AS Tallink Grupp ilmoitti helmikuun alussa,että SuperfastVII:n ja SuperfastVIII:n rahtaussopimus-ta jatketaan syksyyn 2019 asti. Alukset vuokrattiinStena Linen Skotlannin ja Pohjois-Irlannin väliseen lii-kenteeseen elokuussa 2011, ja ennen liikenteen aloit-tamista niiden matkustajatilat uusittiin täysin vastaa-maan uuden tehtävän tarpeita. Rahtaussopimukseensisältyi alunperin optio vain yhdestä lisävuodesta, jailman sitä sopimus olisi umpeutunut tämän vuodensyksyllä.
...ja osti Dieppe Seawaysin. Stena Line osti helmi-kuun alussa DFDS Seawaysin Dover-Calais -linjallakulkevan Dieppe Seawaysin (ex-Superfast X, Jean Ni-coli, SeaFrance Molière) aluksen omistajalta ScapinoShipping Ltd:ltä. Ostosopimukseen sisältyy aluksenrahtaus DFDS Seawaysin liikenteeseen 12 kuukaudenajaksi.
Norjan ja Britannian välille ei matkustajalii-kennettä tänä kesänä. Bergenin ja Newcastlen vä-listä lauttalinjaa suunnitellut Norwegian Seaways -va-rustamo ei tule aloittamaan liikennettä vielä tänä ke-sänä. Viime syksynä varustamon huhuttiin olevanhankkimassa Grimaldin omistamaan Ikarus Palace-lauttaa liikennettä varten. Uuden varustamon johta-jan Paul Woodburyn mukaan kaikkea liikenteen vaa-timaa rahoitusta ei olla vielä saatu kasaan.
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Ylinnä: Destination Gotlandin karilla käväissyt SF1500tyypin
lautta Gotland saapumassa Visbyn satamaan.
Kuva: Roland Hejdström / Destination Gotland
Yllä: Stena Superfast VII saapumassa Loch Ryanin satamaan
maaliskuussa 2012. Stena Superfast VII:n ja sen sisaren
alkuperäinen rahtaussopimus olisi päättynyt tänä syksynä,
mutta sitä jatkettiin vuoteen 2019. Kuva: Bruce Peter
Alla: Dieppe Seaways saapumassa Doverin satamaan
keväällä 2013. Ensi vuonna alus liittyy Irlanninmerellä
liikennöivien Tallinkilta rahdattujen sisartensa seuraan
nimellä Stena Endeavour. Kuva: Ian Boyle



