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Louis Cristalilla Kuubassa
Vinojäänmurtaja Baltika valmistui
SNCM – Uusia laivoja vai konkussi?



Kevät on jälleen kerran kovaa vauhtia etenemässä jahiljalleen alamme siirtyä kohti kesää. Kesä tietää ainalaivaharrastajille hyvää aikaa. Keliolosuhteet kuvaami-sen suhteen ovat kesällä huomattavasti ideaalimmatkuin muina vuodenaikoina. Matkustajalaivoista kiin-nostuneille täyttyvät satamat myös risteilijöistä.Venei-lysesongit rupeavat niin ikään starttaamaan huhti-tou-kokuussa ja ovat jo täydessä vauhdissa kesäkuussa.Kevään eteneminen ja kesän tulo on siis laivaharras-tajille monella tapaa hedelmällistä aikaa, ja siksi siitäkannattaa ottaa kaikki ilo irti.
Kun toisille kesä tarkoittaa lomaa, toisille se taas tie-tää töitä. Itselläni on luvassa ensimmäinen ”merikesä”,töitä siis, mutten koe sitä juurikaan työntekona, sillämerellä tuntee olevansa aina lomalla, vaikka olisikintöissä. Meriympäristössä työskentely on täysin ainut-laatuista maihin verrattuna. Sen vuoksi odotan kesältäpaljon muutakin kuin pelkkää työskentelyä – hauskojamuistoja, joita syksyn pimeinä iltoina voi muistella.Toivottavasti myös te lukijat kunnostaudutte merenääressä kesän aikana.

– – –
Ulkomatala on taas kohdannut oman haasteensa.Lehden ansiokkaan ja onnistuneen uudistumisen jäl-keen kotisivumme päättivät sanoa sopimuksen irti jalopettaa toimintansa.Tai tarkalleen ottaen ne eivät lo-pettaneet toimintaansa, mutta niiden päivittäminen eivain enää ollut mahdollista. Nyt kuitenkin uudet ja ul-jaat sivut on valjastettu käyttöön, ja toivottavasti pää-semme taas keskittymään siihen olennaisimpaan, eliUlkomatala-lehden tekoon.
Haluamme myös, jälleen kerran, tietää lukijoidemmemielipiteitä lehdestä. Ulkomatala on ottanut hurjia

harppauksia sen jälkeen kun edellinen käyttäjäkyselytoteutettiin pari vuotta sitten, joten meillä on jälleenpalava halu saada tietää teidän lukijoidenne ajatuksialehdestä juuri nyt. Käyttäjäkyselyyn vastaaminen onmelko nopeaa ja palkitsee tekijänsä, sillä palautteenperusteella voimme kehittää lehteä edelleen. Toivot-tavasti siis mahdollisimman moni tämänkin tekstinlukija tarttuu haasteeseen ja menee täyttämään käyt-täjäkyselymme.
– – –

Lehdestä taas voi todeta, että päätoimittajana olentyytyväinen toimitusporukkamme ponnisteluihin. Jäl-leen kerran hyvä lehti täynnä sisältöä on saatu ulos.Lehdessä alkaa esimerkiksi loistava juttusarja pohjois-maisista Atlantin-linjavarustamoista, jonka takana ontietysti historia-artikkeleissa kunnostunut toimitta-jamme Kalle Id. Hieman eksoottisempaa materiaaliaedustaa vierailevan toimittajamme Aaron Saundersinmatkakertomus Louis Cristalin risteilyltä Kuubassa.Myös pidempiaikainen vieraileva toimittajamme JukkaKoskimies on kirjoittanut lehteen loistavan raportinLas Palmasin laivakuvausmahdollisuuksista. Näiden li-säksi toki paljon muutakin on tulevilla sivuilla, jotenkäännä rohkeasti eteenpäin ja ryhdy lukemaan!
Näihin sanoihin on hyvä toivottaa Ulkomatalan luki-joille hauskaa ja iloista vappua, hyvää keväänodotustaja mainiota kesää, kun se kesä meille kaikille ennem-min tai myöhemmin koittaa! Ulkomatalan merkeissäpalaamme asiaan taas kesäkuun lopussa. □
Lassi LiikanenPäätoimittaja
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Ulkomatala 2/2014Sisällys
Kannessa:Ainutlaatuinen jäänmurtaja HelsingistäVenäjälle piakkoin Helsingin-telakalta valmistuva Baltika on en-simmäinen alus maailmassa, joka voi murtaa jäätä myös sivut-taissuunnassa alukseen nähden. — Sivu 4
Kannessa: SNCM vaikeilla vesilläRanskalaisen SNCM:n olisi sekä uusittava kalustoaan, että pa-lautettava Ranskan valtiolle 440 miljoonan euron tuet.Vaikeatilanne on ajamassa varustamon suurinta omistajaa luopumaanosuudestaan. — Sivu 6
Ukrainan kriisi muutti risteilysuunnitelmiaHelmikuussa alkanut ja edelleen jatkuva kriisi Ukrainassa vai-kuttaa myös kesäkauden risteilyliikenteeseen Mustallamerellä;useat varustamot ovat jo luopuneet käynneistä Ukrainassa jajos tilanne ei rauhoitu, tulee peruutuksia varmasti lisää.— Sivu 10
Kannessa: Louis Cristalilla Kuuban ympäriMatkakertomus suomalaisille Sally Albatrossina ja Silja Opera-na tutulta Louis Cristalilta, joka vietti menneen talven Karibi-anmerellä tehden viikon risteilyjä Kuuban ympäri. — Sivu 12
Las Palmas laivakuvaajan silminLaivakuvaajan kokemuksia Kanariansaarten Las Palmasista jasen jännittävästä laivamaailmasta, johon kuuluu kaikkea kalas-tusaluksista suuriin tankkereihin ja risteilijöihin. — Sivu 24
Dannebrogin alla NewYorkiinUudessa juttusarjassa käsittelemme pohjoismaisten varusta-moiden osuutta Atlantin ylittävässä matkustajaliikenteessä. En-simmäisenä ovat vuorossa tanskalaiset varustamot Thingvalla,Skandinavien-Amerikalinien, Baltic American Line ja Østasia-tiske Kompagni. — Sivu 34
LokikirjaMerenkulun tärkeimpiä tapahtumia maalis-huhtikuulta 2014.— Sivu 44
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Kannessa: Cuba Cruisen rahtauksessa kulkevaLouis Cristal saapumassa Havannansatamaan. Kuva: Kim Viktor
Tällä sivulla, ylhäältä: Arctech Helsinki Shipyard,
Eerik Laine, Jukka Koskimies, Liners.dk
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TEKSTI: LASSI LIIKANEN

ARCTECH HELSINKI SHIPYARD eli Helsingin laivanra-kennustelakka on viime aikoina nojannut pitkälti ve-näläisomistuksen tuomaan tilauskirjojen kasvuun.Ve-näjä on suuri ja potentiaalinen markkina telakalle, jo-ka nykyisin profiloi itseään ennen kaikkea arktisenosaamisen huippuasiantuntijaksi. Suomen telakoillaonkin paljon potentiaalia mitä tulee arktiseen osaa-

miseen, ja tämän potentiaalin todistaa jälleen kerranArctechiltä keväällä valmistuva uusi alus.
Venäläinen monitoimialus Baltika valmistuu Arctechintelakalta tänä keväänä.Tämä alus rakennettiin yhteis-työssä Yantarin Kaliningradin-telakan kanssa, jokakuuluu Arctechistä puolet omistavaan venäläiseenUnited Shipbuilding Corporationiin. Alus tilattiin ai-van loppuvuodesta 2011, jolloin rakennustyöt alkoi-vat Kaliningradin telakalla. Baltikan kölinlasku tapah-tui 6. heinäkuuta 2012. Aluksen runko rakennettiinKaliningradissa ja tuotiin lohkoina Helsingin telakallevarusteltavaksi kevään 2013 aikana, noin vuosi sitten.Lohkojen saapumisen jälkeen työt Helsingin telakallaalkoivat kesäkuussa 2013.
Monitoimialus Baltikan vesillelasku ja kastetilaisuusjärjestettiin 12. joulukuuta 2013. Uudisrakennuksen

ErikoisaluksetAinutlaatuinen jäänmurtaja Helsingistä
Arctechin Helsingin-telakalta val-mistuu keväällä Venäjän liikenne-ministeriön tilaama jäätä murtavamonitoimialus. Erikoiseksi laivantekee se, että se voi murtaa jäätämyös poikittaissuunnassa.



oli tarkoitus valmistua jo loppuvuodesta 2013, muttarakennustöiden viivästymisen vuoksi luovutus on nytsiirtynyt muutamilla kuukausilla keväälle 2014. Baltikaluovutetaan kuitenkin pian viralliselle tilaajalleen Yan-tarille, joka myöhemmin luovuttaa laivan Venäjän vi-ranomaisille Kaliningradissa.
Erikoiseksi Baltikan tekee sen ainutlaatuinen runko-rakenne. Aluksen runkorakenne on normaalista poi-keten ei-symmetrinen, joka mahdollistaa sen, ettäjään murtaminen onnistuu myös sivuttaissuunnassa,normaalin poikittaissuunnittaisen jäärännin avaamisenlisäksi.Tämän ansiosta Baltika voi avata jopa 50 met-rin levyistä ränniä 60 senttimetrin paksuisessa jäässä.Aluksen runkorakenne pohjautuu Kværner Masa-Yardsin arktisen teknologian kehittämiskeskuksen(nyk. Aker Arctic) jo 1990-luvun lopussa suunnittele-maan konseptiin, joka tunnetaan nykyisin nimelläARC 100. ARC 100-projektia ovat tukeneet myösTeknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesja ABB.
Baltikan kaltaisia aluksia on rakenteilla kolme kappa-letta Venäjän liikenneministeriölle myös muilla tela-koilla, sekä Saksassa että Venäjällä. Nämä projektitovat kuitenkin kohdanneet vastoinkäymisiä, joten Bal-tika on näistä ensimmäinen luovutettava alus. Nyt val-mistuvaa alusta voi kuitenkin luonnehtia ennemminmonitoimialukseksi kuin pelkäksi jäänmurtajaksi, silläBaltika on suunniteltu niin vaativiin meripelastusope-raatioihin kuin öljyntorjuntaankin, myös vaikeissa ke-liolosuhteissa. Alukselta löytyy esimerkiksi helikopte-

rikenttä, valmiiksi asennettu öljyntorjuntalaitteisto se-kä muuta laitteistoa, jota Baltikan tulevissa tehtävissätullaan varmasti tarvitsemaan. Baltikan toiminta-alu-eena tulee olemaan Suomenlahti, ja siksi sen kotisa-tama on Pietari.
Alusta mainostetaan maailman ensimmäiseksi sivut-taissuuntaan jäätä murtavaksi alukseksi. Sivuttaisjään-murron mahdollistavat 360 astetta kääntyvät propul-siolaitteet.Arctechin telakan toimitusjohtajan mukaanmielenkiintoa alusta kohtaan on riittänyt, joten sopiitoivoa, että telakka saisi tälläisistä erikoisista aluksistaponnahduslaudan kohti parempaa tulevaisuutta. Balti-kan jälkeen Arctechillä jatkuu vielä yhden jäänmurta-jan rakentaminen Venäjälle, toisen jäänmurtajan ra-kentaminen Suomeen sekä jäätämurtavan huolto-aluksen rakentaminen Venäjälle. Kolmen laivan tilaus-kanta ei kuitenkaan ole erikoisen paksu, joten tilauk-sia telakalle pitäisi ilmestyä pikapuoliin työllisyydenylläpitämiseksi. □
Lähteet
- Wikipedia- Arctech Helsinki Shipyard-YLE Uutiset

Vasemmalla: Baltikaa uitetaan telakan varustelulaiturin ja
rakennushallin välillä illan hämärtyessä.
Kuva: Arctech Helsinki Shipyard
Yllä: Baltika telakan varustelulaiturissa. Huomaa kuvasta
selkeästi näkyvä rungon epäsymmetrisyys.
Kuva: Jukka Koskimies
Oikealla: Tässä havainnekuvassa näkyy, kuinka Baltikan on
tarkoitus murtaa jäätä sivuttaissuunnassa.
Kuva: Arctech Helsinki Shipyard