SNCM pelastui konkurssilta? Viime Lokikirjassaraportoitu uhka Manner-Ranskan ja Korsikan välilläliikennöivän SNCM:n konkurssista on ilmeisesti väis-tynyt. Yksityiskohtia varustamon omistajaosapuolteneli Transdevin, Ranskan valtion ja ammattiyhdistystenvälisestä sopimuksesta ei ole julkaistu, mutta Ulkoma-talan saamien tietojen mukaan varustamon pelastus-paketti sisältää alusten ja reittien karsimista, SNCM:nomistamien rakennusten myyntiä, lisärahoitustaTransdevin suuromistajalta Veolialta ja matkustaja-au-tolautta Napoléon Bonaparten myynnin (kts. erillinenuutinen alla). Lisäksi Ranskan valtio ei vaadi SNCM:äämaksamaan takaisin Euroopan komission laittomaksihavaitsemia 440 miljoonan euron tukiaisia. Osana pe-lastussopimusta työntekijäosapuoltan kerrottiin vaati-neen kahden uuden aluksen tilaamista ranskalaiseltatelakalta; SNCM:n omistajat kuitenkin ilmoittivat hel-mikuun lopussa, että uusia aluksia ei tilata.
SNCM luopui Napoléon Bonapartesta. Talous-vaikeuksien kanssa painiva SNCM myi makuutettunaolleen Napoléon Bonaparte -autolautan vakuutusyh-tiölleen 19.2. 60 miljoonan euron hintaan. Laiva uppo-si osittain lokakuussa 2012 Marseilles’n satamassa jaon siitä lähtien ollut makuutettuna. Myynti tarkoittaamitä todennäköisimmin vuonna 1996 rakennetunaluksen päätymistä romuksi, sillä sen kapasiteetti eivastaa nykypäivän tarpeita, ja sen koneisto vaurioituiuppoamisessa.
Cruise & Maritime Voyages osti TransoceanCruisesin. Brittiläinen Cruise & Maritime Voyages(CMV) -varustamo osti tammikuun lopulla Saksanmarkkinoilla operoivan Transocean Cruisesin saksa-laiselta Premicon AG:ltä. Transocean Cruisesin ainoaalus Astor on jo valmiiksi rahdattuna CMV:n liiken-teeseen Australian risteilymarkkinoilla. Samalla CMVrahtasi Premiconilta neljä Transoceanin nimen allamarkkinoitua jokilaivaa eli Belvederen, Bellefreurin,Bellejourin ja Sans Soucin.Transoceanin alukset ristei-levät suunnitellusti Saksan markkinoilla ensi kesänä janäitä risteilyitä markkinoidaan edelleen Transoceaninnimellä. CMV on viime vuosien aikana laajentanut toi-mintaansa myösYhdysvaltoihin ja Australiaan.
All Leisure myy Discoveryn. Brittiläinen All Leisu-re Group, joka operoi Swan Hellenic-,Voyages of Dis-covery-, ja Hebridean Island Cruises -risteilyvarusta-moita, myy Voyages of Discoveryn liikenteessä kulke-van Discovery-risteilyaluksen. Discovery rakennettiinalkujaan Flagship Cruisesin Island Venturena, mutta setuli kuuluisaksi nimellä Island Princess, kun se yhdessäsisaraluksensa Pacific Princessin kanssa esiintyi TV-sarjassa Lemmenlaiva. Discovery on ollut viime vuosi-na valtaosan vuodesta rahdattuna Cruise & MaritimeVoyagesille, mutta alus on silti tuottanut omistajilleen
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Yllä: Minoan Linesin Ikarus Palacen kerrotaan olevan uuden
Norwegian Seawaysin tavoittelema alus. Laivaa ei
kuitenkaan tulla näkemään Pohjanmerellä vielä ainakaan
tänä kesänä. Kuva: Eerik Laine
Alla: SNCM:n futuristisen näköinen Napoléon Bonaparte on
ilmeisesti uppoamisensa jälkeen enää kelvollinen romuksi.
SNCM:n vakuuttajat ostivat vaurioituneen aluksen raporttien
mukaan lievällä ylihinnalla, jotta SNCM saa pääomaa
uudisrakennusprojektiinsa. Kuva: Eerik Laine
Alimpana: Voyages of Discoveryn nimikkolaiva Discovery oli
tuttu näky myös Helsingissä; kuvassa laiva Kustaanmiekassa
kesällä 2011. Alus matkaa seuraavaksi ilmeisesti
romurannalle. Kuva: Kalle Id