Fakta: Baltika
Rakentaja: Arctech Helsinki Shipyard &ShipyardYantar JSC Kaliningrad, 2014Omistaja: Rosmorrechflot (Venäjän meri- jajokiliikenneministeriö)Pituus: 76,4 metriäLeveys: 20,5 metriäSyväys: 6,3 metriäVetoisuus: 3800 bruttotonniaNopeus: 14 solmua jäättömässä vedessä3 solmua metrin paksuisessa jäässäVoimansiirto: Kolme dieselmoottoria yhteisteholtaan9 MW, kolme azimuth-potkuriayhteisteholtaan 7,5 MWKotisatama: Pietari,Venäjä
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TEKSTI: JUSSI LITTUNEN

KERROIMME Ulkomatalan numerossa 5/2013 Korsi-kan lauttaliikennettä koskeneen tarjouskilpailun rat-keamisesta. Ranskalainen varustamo Société Nationa-le Maritime Corse Méditerranée (SNCM) voitti yh-dessä La Méridionale -varustamon kanssa sopimuk-sen julkisin varoin rahoitettavasta lauttaliikenteestäManner-Ranskan ja Korsikan saaren välillä. Sopimusmäärittelee reittien ja kapasiteettien lisäksi käytössäoleville laivoille enimmäisiän siten, että ropax-alustenkeski-ikä tulee olla alle 25 vuotta eikä sopimuksenpäättyessä vuonna 2023 minkään aluksen ikä saa ylit-tää 30 vuotta.
Koska SNCM:n nykyinen kalusto ei täytä liikenneso-pimuksen ikävaatimuksia, ilmoitti varustamo syys-kuussa 2013 suunnittelevansa uutta alustyyppiä. Suun-nitelmissa oli vielä tässä vaiheessa kaikkiaan kahdek-san uuden laivan tilaaminen vuodenvaihteeseen 2013-2014 mennessä. Uusien laivojen kapasiteetiksi kerrot-tiin 1700 matkustajaa sekä n. 2300-2400 kaistametriä

kahdella täyskorkealla trailer-kannella. Noin 180-met-riset ropax-lautat tulevat useiden viimeaikoina tilattu-jen laivojen tapaan käyttämään polttoaineenaan nes-teytettyä maakaasua (LNG).
Uusien lauttojen rakentamisen ja suunnittelun uuti-sointiin keskittyvän Ferryvolution-sivuston tietojenmukaan SNCM lähetti tarjouspyynnöt 21 telakalle jasai 15 tarjousta laivojen rakentamisesta.Tarjouskilpai-lussa loppusuoralle selvisivät kolme telakkaa: STXFrance, korealainen Daewoo Shipbuilding & MarineEngineering (DSME) sekä saksalainen Meyer Werft.Aluksen kehittämistyöhön on osallistunut ranskalai-nen arkkitehtitoimisto Stirling Design International(SDI), joka on ollut mm. useiden suurten jahtien jaCompagnie Du Ponant -varustamon Le Boréal -sar-jan risteilyalusten modernien ulkoasujen takana.
Kiista yritystuista karkottamassa omistajat?
Suunnitelmat uusista laivoista jäivät kuitenkin katkol-le, kun Euroopan komissio päätti marraskuussa 2013,että Ranskan valtion on perittävä takaisin SNCM:llemyönnettyjä rahoja, jotka liittyivät varustamon osit-taiseen yksityistämiseen toukokuussa 2006. Ennenosakkeiden myyntiä Ranska kasvatti yhtiön pääomaa113 miljoonalla eurolla, minkä lisäksi valtio mm. osal-listui 400 työntekijän lomautusten kustannuksiin. Ko-missio katsoi toimet laittomiksi, ja määräsi valtion pe-rimään SNCM:ltä takaisin yhteensä 220 miljoonaa eu-roa.Tilanteen tekee erikoiseksi se, että Ranskan val-tio on kyseenalaistanut päätöksen, eikä ole halukasperimään rahoja takaisin.

AutolautatSNCM vaikeillavesillä
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Ranskalainen SNCM on poikkeuk-sellisen vaativassa tilanteessa: yh-tiön olisi uusittava kalustoaan,mutta samaan aikaan laittomiksituomitut yritystuet ovat aiheutta-massa varustamolle yli 400 miljoo-nan euron kustannukset.



Tilanne ei ollut varustamolle uusi, sillä se oli saanutEuroopan komissiolta vastaavanlaisen päätöksen jotoukokuussa 2013. SNCM ja La Méridionale olivatvoittaneet tarjouskilpailun vuosien 2007-2013 lautta-liikenteestä, ja sopimukseen liittyen Ranskan valtiomaksoi molemmille varustamoille tukea normaalienliikennekustannusten kattamiseksi. SesonkiaikoinaSNCM oli saanut korotettua tukea. EU:n komissiokatsoi tukien olevan unionin säännösten mukaisia lu-kuunottamatta sesonkiaikojen tukia, koska lauttava-rustamoiden tarjoama ympärivuotinen kapasiteettiriitti kattamaan myös sesonkiaikojen tarpeet. Molem-mat päätökset tarkoittavat, että SNCM:n olisi mak-settava Ranskan valtiolle 440 miljoonaa euroa.
Heikko kannattavuus sekä yritystukiin liittyvät epäsel-vyydet ovat saaneet omistajat harkitsemaan osuuksi-ensa pienentämistä SNCM:ssä. Varustamon suurinomistaja on ranskalainen Transdev, jonka takana ovatniin ikään ranskalainen Veolia Environnement sekä
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Yllä: SNCM:n lippulaivan Danielle Casanovan uutisoitiin vielä
pari vuotta sitten olevan korvattavien alusten listalla, koska
kookas risteilylautta sopii huonosti liikenteen
nykyvaatimuksiin. Varustamon talousvaikeudet kuitenkin
estänevät suunnitelmat laivan korvaamisesta
lähituleisuudessa. Kuva: SNCM
Vasemmalla: Toteutuessaan Stirling Design Internationalin
suunnittelemat SNCM:n uudet lautat saattavat näyttää
jotakuinkin tältä. Kuva: Stirling Design International / SNCM
Alla: Vuonna 1989 valmistunut Mediterranée (exDanielle
Casanova) lienee ensimmäisenä korvattavien SNCM
lauttojen joukossa, sillä se on varustamon vanhimpia aluksia.
Kuva: Eerik Laine



Ranskan valtion omistama Caisse des Dépôts etConsignations -pankki (CDC). Ranskan valtio omis-taa lisäksi suoraan SNCM:stä 25% osuuden. (Tämänpäälle Ranskan valtio omistaa 9,3% Veoliasta).SNCM:n kolmas omistaja,Transdevin ja suoran valtio-omistuksen lisäksi, ovat varustamon työntekijät yh-deksän prosentin osuudella.
Useita tappiollisia vuosia tehneen Transdevin vaikeu-det ovat johtuneet suurimmilta osin SNCM:n lautta-liikenteestä, joka ei useaan vuoteen ole pystynyt edesnollatulokseen.Veolia Environnement olisikin halukasmyymään osuutensa osittain CDC-pankille, muttakoska pankki ei halua itselleen liian suurta osuutta va-rustamosta, edellyttäisi kauppa Transdevin osuudenpienentämistä SNCM:ssä. Neuvotteluja SNCM:nmyynnistä on käyty ainakin norjalaisen Siem Shippin-

gin kanssa, mutta tämä kauppa taas edellyttäisi järjes-telyä, jolla uusi omistaja ei olisi vastuussa SNCM:nlaittomaksi tulkittujen tukien takaisinmaksusta.
Kohtalonhetki käsillä
Valtiontukiin liittyvät epäselvyydet pakottivatSNCM:n arvioimaan uudelleen investointisuunnitel-maansa. SNCM:n hallitus hyväksyi maaliskuun alussasuunnitelmat uusien alusten hankinnasta, mutta inves-tointeja karsittiin kahteen uuteen alukseen, joiden li-säksi tilaussopimukseen sisältyisi optiot kahdesta lisä-laivasta.Yhden aluksen hinta olisi arvion mukaan 150-170 miljoonaa euroa. Maaliskuun lopulla SNCM:n hal-litus antoi toimitusjohtaja Marc Dufourille luvan ede-tä neuvotteluissa STX Francen kanssa.
Pienen helpotuksen SNCM:n taloustilanteeseen toiristeilylautta Napoleon Bonaparten myynti. Laiva vau-rioitui pahoin lokakuussa 2012 Marseillen satamassa,kun aluksen kiinnitysköydet pettivät myrskyssä. Tör-mäys laituriin aiheutti alukseen vuodon, mikä vauri-oitti moottoreita ja muuta tekniikkaa aluksen alao-sissa. Uusi omistaja laivalle löytyi huhtikuun alussa,kun SNCM myi Napoleon Bonaparten italialaiselleSNAV-varustamolle. Ranskalaisen Le Marin -lehdentietojen mukaan myyntihinta olisi seitsemän miljoo-naa euroa. Samaisen lehden mukaan myyntisopimuk-sen ehdot estävät SNAV:ia liikennöimästä NapoleonBonapartella Ranskan ja Korsikan välisillä reiteillä.Täl-lä hetkellä italialais-sveitsiläisen MSC:n tytäryhtiö lii-kennöi lauttoja Italian ja Kroatian sekä Italian ja Sardi-nian välillä.
Seitsemän miljoonaa euroa ei silti juuri edesauta uu-disrakennusprojektin toteuttamista, kun samaan ai-kaan maksettavana on 440 miljoonaa euroa Ranskanvaltiolle. Tämänhetkisten tietojen mukaan lopullinensopimus uudisrakennuksista allekirjoitettaisiin kesä-kuuhun mennessä, mikäli rahoitus saadaan järjesty-mään.Yksi edellytys tälle olisi nykyisen noidankehänratkeaminen: laittomiksi tuomitut tuet vaikeuttamatuusien omistajien löytymistä, mutta nykyisten omista-jien haluttomuus investoida lauttaliikenteeseen pa-kottavat SNCM:n omistusjärjestelyiden muutoksiin. □
Lähteet
- Euroopan unioni (europa.eu)- Ferryvolution (ferryvolution.jimdo.com)- Bloomberg (www.bloomberg.com)- Le Marin (www.lemarin.fr)- Reuters (www.reuters.com)- Sharenet (www.sharenet.co.za)- Wikipedia (en.wikipedia.org)

8

Yllä: Tutkinta SNCM:n yritystuista lähti liikkeelle kilpailevan
Corsica Ferriesin valituksesta. Nyt SNCM on väittänyt Corsica
Ferriesille myönnettyjä pienempiä tukia laittomiksi. Mega
Express Five Nizzan satamassa 25.7.2013. Kuva: Jussi Littunen
Alla: SNCM:n Monte D'Oro on yksi Korsikanliikenteen
nykyisistä ropaxlautoista. Tässä laiva Nizzan satamassa
25.7.2013. Kuva: Jussi Littunen



9

Yllä: Risteilylautta Napoléon Bonaparte vaurioitui pahoin
puolitoista vuotta sitten. Tässä alus saapuu Marseille'hin
huhtikuussa 2010. Kuva: Eerik Laine
Oikealla: SNCM:n exlippulaiva Napoléon Bonaparte
muistuttaa sisätilaratkaisuidensa puolesta huomattavasti
PohjoisItämeren risteilylauttoja. Kuvassa laivan
kaksikerroksinen yökerho Galaxie. Kuva: SNCM
Oikealla alla: Danielle Casanovan peräosassa sijaitseva
allaskansi tuo alukselle risteilijämäisen tuulahduksen.
Kuva: SNCM
Alla: Vuonna 2003 valmistunut Pascal Paoli on uusin SNCM:n
aluksista. Laiva on pituudeltaan ja levydeltään lähes ident
tinen 2002 valmistuneen Danielle Casanovan kanssa, mutta
sen rahtikapasiteetti on yli kaksinkertainen. Kuva: SNCM



RisteilijätUkrainan kriisi muuttiristeilysuunnitelmia

TEKSTI: OLLI TUOMINEN

UKRAINAN KRIISIN vaikutukset tuntuvat myös ristei-lysektorilla, vaikkei Ukraina merkittävimpiin risteily-kohteisiin kuulukaan. Mustanmeren risteilyillä Ukrainaon toki luonnollisesti ohjelmassa liki jokaisella varus-tamolla. Ukrainan yleisestikin heikennyt turvallisuus-tilanne ja Krimin niemimaan siirtyminen venäläistenhallintaan on johtanut siihen, että useat varustamotovat vaihtaneet ukrainalaissatamat muihin, turvalli-sempiin vaihtoehtoihin. Ukrainan tärkeimmät risteily-satamat ovat Länsi-Ukrainassa sijaitseva Odessa sekäKrimin niemimaalla olevat Sevastopol ja Jalta.
16.4. mennessä Mustanmeren risteilysatamien mark-kinointiorganisaatio Cruise Black Sea oli vastaanotta-

nut 45 peruutusilmoitusta koskien vierailuja ukraina-laissatamissa, mikä vastaa noin kolmanneksen laskuaalkuperäisestä.Yksistään Black & Baltic Seas CruiseCompanyn (B&BS) Adriana teki 20 peruutusta, jotenkokonaismäärä ei loppujen lopuksi ole noussut kovinkorkeaksi.
Jossain määrin tilanne muistuttaa arabikevättä vuonna2012, jolloin risteily-yhtiöt joutuivat pika-aikataulullapistämään reittisuunnitelmansa uusiksi.Tätä artikkeliakirjoitettaessa näyttää siltä, ettei tilanne Ukrainassaole aivan heti vakiintumassa ja niinpä risteilyvarusta-mot tulevat todennäköisesti päivittämään risteilyoh-jelmiaan vielä nykyistäkin enemmän.
Ukrainalaiset yrittävät kaikesta huolimatta kaikin ta-voin vakuuttaa erityisesti suuret, kansainväliset ristei-lyjätit siitä, että Ukrainan satamat ja kaupungit ovatturvallisia risteilyturisteille. Ukrainan satamayhtiönjohtaja ja Odessan kaupunginhallituksen kulttuuri- jaturismiosaston johtajat ovat lähettäneet risteilyvarus-

Pitkittyneellä Ukrainan kriisillä onvaikutuksensa myös risteilyvarus-tamoihin, sillä liki kaikki suuret janiiden ohella lukuisat pienemmätvarustamot risteilevät kesäkaudel-la Mustanmeren maisemissa. Krii-sistä johtuen monet varustamotovat kuitenkin peruneet tai peru-massa Mustanmerenristeilyitään.
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Celebrity Constellation on yksi niistä aluksista, jotka tätä
kirjoitettaessa ovat tekemässä syksylle suunnitellut vierailut
ukrainalaissatamiin. Taustalla myös Regent Seven Sea
Cruisesin Seven Seas Voyager, joka puolestaan ei tule
vierailemaan ukrainalaissatamissa tänä vuonna. Turkin
Istanbul on yksi Ukrainan kriisin suurimmista hyötyjistä.
Kuva: Kalle Id



11

tamoille kirjeet, joissa he vakuuttavat turvallisuusti-lanteen olevan kestävällä pohjalla ja arjen sujuvankaupungeissa normaaliin tapaan.
Peruutuksia...
Jo nyt esimerkiksi Costa Cruises ja Azamara Cruisesovat peruuttaneet kesäkuun vierailut ukrainalaissata-miin. Azamara on vielä toistaiseksi pitänyt ohjelmis-tossaan Azamara Questin kaksi vierailua elo- ja syys-kuussa. Mikäli tilanne ei nopeasti ala näyttää parane-misen merkkejä, ovat loppukesän ja syksynkin risteilytvaarassa. Costa Cruises on korvannut Costa Delizio-san Ukrainan-käynnit Bulgarian Burgasilla ja Turkin Is-tanbulilla, jossa varustamo on lisännyt maissaoloaikaa.Azamara Questin risteilyllä Ukrainan kohteet on kor-vattu Kreikan Volosilla, Turkin Bartinilla sekä lisäpäi-vällä Istanbulissa.
Silversea Cruises teki koko kesäkautta koskevat rat-kaisut kerralla ja peruutti vierailut Krimin satamiinniin huhtikuun lopussa alkaneelta risteilyltä kuin hei-näkuussakin toteutettavalta risteilyltä. Tosin turvalli-suustilanteen merkittävä paraneminen voi TravelWeeklyn mukaan saada yhtiön vielä harkitsemaanpäätöstä heinäkuussa Silver Spiritillä toteutettavanristeilyn osalta.
...ja odotusta
Suurista varustamoista Celebrity Cruises, Cunard,Holland America Line ja Viking River Cruises ovattoistaiseksi odottavalla kannalla, kun taas MSC Crui-ses, Oceania, Regent Seven Seas Cruises, SeabournCruise Line ja Windstar ovat korvanneet käynnit uk-rainalaissatamissa kohteilla Bulgariassa, Kreikassa, Ro-maniassa ja Turkissa. Celebrity on kuitenkin sivuillaanvaroittanut asiakkaitaan, että Ukrainan tilanteen ke-hittymisestä riippuen risteilyohjelmiin voi vielä tullamuutoksia. Syksyn risteilyjen osalta MSC:llä on vieläkalenterissaan Ukrainan Jalta ja Odessa.
Ukrainan huterasta tilanteesta huolimatta risteilykau-si on jo saatu avattua vajaa kuukausi sitten, kun Ham-burg avasi risteilysesongin Odessassa kaksipäiväiselläkäynnillä. □
Ulkomatala jatkaa tilanteen seuraamista.

Lähteet
- Celebrity Cruises (www.celebritycruises.com)- Cruise Black Sea (www.blacksea-cruises.com)- Cruise Business Review (www.cruisebusiness.com)- The Mirror (www.mirror.co.uk)- Travel Pulse (www.travelpulse.com)- Travel Weekly (www.travelweekly.com)- USA Today (www.usatoday.com)

Yllä: Silver Spirit on suuntaamassa Mustallemerelle vasta hei
näkuussa, ja niinpä Silversea on sanonut, että alkuperäiseen
risteilyohjelmaan palaaminen on mahdollista, jos tilanne
Ukrainassa rauhoittuu. Kuvassa olevan Silver Windin vierailut
Ukrainassa sen sijaan peruuntuivat. Kuva: Jukka Koskimies
Alla: Holland America Line ei ole vielä tehnyt päätöksiä
Mustanmerenristeilyjen kohtalosta. Rotterdam kuvattiin
Istanbulissa syksyllä 2013. Kuva: Kalle Id

Oikaisu
Ulkomatalan 1/2014 Lokikirjassa sivulla 62 kerrottiinvirheellisesti, että Algerie Ferries olisi etsinyt käytet-

tyä alusta, joka olisi valmistunut vuonna 2009 tai sitäennen.Todellisuudessa varustamo etsi alusta, joka oli-si valmistunut 2009 tai sen jälkeen.
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RisteilijätKuuban ympäriLouis Cristalilla

Suomalaisten paremmin nimilläSally Albatross ja Silja Opera tun-tema Louis Cristal vietti viime tal-ven Karibialla, tehden risteilyjäKuuban ympäri Cuba Cruise -va-rustamon väreissä. Aaron Saun-ders matkusti aluksella tammi-kuussa ja raportoi tältä hiemanerikoisemmalta Karibianristeilyltä.

Tuttu profiili eksoottisessa ympäristössä: Louis Cristal
saapumassa Kuuban pääkaupungin Havannan satamaan.
Laivan kylkeen maalatut värikkäät kukat ovat osa Cuba
Cruisen visuaalista ilmettä. Kuva: Kim Viktor



13

TEKSTI:AARON SAUNDERSKÄÄNNÖS: KALLE ID

VIIME TAMMIKUUSSA pääsin astumaan Louis Cristalinkyytiin risteilläkseni aluksella Kuubaan. Tätä ennenolin seurannut Cuba Cruisen vaiheita lähes vuodenajan. Ajatus varustamon takana on kertakaikkisenkiehtova: kanadalainen varustamo rahtaa kyproslai-sen varustamon omistaman entisen Itämeren auto-lautan ja tekee sillä risteilyjä Kuuban ympäri. DougaldWellsin johtama, Kanadan Calgaryssä päämajaansa pi-tävä Cuba Cruise on kunnianhimoinen yritys. Joulu-kuun 2013 ja maaliskuun 2014 välillä varustamo rah-tasi yksinoikeudella Louis Cristalin ja operoi sillä vii-kon pituisia risteilyjä Kuuban ympäri, markkinoidentuotettaan erityisesti kanadalaisille ja eurooppalaisillematkustajille.

Idea risteilyistä Kuubaan ei ole uusi, mutta käytännönjärjestelyt liikenteessä ovat ongelmallisia johtuen siitä,että Yhdysvallat on pitänyt Kuubaa kauppasaarrossavuodesta 1962. Mikä tahansa kuubalaisessa satamassavieraileva laiva saa vierailunsa jälkeen kuuden kuukau-den “karenssiajan”, jolloin alus ei saa käydä yhdysval-talaisissa satamissa. Näin kauppasaarto rajaa Kuubaantehtävien risteilyjen ulkopuolelle ei vain yhdysvaltalai-set varustamot vaan myös ne eurooppalaiset ope-raattorit, jotka haluavat vierailla yhdysvaltalaisissa sa-tamissa. Cuba Cruisen onneksi Louis Cristal liiken-nöi normaalisti lähes yksinomaan Välimerellä, mikä onollut aluksen “leipätyö” Louis Cruisesin ostettua senvuonna 2007.
Laivallepääsyn helpottamiseksi Cuba Cruise tarjoaakaksi vaihtoehtoista lähtösatamaa Kuubanristeilyil-lään: Kuuban pääkaupungin Havannan sekä Montego



Bayn Jamaikalla. Seitsemän päivää kestävän risteilynaikana Louis Cristal vierailee näiden lisäksi neljässämuussa satamassa Kuubassa: Cienfuegosissa, PuntaFrancesissa, Holguinissa ja Santiago de Cubassa.
Laivaannousu – Montego Bay, Jamaika
Louis Cristal hohti laiturissaan Jamaikan MontegoBayssä kun nousin laivaan aurinkoisena tammikuunpäivänä.Aluksen kylkiä koristi kerros valkoista maaliasekä kokoelma kirkkaasti maalattuja, eloisia kukkia,jotka ovat osa Cuba Cruisen brändiä. Louis Crista-lilla on takanaan monivaiheinen historia – alkujaanalus rakennettiin Itämeren autolautaksi vuonna 1980,mutta vuonna 1992 se rakennettiin uudelleen vesira-jasta ylöspäin risteilylaivaksi. Myöhemmin, 1990-luvunpuolivälissä, laiva vieraili ensimmäisen kerran Karibi-anmerellä Norwegian Cruise Linen Leewardina.