tappiota. On mahdollista, että Discovery seuraa nytsisartaan Pacificiä romurannalle.
Akademik Shokalskiy pääsi vapaaksi jäistäEtelämantereella. Etelämantereella jäihin juuttu-neen venäläisen jäätämurtavan tutkimusaluksen Aka-demik Shokalskiyn pelastusoperaatio (katso LokikirjaUM 6/2013:ssa) päättyi onnellisesti tammikuun alussa.Akademik Shokalskiyn matkustajat evakuoitiin 2.1.kiinalaisen tutkimusalus Xue Long’n helikopterillaaustralialaiselle tutkimusalus Aurora Australikselle.Pelastusoperaation jälkeen myös Xue Long ehti juut-tua jäihin ja yhdysvaltalainen polaarijäänmurtaja PolarStar ehti jo lähteä kohti jäihin juuttuneita aluksia,mutta 8.1. Xue Long ja Akademik Shokalskiy pääsivätomin avuin jäistä tuulen suunnan muututtua.
P&O Cruisesille uusi väritys. Perinteikäs brittiva-rustamo P&O Cruises ilmoittu tammikuussa uudista-vansa värityksensä; varustamon 1930-luvulta periyty-vät keltaiset korsteenit ja valkoiset kyljet saavat väis-tyä uuden värimaailman tieltä, jossa korsteenit ovatsiniset keltaisella logolla. Samalla alusten kylkiin maa-lataan tyylitellyt Britannian liput korostamaan varus-tamon brittiläisyyttä. Ensimmäisenä uuden värityksensaa tämän vuoden aikana P&O:n Aurora, ja koko lai-vaston väritys muuttuu vuoden 2016 loppuun men-nessä.
Star Cruises tilaa toisenkin uudisrakenteenMeyer Werftiltä? Pääasiassa Aasian risteilymarkki-noilla liikennöivän Star Cruisesin emoyhtiö GentingGroup Hong Kong ilmoitti 10.2. solmineensa MeyerWerftin kanssa alustavan sopimuksen sisaraluksen ra-kentamisesta varustamon viime lokakuussa tilaamallealukselle. Uuden sisaren hinta on 697,2 miljoonaa eu-roa ja se suunnitellaan erityisesti Singaporen, Malesi-an ja Thaimaan risteilymarkkinoita silmälläpitäen. Lok-akuussa tilattu ensimmäinen sisar tulee valmistumaansyksyllä 2016. Molemmat alukset tulevat olemaanbruttovetoisuudeltaan noin 150 000 bt ja kuljettavatnoin 3 300 matkustajaa.
Norwegian Cruise Line asentaa rikkipesuritkahdeksaan laivaan.Yhdysvaltalainen risteilyvarus-tamo Norwegian Cruise Line asentaa Green TechMarinen valmistamat rikkipesurit kuuteen olemassa-olevaan laivaansa tämän kevään ja vuoden 2016 välillä.Rikkipesurit tullaan asentamaan Norwegian Break-awayhin, Norwegian Dawniin, Norwegian Jeweliin,Norwegian Gemiin, Norwegian Pearliin ja Norwegi-an Suniin. Lisäksi pesurit tullaan asentamaan uusinarakenteilla oleviin Breakaway Plus -luokan aluksiin.Näiden lisäksi NCL:n laivastosta rikkipesurit on joPride of Americassa, joka sai pesurit vuonna 2013.Asennusten jälkeen NCL:n laivastoon jää viisi alusta,
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Yllä: Myös Akademik Shokalskiytä pelastamaan tullut
kiinalainen tutkimusalus Xue Long ehti juuttua jäihin
Etelämantereella, mutta molemmat alukset pääsivät lopulta
omin voimin jäistä. Kuva: Hans Fairhurst
Alla: Tietokonemallinnus P&O Cruisesin keväällä 2015
valmistuvasta Britanniasta varustamon uudessa, brittiläistä
alkuperää korostavassa värityksessä. Vuoteen 2016
mennessä P&O Cruisesin perinteikäs keltakorsteeninen
väritys on vaipunut historiaan. Kuva: P&O Cruises
Alinna: Norwegian Cruises Linen Hawajilla risteilevä Pride of
America sai rikkipesurit jo viime vuonna. Nyt myös
kahdeksan muuta varustamon alusta tullaan varustamaan
rikkipesureilla. Kuva: Norwegian Cruise Line