Nykyään alus purjehtii Kyproksella majaansa pitävänLouis Cruisesin väreissä. Normaalisti laiva risteileeVälimerellä, mutta tänä talvena Louis Cristalin koti oliKaribialla – tarkalleen ottaen Kuubassa. Sekä aluksenmatkustajat että miehistö tuntuvat arvostavan muu-tosta: aluksen päällystölle tarjoutunut mahdollisuuspurjehtia Louis Cristalilla Atlantin yli ja viettää koko-nainen vuodenaika Karibialla, kaukana laivan normaa-leista reiteistä Kreikan saaristossa, on lähes ainutlaa-tuinen kokemus.
Ulkoisesti Louis Cristal on vauhdikkaasti muotoiltu,risteilylaivojen standardeilla pieni laiva.Aluksen kansi-rakenteet nousevat virtaviivaisesti komentosillalle jasiitä taaksepäin Metropolitan Loungen kupolimaisenkaton yli.Aluksen aiemmissa värityksissä tämä “kupu”oli maalattu sinisellä tai mustalla niin, että valokuvissase näytti isolta ikkunalta. Nykyään laivan kylkiin onpuolestaan maalattu Cuba Cruisen tavaramerkkinäkäytetyt värikkäät kukat.
Laivan kiilamainen peräosa päättyy (matkustajan kan-nalta) ulkonevaan aurinkokanteen, joka on muotoi-lultaan harvinaisuus 1990-luvun alussa rakennetuissaristeilylaivoissa.Vielä suurempi harvinaisuus nykypäi-vänä on kuitenkin mahdollisuus nousta viidenneltäkannelta ylös kymmenennelle kannelle käyttämättälainkaan laivan sisällä olevia portaita.
Täydessä lastissa Louis Cristal kuljettaa 1 200 mat-kustajaa. Omalla matkallani laivalla oli kuitenkin vain200 matkustajaa – voisikin sanoa, että virtaviivainenalus muuttui lähes omaksi yksityisjahdikseni. Pienimatkustajamäärä ei kuitenkaan ole pysyvä asiantila,sillä olin laivalla joulun jälkeisenä aikana, jolloin mat-kustajia on muutenkin vähemmän – ja alus oli vastaaloittanut liikennöinnin täysin uudenlaisella tuotteella,eikä tieto siitä ollut vielä ehtinyt levitä matkustavanyleisön keskuudessa.
Kanadalaisena minun on täytynyt oppia hyväksymään,että aina risteillessäni tarvitsen vieraan maan valuut-taa, oli kyse sitten euroista, punnista tai Yhdysvaltaindollareista. Cuba Cruisen risteilyillä kaikki hinnatlaivalla ovat kuitenkin Kanadan dollareissa – ja kaikkiinformaatio laivalla on saatavilla Kanadan molemmillavirallisilla kielillä, englanniksi sekä ranskaksi. Kanadandollareiden lisäksi myös yhdysvaltain dollareilla voimaksaa laivalla. Lisäksi laivalla voi vaihtaa euroja Ka-nadan dollareiksi. Kuuban pesojen vaihtaminen sensijaan on mahdollista vain maissa Kuubassa.
Kodikas Louis Cristal
Noustuani laivaan minut saatettiin henkilökohtaisestiXF-luokan ulkohyttiini kannella 7 [entinen Silja-luo-
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Yllä: Louis Cristalin hytit ovat poikkeuksellisen tilavia sen
ikäiselle ja kokoiselle risteilylaivalle. Kuva: Aaron Saunders
Alla: Keskilaivassa sijaitsevan uimaaltaan suojana on
avattava lasikatto [joka lisättiin vuonna 2002, kun aluksesta
tuli Silja Opera, toim. huom.]. Allaskansi on hyvin suosittu
Kuubanristeilyillä. Kuva: Aaron Saunders
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kan hytti, toim. huom]. Louis Cristalilla on vain kym-menen parvekkeellista hyttiä, joten ei ole mikään ih-me, että nämä laivan korkeatasoisimmat hytit ja sviititoli myyty loppuun tälläkin matkalla.
Kaikesta huolimatta omankin hyttini koko oli vaikut-tava. Sängyn lisäksi hytistä löytyi miellyttävä oleskelu-tila varustettuna vuodesohvalla, nojatuolilla ja pienelläpöydällä, sekä iso ikkuna. Hytissä oli myös tarpeeksisäilytystilaa kahdelle viikon risteilyä varten… tosin ti-lat saattavat käydä ahtaaksi jos hytissä on kolme mat-kustajaa. Säilytystilaa tosin rajoittaa hieman se, ettämatkalaukut eivät mahdu sängyn alle (toisin kuin ris-teilylaivoilla yleensä).Tämä on hyvä pitää mielessä joslaivalle aikoo lähteä isojen laukkujen kanssa: vähem-män on ehdottomasti enemmän.
Matkanjärjestäjän brändäys laivalla on hoidettu harvi-naisen hyvin. Kaikki materiaali aluksella – aina ruoka-ja drinkkilistoista “ei saa häiritä” -kyltteihin – on erik-seen suunniteltu Cuba Cruisen tarpeisiin. Jopa LouisCruisesin korsteenitunnus on saanut väistyä CubaCruisen vastaavan tieltä.Varustamo ansaitseekin eri-koismaininnan brändäyksestä: usein lyhyissä rahtauk-sissa vastaavia muutoksia ei tehdä, mistä seurauksenaon useimmiten joukko hämmentyneitä matkustajia.
Louis Cristalia uudistettiin viime kesänä, ja tuloksetnäkyvät selvästi: matot ja muut verhoilut ovat uusia

lähes kaikkialla. Laiva on myös täydellisen siisti – sitämaalataan, kiillotetaan ja imuroidaan jatkuvasti. Onkuitenkin sanottava, että laiva on kokonaisuutena hie-man outo: promenadi kannella viisi on upean avoin,mutta aurinkokansi kannella 10 on hajanainen ja pät-kityn oloinen. Toisaalta aurinkokannella on upeitapaikkoja, kuten näköalakansi laivan tutkamaston edes-sä, mutta nämä jäävät vaille matkustajien huomiota.Kuitenkin aurinkokansi on laivan ainoa huonostisuunniteltu osa; muualla Louis Cristalin tilajärjestelyton suunniteltu nykyaikaisten periaatteiden mukaanniin, että eri tilat linkittyvät toisiinsa ja matkustajienon helppo liikkua aluksella.
Jos laivalle tullessa odottaa Oasis of the Seasin kal-taista kelluvaa huvipuistoa, tulee tietenkin pettymään.Louis Cristal on kiistatta oman aikansa tuote, 1990-luvun puolivälissä valmistunut risteilyalus. Tämän an-siosta laivalla on kuitenkin oma nautinnollinen nostal-giansa; itselleni tuli mieleen NCL:n 1993 valmistunutNorwegian Wind, ensimmäinen risteilylaiva jolla kos-kaan matkustin.

Rendezvous Lounge on yksi Louis Cristalin iltaelämän
keskuksista. Aluksella on Cuba Cruisen liikenteessä käytössä
mm. erikseen tätä reittiä varten tehdyt baarilistat. Kuva:
Aaron Saunders
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Yllä: Cuba Cruisen risteilyiden erikoisuus ovat jokailtaiset
showt, joiden esiintyjäkaarti koostuu kanadalaisista,
kuubalaisista ja eurooppalaisista esiintyjistä.
Kuva: Aaron Saunders
Vasemmalla: Ateriat Cuba Cruisen risteilyillä ovat
poikkeuksellisen hyviä hintaansa nähden. Tarjolla on niin
pohjoisamerikkalaisia, eurooppalaisia kuin kuubalaisia
ruokalajeja. Kuva: Aaron Saunders
Alla vasemmalla: Louis Cristalin komentosillalle pääsee
vierailemaan Cuba Cruisen risteilyillä maksutta.
Kuva: Aaron Saunders
Alla: Louis Cristalin laajat ulkokannet tarjoavat matkustajille
mahdollisuuden löytää oman suosikkipaikkansa.
Kuva: Aaron Saunders
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Jos Louis Cristalin koko ja ikä eivät haittaa, löytyy lai-valta paljon hyviä puolia. Samanlaisia ulkokansia, jotkaulottuisivat kannen viisi promenadilta avoimien perä-kansien kautta ylimpien kansien aurinkokansille, ei yk-sinkertaisesti löydy useimmilta uudemmilta ja suu-remmilta risteilylaivoilta. Rehellisyyden nimissä onkuitenkin sanottava aurinkokannen olleen lievä petty-mys – haalistunut sininen kansi kaipaisi kipeästi uuttamaalikerrosta – mutta toisaalta en usko kenenkäänmuun kiinnittäneen tähän huomiota niin hyvin hoide-tulla laivalla.
Kanadalaista ruokaa, eurooppalais-kuubalainen miehistö
Kaksikerroksisessa Metropolitan Loungessa pidetyninfotilaisuuden jälkeen Louis Cristal irtautui laituristapuoli viiden aikaan iltapäivällä ja lipui pois MontegoBaystä, keinuen hieman jättäessään lahden suojaisatvedet taakseen. Laivan kulku on suorastaan yllättäväntasaista ja tärinätöntä, mikä ei ole itsestäänselvyys1990-luvun alussa rakennetuissa risteilijöissä.
Kanssamatkustajani olivat kansainvälinen sekoituspääasiassa eurooppalaisia ja kanadalaisia. Laivalla olisuurempia ryhmiä Suomesta,Tanskasta ja jopa Brasi-liasta. Tällainen matkustajien monimuotoisuus on yl-lättävää Karibialla, jota markkinoidaan normaalisti ko-vin yksipuolisesti amerikkalaisille matkustajille.
Toinen yllätys oli ruoka: se ei ollut vain hyvää, se oliherkullista. Pääosa raaka-aineista – muunmuassa tuo-retta härkää Albertan provinssista – tuodaan laivallesuoraan Kanadasta lentokoneella joka viikko. Ennenkuin muutin nykyiseen kotikaupunkiini Vancouveriin,kasvoin Calgaryn osavaltion preeriakaupungissa Al-bertassa. Alberta tunnetaan sekä Calgary Stampede-rodeotapahtumasta että sen kanssa vähintään yhtäkuuluisasta Albertan häränlihasta. Entisen kotiseutunikunniaksi päätin risteilyn ensimmäisenä iltana syödäAlberta Prime Steakhousessa kannen yhdeksän tyyr-puurin puolella [entinen Rigoletto Silja Operalla,toim. huom]. Ravintola vaati 39 dollarin lisämaksun,mutta oli yksi positiivisimmista yllätyksistä, mitä olenkoskaan kokenut risteilylaivan pihviravintolassa.
Ensinnäkin kaikki ruokalajit esitellään asiakkaalle hen-kilökohtaisesti ennen tilaamista, mikä oli omiaan nos-tamaan veden kielelle.Alkuruokavaihtoehtoina oli laa-ja valikoima erilaisia mereneläviä, kanadalaisia juusto-ja, lihaa, hedelmiä tai vihanneksia.Voit tilata sitä, mikäitseäsi eniten miellyttää, tai voit tehdä kuten minä japyytää vähän kaikkea – mikä osoittautui ateriaksiitsessään.
Seuraavan ruokalajin vaihtoehdot ovat keitto tai sa-

TEKSTI: KALLE ID

LOUIS CRISTAL valmistui alkujaan vuonna 1980 WärtsilänTurun telakalta nimellä Viking Saga Viking Linen Helsingin jaTukholman väliseen liikenteeseen. Laivan tilaaja Rederi AbSally halusi alukseen suuren rahtikapasiteetin, mistä johtuense sai kaksi täysikorkuista autokantta. Risteilymatkustuksenlisääntyessä laivan matkustajakapasiteetti jäi pieneksi, javuonna 1986 Rederi AB Sliten Olympia korvasi Viking Sagan.Tällöin Viking Sagasta tuli Sally Albatross, joka aloitti lyhyetristeilyt Helsingistä Tallinnan edustalle, Leningradiin ja Visby-hyn.
Vuonna 1988 Sally Albatrossia uudistettiin Schichau See-beckswerftillä Länsi-Saksassa, jossa alus sai uusia hyttejä jasen kansirakennelmat muotoiltiin uudelleen. Jo kaksi vuottamyöhemmin laiva paloi lähes kokonaan Nackan telakalla Tuk-holman lähellä.
Sally Albatrossin taru ei kuitenkaan loppunut tähän. Laivanomistaja EffJohn päätti rakentaa uuden korvaavan aluksenSally Albatrossin tilalle, hyödyntäen tulipalossa säästyneitälaivan vesirajan alapuolella olevia osia.Tämä uusi Sally Albat-ross valmistui vuonna 1992 Rauman telakalta. Epäonni eikuitenkaan jättänyt laivaa, ja keväällä 1994 se ajoi karillePorkkalan edustalla.
Karilleajon jälkeen EffJohn päätti, ettei Sally Albatrossilla oletulevaisuutta Itämerellä. Laiva hinattiin Italiaan korjattavaksi,ja vuonna 1995 se aloitti liikenteen Norwegian Cruise Linel-le rahdattuna nimellä Leeward. Vuonna 2000 rahtaajaksivaihtui Star Cruises ja nimeksi Superstar Taurus, mutta jovuonna 2002 laiva palasi Itämerelle, nyt nimellä Silja Opera.Silja Operan liikenteen idea oli samanlainen kuin aikanaanSally Albatrossin, mutta liikennettä ei saatu voitolliseksi. KunSea Containers myi Silja Linen Tallinkille vuonna 2006, jäi Sil-ja Opera Sea Containersin omistukseen ja se makuutettiinBr-tannian Tilburyssä nimellä Opera.
Vuonna 2007 Opera löysi ostajan Louis Cruisesista, joka tar-vitsi korvaajan uponneelle Sea Diamondilleen (ex-BirkaPrincess). Operasta tuli nyt Cristal, ja se aloitti risteilyliiken-teen Egeanmerellä.Vuonna 2011 laivan nimi muutettiin muo-toon Louis Cristal varustamon uuden nimeämispolitiikanmukaisesti. Louis Cruisesilla ei ole liikennettä talvikuukau-sina, joten kun Cuba Cruise etsi alusta Kuuban risteilyjä var-ten talvikaudeksi 2013-2014, oli Louis Cristal luontainenvalinta.