otka eivät täytä vuonna 2015 voimaantulevia päästö-rajoituksia.
Kiinan suurin lauttavarustamo osti Costa Voy-agerin. Kiinan suurin lauttavarustamo Bohai FerryCompany osti helmikuussa Costa Cruisesin risteily-alus Costa Voyagerin (ex-Olympic Voyager, OlympiaVoyager, Voyager, Grand Voyager). Bohailla ei ole enti-sestään risteilytoimintaa, mutta varustamo perusti vii-me vuonna Hong Kongiin tytäryhtiön, joka on tarkoi-tus aloittaa liikennöinti Kiinan nopeasti kasvavilla ris-teilymarkkinoilla. Costa Cruisesin laivastossa CostaVoyagerin korvaa Iberocrucerosin laivastosta siirtyväGrand Mistral, joka saa uuden nimen Costa NeoRivi-era.
Wärtsilä toimittaa koneet Tomen OceaninLNG-käyttöisiksi muutettaviin rahtilaivoihin.Yhdysvaltojen ja Alaskan välillä liikennöivä TotemOcean Trailer Express muuttaa vuonna 2003 valmis-tuneet roro-lauttansa Midnight Sunin ja North StarinLNG-käyttöisiksi. Wärtsilä toimittaa aluksiin 50DF-tyyppiset LNG-dual fuel -koneet sekä kaikki muutLNG-koneistoon liittyvät osat.
Pallas Shipping rahtaa Tingon. Göteborgissa ko-tipaikkaansa pitävä Pallas Shipping vuokraa ahvenan-maalaiselta Rederi AB Tingöltä Tingo-kuivalastialuk-sen. Bareboat-rahtaussopimuksen kesto on alustavas-ti 16 kuukautta lisättynä 12 kuukauden optiolla.Tingosaa uudeksi nimekseen Pallas River ja siirretään Gib-raltarin lipulle.
Spliethoff vakuuttui rikkipesureista ja ostaaniitä viisi lisää. Hollantilainen Spliethoff on päättä-nyt tilata viisi uutta rikkipesuria. Spliethoffin suomalai-sella tytärvarustamolla,Transfennicalla, on ollut kokei-lukäytössä Alfa Lavalin valmistama rikkipesuri Plyca-aluksella jo vuodesta 2012. Ruotsalainen Alfa Lavaltoimittaa nyt vielä viisi rikkipesuria lisää, jotka oletet-tavasti tullaan asentamaan Transfennican conro-sarjanmuihin sisaraluksiin.
Vättern saa suurimman aluksen kautta aiko-jen Uudenkaupungin Työveneeltä. Ruotsin toi-seksi suurin järvi Vättern saa piakkoin historiansasuurimman yhteysaluksen. Braheborg-niminen lauttanimettiin tammikuun puolessavälissä Länsi-Götan-maalla sijaitsevassa Jönköpingin Huskvarnassa, jossaalus koottiin. Alus toimitettiin Huskvarnaan lohkoina,sillä sen tuominen Götan kanavan kautta kokonaisenajärvelle olisi ollut mahdotonta.Aluksen rakentamises-ta on vastannut suomalainen Uudenkaupungin Työve-ne. Lautta aloittaa liikenteen Gränna-Visingsö -reitillämyöhemmin talven kuluessa.
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Yllä: Totem Oceanin suuret rorolautat Midnight Sun (kuvassa)
ja North Star saavat Wärtsilän LNGdual fuel koneet
suurimmassa PohjoisAmerikassa tehdyssä LNG
muutoksessa. Kuva: Totem Ocean Trailer Express
Alla: Costa Voyager on useimpia muita moderneja
risteilyaluksia pienempi ja nopeampi, sillä se suunniteltiin
liikennöimään viikon pituisia “kolmen mantereen risteilyitä”
Kreikasta käsin. Nyt alus siirtyy Kiinan nopeasti kasvaville
risteilymarkkinoille. Kuva: Kalle Id