Itämeren autolautasta Karibianristeilijäksi



laatti.Tätä seurasi itse pääruoka, useampi siivu mehe-vää Albertan härkää makusi mukaan valmistettuna jahaluamillasi lisukkeilla sekä kastikkeilla.Tai jos ei satupitämään naudasta, vaihtoehtoja ovat makuhermojenkutkuttaminen grillatulla kanalla, porsaankyljellä, kalal-la tai monella muulla ruokalajilla. Alberta PrimeSteakhouse ei takuulla jätä ketään nälkäiseksi.
Viimeisenä oli vuorossa tietenkin jälkiruoka – omassatapauksessani iso kulho hedelmiä sinisellä curacao-li-köörillä. Kokonaisuutena ateria oli todella upea – sel-lainen, jota voi nykypäivänä yleensä kokea vain luksus-tai expedition-markkinasegmenttien laivoilla.
Pian kello olikin puoli kymmenen illalla, ja yli kaksituntia kestänyt nautittava illallinen lähestyi loppuaan.Olin laivalla osana pientä lehtimiesryhmää, ja ryhmänjäsenet ehdottivat illan show’n katsomista Metropo-litan Loungessa kannen kahdeksan keulassa. Rehelli-

syyden nimissä on sanottava, että yli 40 risteilyn jäl-keen käyn vain hyvin harvoin katsomassa laivojenshowta. Aiemmin nämä olivat suosikkejani, mutta ih-minen jaksaa katsoa vain rajallisen määrän kertoja tri-buutin Motownille, Abba-musiikaalin tai geneerisen60-luvun tanssi- ja lauluesityksen haluamatta kaivaasilmiä päästään.
Cuba Cruise oli kuitenkin hankkinut joukkoihinsatunnetun kuubalaisen ohjaajan, tuottajan ja säveltäjänEnrique Nunezin – joka on toiminut Havannan kan-sallisteatterin ohjaajana yli 25 vuoden ajan – järjestä-mään kuubalaista viihdettä laivalle.Toinen varustamonpartneri viihteessä on montrealilainen Cirque Fantas-tic, jonka perustaja on entinen Cirque de Soleil-esiintyjä Marie-Josee Levesque. Kuubalaisen ja kana-dalaisen yhteistyön hedelmä oli tunnin esitys, jokayhdisti akrobatiaa klassiseen oopperaan, kuubalaiseenmusiikkiin, taikuriin ja jopa yleisön osallistumiseen.Kokonaisuus oli yksi parhaista show’sta, joita olenkoskaan nähnyt. Esitysten taso myös säilyi koko vii-kon risteilyn ajan.
Cienfuegos, ensimmäinen käyntisatama
Lähestyessämme Cienfuegosta ranta oli lähimmilläänvain noin 30 metrin päässä laivasta; paljoa Louis Cris-talia pidempi alus tuskin olisi satamaan päässytkään.Kiinnityttyämme laituriin ei kulku maihin olisi voinutolla helpompaa: matkustajien on esitettävä kuubalai-sille viranomaisille passinsa, viisumi ja tulliselvitys, mi-kä sujui yllättävän kivuttomasti. Kuubalaiset virkailijatolivat sekä käytännöllisiä että ystävällisiä; täällä ei olejälkeäkään syyttävästä asenteesta, joka tuntuu vaivaa-van rajaviranomaisia lähes kaikkialla maailmassa.
Laiturilla oli pieni valkoinen mökki, jossa turistit voi-vat vaihtaa rahaa Kuuban vaihdettaviksi pesoiksi eliCUC:ksi. CUC:t ovat toinen Kuuban kahdesta raha-yksiköstä; niitä voi vaihtaa vain Kuubassa ja niiden vie-minen maasta on laitonta. Rajoituksista huolimattaCUC:ien vaihtaminen sujui ilman ongelmia.
Cienfuegosissa päätin kokeilla Cuba Cruisen retkiä javalitsin kierroksen, joka kiersi Cienfuegosin kaupun-gissa sekä vieraili paikallisessa kasvitieteellisessä puu-tarhassa.Yhteensä neljän tunnin pituinen retki alkoipuolen tunnin bussimatkalla paikalliseen Jardin Bota-nicoon, jonka perusti Edward Atkins vuonna 1901.Puutarhassa on yksi suurimmista palmukokoelmistamaailmassa… ja se ei ollut lainkaan sellainen kuinoletin. Pienen puutarhan sijaan Jardin Botanico levit-täytyy yli 90 hehtaarin alueelle, jotka täyttävät yli 2000 kasvilajia viideltä eri mantereelta.Valtavalla alu-eella on kasveja, puita ja kukkia, jollaisia en ollut kos-kaan ennen nähnyt.

Yllä: Alberta Steakhouse tarjoilee erikoisuutenaan suoraan
Kanadasta tuotua Albertan härkää. Kuva: Aaron Saunders
Alla: Sports Barissakin voi ruokailla, mutta täällä tarjottavat
rennot annokset ovat lisämaksullisia. Kuva: Aaron Saunders
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Kaikki retkeläiset saivat poimia “intiaaniomenoita”suoraan puista kävellessämme. Kirkkaankeltaiset he-delmät kuoritaan samaan tapaan kuin appelsiinit. Nii-den tahmea sisällys maistuu kirpeältä, muistuttaenhämmentävästi hieman sitruunaa.
Ajaessamme takaisin Cienfuegosiin ihailin Kuubanmaaseudun kukkuloita ja rehevää kasvillisuutta. Kuubaei muistuta mitään muuta Karibian saarta jossa olenvieraillut. Maisemat, maasto ja jopa tekstuurit täälläpoikkevat naapurisaarista. Kokonaisuus tuo mieleenennemmin Sisilian kuin Karibian.
Matkalla bussimme ohitti ajoittain yksittäisen auton –yleensä 40-luvun dollarihymyn tai pienemmän, 70-luvun eurooppalaisen auton. Oli epätodellista nähdäennemminkin elokuvista tai museoista tuttuja autojaarkipäiväisesti ajamassa tiellä. Kun näkyvissä ei ollutautoa, vastaan saattoi tulla hevosen vetämät vaunut.Kun hevosia ja vaunujakaan ei ollut näköpiirissä, pien-narta käveli hattupäinen paikallinen sikari suunpieles-sä.
Cienfuegosiin palattuamme seuraava kohde oli häm-mästyttävä Palacio de Valle. Marokkolaista tulkintaaKultahattu-elokuvasta muistuttava arkkitehtoninenhelmi rakennettiin vuonna 1913 ja se oli yläluokan jakuuluisuuksien kokoontumispaikka 1930-luvun Cien-fuegosissa. Rakennus on täynnä mielenkiintoisia yksi-tyiskohtia; jokainen pilari, lattia, kaide ja portaikko onkoristeltu veistoksin, laatoin tai kaiverruksin. Rannallaolevan palatsin sisällä merituuli puhaltaa käytävien lä-pi kuin maailman paras ilmastointi. Vierailupäivänänilämpötila oli 31 astetta, ja käytävillä seisomisen anta-ma viilennys tuli tarpeeseen.
Kuljimme katolla olevalle patiolle patinoitunutta valu-rautaista portaikkoa pitkin nauttimaan paikallistarommia. Omat yritykseni kuvailla sanoin paikan kau-neutta ovat tuomittuja epäonnistumaan. Kokemus olivähintään yhtä upea kuin mitä ole kokenut Karibiansuosikkikohteissani kuten Barbadoksella tai Saint Lu-cialla.
Iltapäivällä pysähdyin, muutamien muiden tapaan, Ma-son el Palatino -baariin nauttimaan kylmän cervesan,eli paikallisen oluen. Sainkin pian smaragdinvihreäntölkin paikallista Cristal-olutta, hyvin sopivaan 1,40CUC:n hintaan. Sattumoisin Mason el Palatino paljas-tui Cienfuegosin vanhimmaksi rakennukseksi, mitä enollut lainkaan tiennyt baariin astuessani.Tälläiset yllät-tävät, mutta miellyttävät sattumukset ovatkin Kuubaaaidoimmillaan.
Auringon värjätessä Cienfuegosin valkeat rakennuk-set punertaviksi oli aika palata bussilla takaisin Louis

Yllä: Cienfuegosin kaupunki Kuubassa tunnetaan ”Etelän
helmenä”. Kuvan Palacio de Valle on kiehtova sekoitus
erilaisia arkkitehtonisia tyylejä ja yksityiskohtia.
Kuva: Aaron Saunders
Alla: Pysähdys Isla de la Juventudin Punta Francesissa
muistuttaa tyypillistä kokemusta isompien
risteilyvarustamoiden yksityisillä saarilla.
Kuva: Aaron Saunders



Cristalille. Sitä ennen meillä oli vielä aikaa esittää vii-meiset kysymyksemme paikalliselle oppaallemme, jo-ka vastaili ylpeänä täydellisellä englannilla ja vielä pa-remmalla historian tietämyksellä varustettuna vienonmerituulen pyyhkiessä aukiota.
Seikkailuja Kuubassa
Ekskursiot jokaisessa satamassa toimivat suunnilleensamalla tavalla kuin Cienfuegosissa. Joissain satamissa– esimerkiksi Havannassa – oli mahdollista osallistuauseampaankin retkeen, kiitos Louis Cristalin pitkänsatamassaoloajan. Havannassa oli myös matkan nyky-aikaisin risteilysatama; äskettäin uudistettu risteily-terminaali muistuttaa huomattavasti Napolin vastaa-vaa.Terminaalilta on vain lyhyt kävelymatka Havannanvanhaan kaupunkiin.
Isla de la Juventudin Punta Francesissa Cuba Cruisetarjoaa samantapaisen kokemuksen kuin suuret ris-teilyvarustamot yksityisillä saarillaan. Laivan miehistötarjoili juomia baarista koko rannan pituudelta – eikäkyseessä ole lyhyt ranta.Vain vilauttamalla avainkort-tia juomat ilmestyivät kuin taikaiskusta.Tämä on vainyksi niistä monista yksityiskohdista, jotka saivat minutvertaamaan Cuba Cruisen tarjoamaa tuotetta luksus-varustamoihin, vaikka kyse ei olekaan varsinaisestaluksustuotteesta. Mutta samanlaista hyvää palveluhen-kisyyttä ei yksinkertaisesti löydy muilta massoillesuunnatuilta risteilyiltä.
Holguinissa vierailua varten Louis Cristal kiinnittyypieneen Antillan satamaan. Koska satamassa ei ole so-pivaa laituria, laiva kiinnittyi perä edellä vuosisatojavanhaan laituriin ja matkustajat kuljetettiin maihin ve-neillä.Vaikka laituri ei mahdollistanut normaalia kiin-nittymistä, on Antillassa tehty muita parannuksia: kau-punki on rakentanut kokonaan uuden, päällystetyntien satamasta kaupunkiin vain Cuba Cruisea varten.
Kuten sanottua,Antilla on portti 1,5 miljoonan asuk-kaan teollisuuskaupunki Holguiniin. Toinen lähistölläsijaitseva merkittävä paikka on pieni Biranin kylä, jos-sa Fidel Castro ja hänen veljensä Raúl – Kuuban enti-nen ja nykyinen presidentti – kasvoivat.Täällä, kutenmuissakin vierailukohteissa, matkustajille oli tarjollaneljä erilaista retkeä, jotka kaikki esittelevät Kuubanuniikkia kulttuuria ja historiaa. Useimmat retket kesti-vät koko päivän, ja matkustajat palasivat vasta myö-hään illalla Louis Cristalille rentoa, viihteen ja keskus-telun täyttämää iltaa varten. Omaksi suosikkipaikak-seni muodostui pian Caruso Cigar Bar ulkokannellakannen viisi perässä. Konjakin siemailusta Kuubanrannikkoa katsellen muodostui minulle täydellinen il-ta laivalla.