Algerie Ferries rakennuttaa sittenkin uudenaluksen. Algerian valtionvarustamo Algerie Ferries,joka suunnitteli aiemmin hankkivansa käytettyjä auto-lauttoja korvaamaan 1995 valmistunutta Tariq IbnZiyadia, on sittenkin päätymässä uuden aluksen ra-kennuttamiseen.Varustamon vaatimuksena käytetyllealukselle oli 2000 matkustajaa, 700 henkilöautoa jalaivojen tuli olla valmistuneita vuonna 2009 tai sitäennen. Kun sopivia aluksia ei ole löytynyt markkinoil-ta, Algerie Ferries päätyi uudisrakennukseen. Uudenaluksen rakentamisesta kilpailevat Meyer Werft, Es-panjasta Armonin, Navantean ja Barreasin telakat, se-kä kroatialainen telakka. Uudisrakennuksen hinnaksiarvioidaan 127-247 miljoonaa euroa, telakasta riip-puen.
Kungsholm hotellilaivaksi Göteborgiin tai Li-verpooliin? Boren Turkuun tuonut liikemies JohnnySid on koonnut sijoittajaryhmän, jonka tavoitteena olituoda Ruotsin ehkä tunnetuin valtamerialus Kungs-holm jonnekin Pohjois-Euroopan satamaan hotellilai-vaksi ja museoksi. Nykyisin Veronicana tunnettu laivaon toiminut hotellina Omanissa vuodesta 2010 lähti-en, mutta kovan kilpailun vuoksi toiminta aluksella lo-petettiin viime joulukuussa. Turun sanomien tietojenmukaan laivan nykyinen omistaja on asettanut kaupantoteutumiselle 30 päivän määräajan, joka umpeutuumaaliskuun alussa.Alkujaan Sidin johtama ryhmä pyr-ki tuomaan aluksen Göteborgiin, mutta ilmoitti hel-mikuun lopulla neuvotteluiden Göteborgin kanssaepäonnistuneen. Nyt ryhmittymä neuvottelee aluksensijoittamisesta Liverpooliin. Jos alukselle löytyy tänäaikana pysyvä sijoituspaikka, vihittäisiin hotelli käyt-töön tämän vuoden lopussa.Vuonna 1966 valmistu-nutta Kungsholmia on yritetty tuoda Göteborgiin ho-telliksi jo aiemmin, mutta tuolloinkin ongelmana olilaituripaikan löytyminen.Alus liikennöi 60-luvulla Gö-teborgista New Yorkiin, ja 70-luvun puolivälistä lähti-en laiva on ollut eri omistajilla risteilyaluksena.
Ulkomatalan toimitus seuraa merenkulun ajankohtaisiatapahtumia myös lehden Facebook-sivulla. Sivuja voi lukeamyös ilman Facebook-tunnuksia osoitteessa:www.facebook.com/ulkomatala □

62

Ylinnä: Transfennican liikenteessä kulkevassa Plycassa on
ollut rikkipesurit jo vuodesta 2012. Nyt myös muut Spliethoffin
alukset ovat saamassa pesureita. Kuva: Jukka Koskimies
Yllä: Algerie Ferriesin 20vuotias Teriq Ibn Ziyad tullaan
sittenkin korvaamaan uudisrakenteella, ei käytettynä
hankitulla aluksella kuten aiemmin suunniteltiin.
Kuva: Jörn Prestien
Alla: Entinen Svenska Amerika Linienin lippulaiva Kungsholm
vieraili viimeisen kerran Suomessa kesällä 2010 nimellä
Mona Lisa. Nyt Johnny Sidin johtama sijoittajaryhmä on
hankkimassa alusta takaisin pohjoisEurooppaan
hotellilaivana. Kuva: Kalle Id
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TEKSTI: KALLE ID

ULKOMATALAN Lokirjasta on saatu tässä ja edeltä-vissä numeroissa lukea siitä, kuinka eri varustamotvalmistautuvat ensi vuonna Itämerellä, Pohjanmerelläja Pohjois-Amerikan rannikoilla voimaan tuleviinpäästörajoituksiin. Niin matkustaja- kuin rahtiliiken-teessäkin yhä useammat varustamon ovat valinneetrikkipesureiden asentamisen aluksiinsa. Color Line,DFDS Seaways,TT-Line, Spliethoff,TUI Cruises,VikingCruises ja Norwegian Cruise Line ovat ilmoittaneetrikkipesureiden hankkimisesta. LNG-teknologiaanpuolestaan luottavat Fjord Line,Totem Ocean TrailerExpress, AIDA Cruises ja Brittany Ferries – jälkim-mäinen tulee mahdollisesti olemaan ensimmäinen va-rustamo, jonka koko laivasto on päästörajoituksiinvalmistautunut, sillä varustamo suunnittelee uudenLNG-aluksen hankkimisen lisäksi osan vanhemmistalaivoistaan muuttamista LNG-käyttöisiksi ja rikkipe-sureiden asentamista loppuihin.
Uutisissa loistavat poissaolollaan Pohjois-Itämerenalueen varustamot. Viking LIne, joka vielä hetki sittenvaikutti Viking Gracen ansiosta olevan päästörajoituk-siin valmistautumisen etunenässä, ilmoitti ettei tuleasentamaan rikkipesureita. Finnlines ilmoitti jo vuon-na 2012 Emmanuele Grimaldin suulla rikkipesureidenolevan “naurettava ratkaisu”. Finnlines, samoin kuinmm. Tallink Silja Oy ja Bore, saivat viime syksynä val-tion tukea rikkipesureiden asentamiseen… muttajoulukuussa Kauppalehti raportoi pääosan tukea saa-neista varustamoista valtaosan palauttaneen tuen, ve-doten ennenkaikkea pesureiden kalliuteen. Tuet pa-lauttaneeseen joukkoon kuuluu mm. Tallink Silja Oy.Kuitenkin samaan aikaan eri lähteiden mukaan sijoitusrikkipesureihin maksaa itsensä takaisin noin viidessävuodessa – toki aluksesta riippuen. Merenkulun kal-taisella pitkän tähtäimen alalla viisi vuotta ei todella-kaan ole pitkä aika.
Ympäristöystävällisten teknologioiden käyttöönotos-sa Pohjois-Itämeren varustamot ovatkin selkeästi me-nettäneet edelläkävijän aseman, joka niillä vielä hetkisitten vaikutti olevan. Rikkipesuri- ja LNG-teknolo-