20

Ylinnä: Havannan Plaza de la Revoluciónin keskipiste on
itsenäisyystaistelija José Martín muistomerkki. Kuubalaiseen
maisemaan kuuluvat myös etualalla näkyvät
amerikanraudat. Aukio oli Fidel Castron suosiossa
puheidenpitopaikkana. Kuva: Aaron Saunders
Yllä: Havannan vanha kaupunki on päässyt UNESCON
maailmanperintökohteiden listalle koskemattoman
historiallisen arkkitehtuurinsa ansiosta. Kuva: Aaron Saunders
Alla: Havannan yöelämä on legendaarista, mutta tästä
huolimatta kaupunki on erittäin turvallinen jopa yöaikaan,
kiitos turisteja kohtaan tehdyistä rikoksista langetettavien
kovien rangaistusten. Kuva: Aaron Saunders



Santiago de Cubassa lähes koko kaupunki oli suljetturankasta sateesta johtuen. Tästä huolimatta CubaCruise sai järjestettyä koko päivän pituisen retken,joka vieraili niillä muutamilla monumenteilla ja muillanähtävyyksillä, jotka olivat auki myrskystä huolimatta.Lähes jokaisen risteilyllä tarjotun retken hintaan kuu-lui jokin paikallinen, perinteinen (alkoholi)juoma jauseimpiin myös lounas – ja tämä kaikki hämmentävänhalpaan hintaan.
Cuba Cruise tarjoaa lisäksi Caruso Cigar Barissa kak-si erilaista maistiaispakettia, joilla pääsee kokeilemaankahta Kuuban tunnetuinta vientituotetta: sikareita jarommia. Matkustajat voivat ostaa joko suppeamman,49,95 Kanadan dollaria maksavan paketin, johon kuu-luu viittä erilaista rommia sekä yksi kuubalainen sika-ri. Toinen vaihtoehto on laajempi Hemingway’s OldMan and the Sea -paketti, jossa 89,95 Kanadan dolla-rin hintaan saa nauttia peräti 11:tä erilaista rommia jakaksi sikaria.
Cuba Cruisen tarjoamat retket maissa eivät olleetvain hyviä, ne olivat erinomaisia. Useimmissa massa-varustamoiden retkissä – varsinkin kävellen tehtävis-sä – ei näe juuri mitään kohteesta; sen sijaan retketpyörivät varustamon suosittelemien kauppojen välillä.Tätä ei tapahdu Kuubassa.Täällä ei ole jalokiviä myy-viä kammottavia kauppoja, Starbucksia tai Margarita-villeä. Että jotain tälläistä on ylimalkaan olemassa vain
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Yllä: Vanhat amerikanraudat, kuten tämä Cienfuegosissa
kuvattu yksilö, alkavat käydä harvinaisiksi nykyKuubassa.
Nykyiset autojen omistusta säätelevät lait ovat johtaneet
uusien aasialaisten tuontiautojen yleistymiseen ainakin
suurissa kaupungeissa. Näin yksi kuubalaisista ikoneista on
vähitellen häviämässä. Kuva: Aaron Saunders
Alla: Yksi mielenkiintoisimmista Cuba Cruisen tarjoamista
retkistä on uniikki vierailu Fidel Castron perheen kotikylässä
Biranissa Kuuban maaseudulla. Castron isä Angel rakensi
Biranin kylän lähes kokonaan itse. Muunmuassa kylän koulu,
kauppa, lennätinasema, hotelli ja kukkotaisteluaitaus ovat
Angel Caston rakentamia. Kuva: Aaron Saunders



180 kilometrin päässä Floridan rannikosta on ällistyt-tävää. Kuuba on kuin oma maailmansa; sellainen, jokamuistuttaa ainakin omasta mielestäni enemmän Väli-meren auringossa kylpeviä saaria kuin Karibiaa.
Omanlaistaan luksusta
Cuba Cruisen tuotetta on vaikea asettaa mihinkäänristeilymarkkinoiden kategoriaan. Louis Cristal on to-ki tavallinen, massamarkkinoille suunnattu risteilylaiva.Laivalla liikennöity tuote Kuubassa ei kuitenkaan olemainstream-tuote. Kyse on enemmänkin täysinomanlaisestaan tuotteesta, uniikista yhdistelmästä jo-kiristeilyiden kulttuuria, expedition-risteilyiden seik-kailullisuutta, luksusristeilyiden tasoista viihdettä jaretkiä, sekä massaristeilijöiden valinnanvapautta; tämäkaikki samassa paketissa. Louis Cristalilla viettämäniviikko paljasti varustamon omistautumisen Kuubanhistoriaan ja kulttuuriin; näitä painotettiin vähintäänyhtä paljon kuin varustamon omaa tuotetta laivalla.
Kahdeksan kuukautta vuodesta Louis Cristal on mas-soille suunnattu mainstream-risteilijä, joka liikennöiVälimerellä. Mutta neljän kuukauden ajan tänä vuonnalaiva muuntautui – kiitos Cuba Cruisen – laivaksi, jo-ka on rento ja mukava, mutta samalla persoonallinen.Palvelun ja ruuan taso laivalla oli poikkeuksellisen hy-vää. Paikallisen kuubalaisen miehistön käyttö sekäviihteessä että ravintoloissa ja baareissa on täysinpoikkeuksellista risteilyvarustamoiden joukossa. Viih-de Cuba Cruisen risteilyillä on samalla tavalla poik-keuksellista, jotain aivan muuta kuin risteilyalusten ta-valliset, rehellisesti sanottuna tylsät showt.
Cuba Cruise – Epätavallinen laiva,odottamaton matka
Tullessani Louis Cristalille odotin hyvää mutta yksin-kertaista risteilyä, joka tarjoaisi mahdollisuuden vie-railla yhdessä Karibianmeren kiinnostavimmista mais-

ta. Sen sijaan sain fantastisen, monitasoisen risteilyn,joka oli huomattavasti parempi kuin odotin – varsin-kin ottaen huomioon, että Cuba Cruisen ensimmäi-sestä risteilystä oli alle kuukausi. Jollain toisella aluk-sella tämä ei välttämättä olisi ollut mahdollista, muttaLouis Cristal tarjoaa juuri oikean sekoituksen viehät-täviä, moderneja julkisia tiloja ja hyttejä – puhumat-takaan laajoista ulkokansista – tarjotakseen suurenristeilylaivan tuotteen olematta kuitenkaan sellainen.Alueella, jolla risteillään jo liiaksi asti, Kuuba on Kari-bianmeren tuntematon helmi ja Cuba Cruise maanristeilyille avaamisen pioneeri. Paikalliset ovat tyyty-väisiä, että laiva liikennöi saarelle. Miehistö laivalla oninnostunut reitistään. Matkustajat ovat tulleet tänneeri puolilta maailmaa nähdäkseen koko Kuuban.
Cuba Cruisen strategia on selvästi toiminut. LouisCristal palaa Kuubaan varustamon väreissä talvikau-deksi 2014-2015, tarjoten viikon risteilyjä maanantai-sin Havannasta ja perjantaisin Montego Baystä. Ensim-mäinen lähtö tulee olemaan 22. joulukuuta 2014 javiimeinen 30. maaliskuuta 2015.
“Palaute matkustajilta on ollut lähes yksinomaan po-sitiivista ja odotamme innostuneena pääsevämme tar-joamaan risteilymatkustajille saman upean reitin,moitteettoman palvelun, herkullista ruokaa ja ensi-luokkaista viihdettä myös ensi talvena”, kommentoiCuba Cruisen johtaja Dugald Wells. “Kuuba on otta-nut meidät avosylin vastaan, emmekä aio hyvästelläheitä vielä pitkään aikaan.” □
Aaron Saunders on Vancouverissa, Brittiläisessä Kolumbi-assa asuva merenkulkujournalisti ja -valokuvaaja. Hän onGiants of the Seas -kirjan (Seaforth Publishing 2013) kir-joittaja ja From the Deck Chair -verkkosivun perustaja.Lisäksi Aaron kirjoittaa vakituisesti Vancouver Province-sanomalehteen. Hänen verkkosivunsa löytyy osoitteestawww.fromthedeckchair.com.
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Yllä: Biranissa on esillä lukuisia kuvia Fidel Castrosta
elämänsä eri vaiheissa. Kuva: Aaron Saunders
Yllä oikealla: Vuonna 1868 perustettuun Santa Ifigenian
hautausmaahan Santiago de Cubassa on haudattu myös
Kuuban kansallissankari José Martí. Kuva: Aaron Saunders
Oikealla: Noin kymmenen kilometrin päässä Santiago de
Cubasta sijaitseva San Pedro de la Rocan linnoitus on ollut
UNESCOn maailmanperintökohde vuodesta 1997. Useimmat
Cuba Cruisen retket Santiago de Cubassa vierailevat
linnoituksessa. Kuva: Aaron Saunders
Alla: Louis Cristal purjehtii uudelleen Atlantin yli tekemään
risteilyitä Cuba Cruisesille talvikaudeksi 2015.
Kuva: Aaron Saunders
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Vasemmalla: Tanskalainen Antigua & Barbudan lipulla
purjehtiva kuivalastialus Thorco Amber tulossa
Norsunluurannikon Abidjanista ja matkalla Århusiin. Kuva:
Jukka Koskimies
Yllä: Santa Catalinan risteilijäterminaalin laiturissa
vasemmalta oikealle MSC Armonia, AIDAstella ja
Thomson Spirit. Kuva: Jukka Koskimies
Oikealla: Myös Naviera Armasin ja Lineas Fred. Olsenin
lautat ovat yleinen näky Las Palmasissa. Kuvassa Armasin
Volcan de Tijarafe. Kuva: Jukka Koskimies

LaivakuvaaminenLas Palmas laivakuvaajansilmin
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LaivakuvaaminenLas Palmas laivakuvaajansilmin
Suomalaisten suosiossa oleva ka-nariansaarten Las Palmas on yksikansainvälisen meriliikenteen sol-mukohdista, jossa voi bongatakaikkea kalastusaluksista suuriinbulkkereihin ja konttilaivoihin.Täs-sä artikkelissa saamme kuulla ko-kemuksia laivakuvauspaikoista jalaivakuvaamisesta Las Palmasissa.
TEKSTI: JUKKA KOSKIMIES

LAIVAKUVAAJALLE Las Palmas tarjoaa uudenlaisia ko-kemuksia. Euroopan, Afrikan ja Amerikoiden välisilläreiteillä matkaavat bulkkerit ja tankkilaivat täydentä-vät siellä polttoaine- ja muonavarastojaan ja isotkonttilaivat käyttävät sitä Manner-Espanjan ja Afrikansatamien välisten kuljetusten välilastausasemana.
Afrikan rikkaiden kalavesien läheisyys tuo paikalle sy-vänmeren kalastuslaivoja ja niitä avustavia kylmäkul-jetusaluksia. Suuren korjaustelakan asiakkaita näkyysekä laitureilla että liikenteessä. Oma mielenkiintonsaon Kanarian saarten välisen sekä Manner-Espanjaansuuntautuvan matkustaja- ja rahtiliikenteen lautoilla.Las Palmas on myös suosittu risteilijöiden pysähdys-paikka, ja sen satama on kiinteä osa lähes 400 000asukkaan matkailijoiden suosimaa kaupunkia, mikä –jos niin haluaa – tuo vaihtelua ja virkistystä myös lai-vakuvaajalle.
Juhani Mehdon kokemukset Las Palmasista tammi-kuulta 2012 innostivat minut lähtemään matkaan tal-vella 2013 sekä uudelleen 2014.
Santa Catalinan risteilijäterminaali
Ensikosketuksen Las Palmasin merielämään laivaku-vaaja todennäköisesti saa Santa Catalinan risteilijäter-minaalin ympäristössä samannimisen puiston edustal-la.Viereisen La Muellen kauppakeskuksen kerroksistaon näkymät risteilijälaitureiden suuntaan. Sieltä näkeemyös lähilaitureilla usein olevia vartioaluksia tai hi-naajia sekä saa yleiskäsityksen koko satama-alueestaja ehkä innostuu kuvaamaan jonkin siellä liikkuvanaluksen.
Las Palmasin risteilijöiden vierailukausi kestää loka-kuusta huhtikuuhun, jolloin kävijöitä on 12-13 päivänäkuussa, enimmäkseen yksi, joskus jopa neljä samanai-kaisesti. Esim. kaudella 2014 (-2015) kolmisenkym-mentä eri alusta tekee sinne yhteensä satakunta vie-railua. Osa satamassa nähtävistä risteilijöistä on pai-
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kallisilta reiteiltä, jotka suuntautuvat Madeiralle taiMarokkoon, järjestäjinään Thomson englanninkielisilleja AIDA saksankielisille asiakkaille.Välimereltä (Costaja MSC) sekä Englannista ja Portugalista (Cunard,Fred. Olsen, P&O) tulee 15-20 vrk:n risteilyjen aluk-sia. Harvemmin pistäytyy Pohjois-Euroopan ja Välime-ren sekä Karibian välillä liikkuvia amerikkalaisten va-rustamojen kaukoristeilijöitä.
Silloin kun risteilijöitä on paikalla, laitureille pääsyävalvotaan, mutta muulloin sekä omien että muittenkokemusten mukaan satamaterminaalin alueella pää-see esteettömästi liikkumaan. Sisemmän pitkän laitu-rin varrella on mm. luotsiveneitten ja hinaajien kotisa-tamat. Laiturin kärjestä pääsee hyvin kuvaamaan vas-tapäisen konttisataman laivoja. Pienempien lisäksi siel-lä on säännöllisesti jokin MSC:n alus, sillä MSC on tä-män konttiterminaalin OPCSA:n osaomistaja. Ulom-man (itäisen) laiturin kärjessä on kuitenkin verkkoai-dalla suljettu alue, jossa mm. Kristina Katarina viettiviimeisiä päiviään vanhoissa väreissään.
Mielestäni kiintoisimmat maisemat terminaalialuettakierrettäessä aukeavat kuitenkin sen pohjois- ja itä-puolelle, kalastussatamaan sekä sisäsataman laitureille.Tältä suunnalta, Puerto de la Luzin satama-alueeltalöytyy paljon harvinaista kuvattavaa.
Puerto de la Luz ja kalastussatama
Risteilijäterminaalin kohdalta Santa Catalinan puistonlaidalta lähtee satamaan johtava tie. Laivakuvaajat, jot-ka ovat huomanneet kokeilla, ovat todenneet, ettätästä pääsee vapaasti kulkemaan sataman sisäosiinPuerto de la Luzin sataman alueelle.

Tämän alueen tärkein osa on laaja kalastussatama,jossa pitää majaa monenkirjava joukko aluksia, joitamonet tosin eivät ehkä pidä mielenkiinnon ja valoku-vaamisen arvoisina. Jo ensimmäisellä käynnilläni olinkuitenkin kuvannut monia sataman vesillä liikkuneitatämän kohderyhmän kiinnostavan näköisiä edustajia.Toisena vuonna aloin arvostaa niitä entistäkin enem-män paitsi valokuvauksen kannalta kiinnostavina niinmyös Las Palmasille erityisen luonteenomaisina. Sata-man tilastot tietävät, että esim. vuonna 2012 siellä kä-vi lähes 500 kalastus- ja niitä avustavaa kylmäkuljetus-alusta, reeferiä tai niiden toiminnat yhdistävää ”teh-dastroolaria”, ja sataman kautta kulki Euroopanmarkkinoille neljännesmiljoonan tonnin verran pakas-tettua kalaa.
Tie kalastussatamaan kulkee pitkin laiturialuetta, jostapääosa on Kanarian saarten matkustajaliikennettähallitsevan Naviera Armas -yhtiön käytössä. Siellä onmm. yhtiön lipunmyynti ja kaupunkiterminaali. Muu-ten alueella saattaa olla mm. korjattavia tai makuutet-tuja aluksia.Tammikuussa 2013 laiturissa oli kunnos-tettavana yhtiön käytettynä hankkima roro-alus.Vuot-ta myöhemmin siinä lepäsi tiiviinä ryppäänä kolme jopari vuotta satamassa makuutettua, kunnosta päätel-len työuransa jo päättänyttä kuivalastialusta, virallisenrekisterin mukaan yksi niistä ”vahingoittuneena taikorjattavana”, kaksi muuta kuitenkin vielä ”liikentees-sä”.
Kalastussataman kautta pääsee kulkemaan ja kuvaa-maan laitureilla makaavia vaihtelevassa kunnossa ole-via aluksia. Sen alue rajoittuu Google-kuvassa näky-vään pitkään keskuslaituriin. Keskuslaiturilla on erilai-sen kaupallisen, mm. kasviöljy- ja kuivarahtiliikenteenlastausasemia, sementtivarasto ym. Sen kalasatamanpuoleisessa tyvessä on Fred. Olsenin pika-aluksen las-tauslaituri.
Keskuslaiturissa asioivien laivojen lisäksi sieltä on löy-tynyt kuvattavaksi myös erilaisia makuutettuja tai tila-päisemmin majailevia aluksia. Kuten satelliittikuvasta-kin näkee, keskuslaiturin ulomman osan laivoja pää-see hyvin kuvaamaan myös risteilijäterminaalin puo-lelta. Risteilijäterminaalin rannat ympäristöineen sekäPuerto de la Luzin satama-alueen laiturit tarjoavatkinkuvattavaa, jota tuskin missään muualla pääsee näke-mään. Sen löytäminen vaatii jonkin verran jalkatyötäja ehkä vähän kekseliästä uskallusta.
Keskuslaiturin kohdalla on kaupungilta sataman sisäänjohtavan liikenteen pääasiallinen kulkutie.Tämä liiken-ne kulkee lähinnä matkustajalauttojen, konttitermi-naalien ja muun kaupallisen sataman sekä korjauste-lakan suuntaan, minne laivakuvaajalla voi olla vähem-män asiaa. Suljettujen satama-alueiden kaikkea laivalii-

Thomson Cruisesilla oli tänä talvena vahva läsnäolo Kana
rianristeilyillä: alueella liikennöivät Thomson Celebration,
Thomson Spirit ja kuvassa oleva Thomson Majesty. Laiva on
myös suomalaisittain mielenkiintoinen, sillä siitä piti alkujaan
valmistua Birka Linelle. Kuva: Jukka Koskimies



Yllä: Pohjoinen satamaalue Puerto de la Luz. Etualalla
kolmen makuutetun laivan rypäs sekä Naviera Armas yhtiön
varalaituri ja kaupunkiterminaali. Keskemmällä kaksi
kalastajaalusten laituria sekä alueen keskuslaituri. Taustalla
konttisatamaa sekä aallonmurtajalaituria. Kuva: Max Buhl
Oikealla: Pohjoinen satamaalue Puerto de las Luz. Alhaalla
näkyy risteilijäsatama ja El Muelle kauppakeskus.
Kuva: Google Earth
Oikealla alla: Telakalla kunnostettu liettualainen tehdastroo
lari Kovas siirtymässä tilapäissijoiltaan aallonmurtajalta sisä
laituriin. Kuva: Jukka Koskimies
Alla: Bahaman lipulla purjehtiva reeferi Almeda Star poikkesi
Las Palmasissa matkallaan Pietarista kohti Chilen San
Antonion satamaa. Kuva: Jukka Koskimies

27



28

Yllä: Yleiskuva satamaalueesta. Kuva: Puertos de Las Palmas
Vasemmalla: Reina Sofian aallonmurtajan kärki. Vasemmalla
troolari Kovas ennen telakalle menoa (tämä kuva vuodelta
2013). Kuva: Jukka Koskimies
Alla vasemalla: Konttisataman kohdalla satama jakaantuu
sisempään (läntiseen) ja ulompaan (itäiseen) altaaseen.
"Tienhaarassa" on joskus ahdasta esim. isompien alusten
kohdatessa. Kuvassa bulkkeri Nordic Malmoe ja konttialus
MSC Paris. Kuva: Jukka Koskimies
Alla: EteläAfrikan Durbanista tulossa oleva 23.403 GT:n
vetoinen ja 185 metrin pituinen tankkeri Conti Agulhas on
juuri saanut luotsin ajaakseen sisäsatamaan bunkrausta
varten. Se lähti jatkoohjeita odottaen kohti Gibraltaria. Kuva:
Jukka Koskimies
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kennettä pääsee kuitenkin seuraamaan ja kuvaamaankaupungin itäistä rantabulevardia reunustavalta käve-lytieltä, Paseo Maritimolta.
Laivakuvaajan iloksi kaupungin bussilinja 1:n (Puerto-Teatro) toinen pääteasema on lähellä tätä sisäänme-noa ja toinen Paseo Maritimon suunnassa laivojenankkurointialueen kohdalla.
Paseo Maritimo
Laivakuvaajan tärkein työmaa sijaitsee kilometrienmittaisen jalankulkutien varrella vilkasliikenteisenmoottoritien ja meren välissä. Itse suosimani paikkaon ollut kaupungin bussiliikenteen keskusasemalta(San Telmo) rantaan johtavan alikulkutien kohdalla.Siinä on rantatien mutkaan tehty levennys, jonka sisä-reunan koroke muodostaa koko pitkän rantatien ai-noan, muutaman sadan metrin mittaisen istuimen,ihanteellisen asemapaikan laivakuvaajalle. Sijainti onmyös siinä suhteessa edullinen, että kaupungin puolel-la on bussiterminaalin lisäksi baareja ja kioskeja, joistavoi käydä vaikkapa välipalaa hakemassa, jos malttaahetkeksi katkaista merelle tähyilyn.
Suunnilleen vastapäätä tätä kohtaa on sataman ulkoal-lasta rajoittavan aallonmurtajan ns. Reina Sofian ulko-laiturin kärki. Kolmen kilometrin pituinen laituri alkaakuvauspaikoille kokonaan näkymättömän korjaustela-kan edustalta, ja sen varrella näkyy korjausta odotte-levia tai telakalta valmistuneita, viimeistelyvaiheessaolevia aluksia. Siellä on myös mm. kuivarahtiliikenteenlastausterminaaleja sekä satamatankkereiden kotisa-tama. Ulointa osaa käytetään pitempiaikaiseen ma-kuutukseen ja siellä huolletaan myös öljynporauslaut-toja. Paikallinen asiantuntija pitää laiturin kärkeä yhte-nä Las Palmasin parhaista kuvauspaikoista. Ellei paikal-la satu olemaan öljynporauskalustoa, siellä voi laitu-rilla istuskelevien kalastajien tapaan viettää vapaastiaikaa. Pitkien etäisyyksien vuoksi ja ehkä myös turval-lisuussyistä sinne pääsee vain autolla.
Rantatien tähystyspaikalla riittää kuvattavaa vaihtele-vasti pitkin päivää.Vaikka pääosa sataman sisäosistaon näkymättömissä, käytännössä kaikki sisään ja ulosmenevä liikenne kulkee kuvauspaikan ohi. Etäisyydetohi kulkeviin laivoihin jäävät kuitenkin aika pitkiksi,joten hienoihin lähikuviin esim. Cuxhavenin tai Kielinkanavan (tai vaikkapa Helsingin Etelä- tai Länsisata-man) tapaan täällä on harvoin mahdollisuuksia. Talvi-kuukausina jotkut laivat lähtevät ja mahdolliset ristei-lyalukset saapuvat jo aamuhämärissä. Maisemat ovatavoimet, joten jokainen laiva pysyy näkyvillä kauan.Ennen kuin taivaanrannalle ilmestynyt alus on päässytperille satamaan tarjouduttuaan kaiken aikaa kuvatta-vaksi eri etäisyyksiltä ja eri kulmista, kutakuinkin var-

masti on jo yhdestä tai useammasta suunnasta ehti-nyt ilmaantua uutta mielenkiinnon aihetta. Ja harvoinehtii päästä ikävystymään, kun virkistävin väliajoineteen tulee kokonaan uusi laivatuttavuus.
Varmoja kuvattavia ovat tietenkin olleet Kanarianmuihin saariin (Teneriffaan, Fuenteventuraan ja Lanza-roteen) suuntautuvan matkustajaliikenteen päätoi-mijan Naviera Armas -yhtiön viiden Volcán-lautan päi-vittäiset 1-4 käyntiä sekä Fred. Olsenin katamaraaninsäännölliset käynnit. Keskitalven olosuhteissa noinpuolet matkustajaliikenteestä on osunut valoisalleajalle. Myös mm. Manner-Espanjan suuntaan liikennöi-viä Acciona Trasmediterránean matkustajalauttoja se-kä OPDR:n ja Boluda-yhtiön roro-aluksia näyttäytyimolempina vuosina. Roro-lastausta varten satamaneri puolilla on 13 ramppia.Vilkas konttiliikenne, jotaMSC näkyvästi hallitsee, tapahtuu suurimmalta osinEspanjan Välimeren ja kymmenien Länsi-Afrikan sata-mien välillä. Omiin terminaaleihinsa asioivat mm. Bo-ludan ja OPDR:n konttilaivat, jotka nekin liikennöivätmm. Kanarian saarten sekä monien Manner-Euroo-pan ja Pohjois-Afrikan satamien välillä.
Pitkän rantatien muut osuudet tarjoavat vaihtoehtoi-sia kuvakulmia tai pääsyä lähemmäs kuvattavia kohtei-ta. Itse olen ajoittain vaellellut pohjoisen suuntaanesim. päästäkseni lähemmäs MSC:n konttilaituria sekäsisäsataman liikennettä. Pitemmälle etelän suuntaantaas joutuu kulkemaan, jos halua päästä lähemmäsankkurissa makaavia laivoja.
Ankkurointialueet
Päivän kohokohtia ovat polttoainetäydennystä ja mui-ta palveluja varten Las Palmasiin pysähtyvät pitkämat-