gian eturintamaan ovat astuneet uudet voimat: Poh-janmeren ja Englannin kanaalin lauttavarustamot, sekäsaksalaiset ja yhdysvaltalaiset risteilyvarustamot. Rah-tiliikenteen puolella erityisesti yhdysvaltalainen TotemOcean Trailer Express on aktivoitunut LNG:n käytös-sä polttoaineena. Väitteet siitä, että rikkipesurit olisi-vat testaamatonta teknologiaa jota ei kannata aluksiinasentaa, tai että investointi ei olisi kannattava, eivätkuulosta uskottavilta, kun katsoo niitä alusmääriä joi-hin pesureita ollaan asentamassa.
Jättämällä investoinnit tekemättä Itämeren varusta-mot pelaavat uhkapeliä, jossa ei tunnu olevan voitonmahdollisuutta: rikin päästörajoituksia ei tulla peru-maan, vaikka varustamot sitä miten toivoisivat. Kunpäästörajoitukset tulevat voimaan, tulee vähärikkisenpolttoaineen hinta mitä todennäköisimmin nouse-maan nykyisestä. Kun Pohjois-Itämeren varustamot jovalmiiksi kärvistelevät kalliiden polttoainekustannus-ten kanssa, ei tilanne tule ainakaan paranemaan. Va-rustamot ovat varovaisuudellaan ajamassa itseään vai-keaan tilanteeseen.“Suuressa maailmassa”, esimerkik-si Britanniassa, ollaan jo pitkään varoiteltu rikin pääs-törajoitusten ajavan varustamot rajoittamaan liiken-nettä ja sulkemaan linjoja. Mitä pidempään varusta-mot välttelevät välttämättömiä sijoituksia ympäristö-ystävälliseen teknologiaan, sitä todennäköisimmin tä-mä karu tulevaisuudenkuva on pian totta myös poh-joisella Itämerellä. □
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Ensi numerossa:

Kuva: Aaron Saunders

Ulkomala 2/2014 ilmestyykeskiviikkona 30. huhtikuuta

Louis Cristalilla Kuuban ympäri
Millaista on risteilyllä entisellä Sally Albatrossilla Kuu-bassa?
Pohjoismaiset varustamot Pohjois-Atlantinlinjaliikenteessä
Uudessa juttusarjassa tutustumme pohjoismaisten va-rustamoiden matkustajaliikenteeseen Atlantin yli. En-simmäisessä osassa vuorossa ovat tanskalaiset varus-tamot Thingvalla, Skandinavien-Amerikalinien ja Øst-asiatiske Kompagni.

Kaksi uudisrakennetta suomalaisilta telakoilta
Ravartiolaitoksen uusin alus, ulkovartiolaiva Turva,valmistuu viimein Rauman telakalta. Samoihin aikoihinmyös Venäjän liikenneministeriön tilaama jäätämurta-va pelastualus Baltika valmistuu Helsingissä.
Las Palmas laivakuvaajan silmin
Asiaa laivakuvauspaikoista ja laivakuvaamisesta Kana-riansaarten Las Palmasissa.