Sataman laivaliikennettä ja ankkurointialueella odottelevia
laivoja pääsee kuvaamaan etäämmällä näkyvää kaupungin
itäistä rantaa reunustavalta kävelytieltä, Paseo Maritimolta.
Etualalla laivastosatama. Kuva: Jukka Koskimies



30

kalaiset, etenkin bulkkerit ja suuret tankkilaivat. Ku-vaamisen kannalta parhaimmillaan ne ovat satamaalähestyessään, ankkurointipaikkaa vaihtaessaan taipois lähtiessään.Ankkuriin asetuttuaan useimmat jää-vät avomerelle melko laajalle alueelle kaupungin kaak-koispuolelle, ns. eteläiselle ankkurointialueelle. Sielläniiden kuvaaminen onnistuu parhaiten kauempaa ete-län suunnasta, minne rantatie kyllä jatkuu hyvinkinpitkälle. Eteläisen ankkuripaikan tienoilla on vakioku-vauspaikan ohella rantatien ainoa toinen alikulkuyh-teys kaupungin puolelle, missä sopivasti myös sijaitseesataman pohjoisen sisäänmenon lähelle vievän bussi-linjan 1 (Puerto-Teatro) toinen pääteasema Teatro.
Vallankin aamupäivällä auringonvalon suunta täällä onepäedullinen. Myöhemmin iltapäivällä tilanne paraneeja illansuussa ankkuripaikan laivat näyttäytyvät aurin-koisella säällä hyvin valaistuina myös vakiokuvauspai-kan kohdalle. ”Puhtaiden” laivankuvien ja mieluisienkuvakulmien saaminen ei aina kuitenkaan ole helppoa.Tuulen suunta ja sen muutokset, halutun laivan erot-tuminen ankkurointikumppaneista, joskus melkoisetetäisyydet sekä näillä vesillä iltapäivisin usein parvei-levat purjeveneet voivat kiusata.
Osa aluksista, etenkin tankkereista sekä vaarallistalastia kuljettavat alukset ohjataan ns. pohjoiselle ank-kurointialueelle, joka sijaitsee Reina Sofian aallonmur-tajan ulkopuolella. Paikoilleen ehdittyään ne sijainnis-taan ja tuulista riippuen saattavat jäädä aallonmurta-jan taakse kokonaan tai osittain piiloon, mutta etääm-mältä rantatien eteläsuunnalta niitä saattaa päästä ku-vaamaan.
Huonolla säällä muiden kuin kaikkein suurimpienalusten polttoainetäydennyksiä hoidetaan myös sata-man sisällä, väylän laidassa suuren konttisatamanedustalla. Tänne mahtuu vain yksi laiva kerrallaan, jakovalla tuulella sen tukena joudutaan käyttämään hi-naajaa estämään sitä ajautumasta tässä kohdassamuutenkin ahdasta väylää tukkimaan. Polttoainetäy-dennyksiä hoitamassa on näkynyt kuusi eri pikkutank-keria.
Tilinpäätös – kokemukset kahdelta retkeltä
Retkeni Las Palmasiin olivat periaatteessa samanlaisiaviikon valmismatkoja, vuonna 2013 tammikuun 19-25.päivinä, 2014 kymmenkunta päivää aikaisemmin.
Vuonna 2013 olosuhteet olivat kuvaamisen kannaltaedulliset, sää enimmäkseen tuulinen mutta aurinkoi-nen.Täysiä 7-9 tunnin työpäiviä kertyi kuitenkin vainviisi, kun yhtenä päivänä maraton-kisa sotki liikenteenja esti pääosan päivästä kuvauspaikoille pääsyn. Kaik-kiaan noin 40 tunnin kuvaustyön tuloksena sain kuva-

tuksi yli 80 eri laivaa, monia niistä tietenkin useitakertoja eri tilanteissa ja eri päivinä. Parasta oli, ettäkaikki muut paitsi risteilijälaiturin AIDAsol olivat mi-nulle uusia tuttavuuksia. Kuvasaaliista kiinnostavim-man osan muodostivat 18 bulkkeria, 13 kuivalastia-lusta ja 11 konttilaivaa sekä 5 isoa tankkilaivaa. Mat-kustaja- ja kalastusaluksia (mukaan luettuna kylmä-kuljetusalukset) kertyi kumpiakin kymmenkunta.
Vuoden 2014 retkellä olosuhteet olivat vähemmänsuotuisat. Yhden päivän pilasi jatkuva rankkasade,muina päivinä sää oli poutainen mutta vaihtelevastipilvinen. Lisäksi neljännen lomapäivän aamuna mene-tin kamerani, joten aktiivisia kuvaustunteja jäi vainnoin 25.Yllättävää kyllä, kuvattuja laivoja kertyi milteiyhtä paljon kuin edellisenä vuonna.Tällä kertaa koti-rannoilta tuttuja olivat AIDAblu ja Kristina Katarina.Edelliseltä talvelta tuttuja oli neljä matkustajalauttaa,kolme satamatankkeria, yksi kalastusalus ja yksi pai-kallinen roro-alus, joten täysin uusia laivoja tältäkinretkeltä kertyi lähes 70. Mieluisimpien kohteiden (7bulkkeria, 8 kuivalastialusta ja 6 konttilaivaa sekä 4tankkilaivaa) määrä oli ihan hyvä suhteessa kuvauk-seen käytettyyn aikaan. Nyt tuli lisäksi kuvattua suh-teellisesti enemmän lähivesien aluksia: satamatankke-reita, kalastuslaivoja, hinaajia, öljyntorjunta-, offshore-ja vartioaluksia yms.
Mainio apu kuvasaalista ja vallankin puolihämäriä tun-nistuksia jälkikäteen selvitellessä on ollut sataman ko-tisivuilta löytyvä laivaliikenteen seurantajärjestelmä”Tráfico de Buques”. Sieltä löytyy meidän Portnetintapaan ainakin pääosa annettuna päivänä tai ajanjak-sona satamassa käyneistä laivoista ja niiden perustie-doista.Tammikuun 2013 retkeni ajalta se löysi 104 jatalvelta 2014 vastaavasti 98 kävijää, joista sitten osasattui osumaan kuvattavakseni. Kun järjestelmä toimiimyös lähivuorokauden aikana saapuvien laivojen (jalähikuukausina odotettavien risteilijöiden) luettelona,se olisi ollut mukava keksiä jo siellä ollessa!
Mahdollisuuksien mukaan olen yrittänyt selvittää,mistä päin maailmaa kukin kuvaamani pitkämatkalai-nen laiva oli ollut tulossa ja minne se lähti jatkamaanmatkaa. Näin on saanut omiakin viitteitä Las Palmasinlaivaliikenteen monipuolisuudesta.Todellisuudessa sa-taman tilastojen mukaan esim. vuonna 2012 sielläasioineet 8294 laivaa (joista mm. 1242 konttilaivaa,1111 bulkkeria ja 425 tankkilaivaa) olivat liikennöi-neet yhteensä n. 150 maan ja yli 500 eri sataman vä-lillä!
Lähtisinkö Las Palmasiin?
Kosketuksen Las Palmasin tarjontaan voi laivakuvauk-sesta kiinnostunut saada jo tavallisen turistiloman
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Yllä: Satamatankkeri Sikinos valmistautuu sveitsiläisen
bulkkeri Arosan bunkraukseen. Arosa oli saapunut aamulla
ja jatkoi vielä samana iltapäivänä kohti Libyan Tripolia.
Kuva: Jukka Koskimies
Oikealla: Suurin Las Palmasissa kuvaamani bulkkeri, 90.876
GT:n vetoinen ja 290 metrin pituinen brasilialainen Ore
Bayovar saapui Välimereltä ja jatkoi matkaa Brasiliaan.
Kovan tuulen takia sen bunkraus poikkeuksellisesti hoidettiin
ahtaassa sisäaltaassa. Kuva: Jukka Koskimies
Oikealla alla: Alycia saapui Hullista 13.1. aamulla ja jatkoi
seuraavana päivänä Togon Lomeen. Kuva: Jukka Koskimies
Alla: Vasta toukokuussa 2013 käyttöön otettu MSC Abidjan
tulossa EteläAfrikan Durbanista ja matkalla Marokon
Tangeriin. Kuva: Jukka Koskimies
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perhekävelyillä, ja käsityksen paikan erikoisuuksistaaktiivinen laivakuvaaja hankkii muutamassa päivässä.Tätä varten Las Palmasissa on useita helposti tavoi-tettavia kuvauspaikkoja. Niihin kaikkiin on pääsy jul-kisliikenteellä (joka maksaa 75 senttiä/matka) - kun-kin kohdalla sijaitsee paikallisbussien terminaali tairisteysasema.
Las Palmasin laivaliikenne ei ole kovin vilkas eikä sentarjonnan määrää voi verrata esimerkiksi Pohjanme-ren satamaväylien bongariparatiisien liikenteeseen.Toisaalta useimpia siellä kuvattavia laivoja ei voi ta-voittaa mistään muualta Euroopan vesiltä. Pitkienetäisyyksien takia joutuu usein kuitenkin tinkimäänkuvien laadusta. Keskikaupungin risteilysataman ym-päristöä lukuun ottamatta kunnon teleobjektiivi onvälttämätön.
Kiinnostavan lisän normaalin liikenteen laivatarjon-taan saa satamaa tukikohtanaan pitävistä syvänmerenkalastuslaivoista sekä satunnaisesti vierailevista tai pi-dempään laitureissa makuutetuista aluksista. Laivaku-vaajan kannattaa, tietenkin asianmukaista varovaisuut-ta noudattaen, käyttää hyväkseen mahdollisuuksia(joita omien retkieni aikana en valitettavasti oivalta-nut) yllättävän vapaasti liikkua myös varsinaisella sata-ma-alueella. Huolimatta siellä täällä nähtävistä (yleen-sä tyhjistä) vartiokopeista ISPS-rajoituksia näytetäänkäytännössä sovellettavan vain aika itsestään selviinkohteisiin kuten kontti- ja öljysatamiin yms.

Rannoilla kuljeskelun lisäksi voi täydentäviä kuvakul-mia saada artikkelin kuvituksessa avustaneen MaxBuhlin esimerkkien tapaan mm. kaupungin rinteenCuatro Cañones näköalaterassilta (minne pääseebusseilla 10-11) sekä keskustan AC tornihotellin toi-seksi ylimmän kerroksen tyhjän kuntosalin tiloista(minne on vapaa pääsy) tai Juhani Mehdon oheisenesimerkin tapaan saarten välisiltä lauttamatkoilta.
Sää Las Palmasissa on vaihteleva. Viikkoon mahtuujokseenkin varmasti myös sadekuuroja, mutta enim-mäkseen reippaat tuulet puhdistavat nopeasti taivaan.Lämpötila tammikuussa on ollut keveän kesäinen, päi-vällä lähellä kahtakymmentä astetta, illalla viileämpää.Kaupungin länsipuolen hiekkarannoilla tunnelma saat-taa olla hyvinkin kesäinen.Valoisa päivä tammikuussaon kohtuullisen mittainen ja sallii normaalisäällä 9-10tunnin kuvausajan.
Lopuksi tunnustan, että jos näytän laivakuvaajana suh-tautuvan Las Palmasiin korostetun myönteisesti, sesaattaa osaltaan johtua myös kaupungin miellyttävästävapaa-ajan ilmapiiristä. □
Lähteet
- Las Palmas Ports Handbook 2011-12- Puertos de Las Palmas (www.palmasport.es)
Kiitokset Max Buhl’ille ja Juhani Mehdolle valokuvista jakokemuksista laivakuvaajana Las Palmasissa.

Ulkomatalan lukijakysely
Haluamme tietää, mitä mieltä lukijamme ovat lehdestä ja miten voisimme parantaalehteä edelleen.
Kyselyyn voi osallistua Ulkomatalan verkkosivuilla tai suoraan osoitteessalukijakysely.ulkomatala.net
Kysely on avoinna torstaihin 15.5. asti. Vastanneiden kesken arvomme yhdenkappaleen Silja Line Yhteisliikennevarustamoista Tallinkiin kirjoja, arvo noin 30 €.

Tykkää meistä Facebookissa!
Ulkomatalan Facebook-sivut löytyvät osoitteesta www.facebook.com/ulkomatala
Sivuil la seuraamme jatkuvasti merenkulun ajankohtaisia tapahtumia, ja ne tarjoavat luki joi l le helpon
tavan olla yhteydessä lehden toimitukseen. Ulkomatalan Facebook-sivuja pääsee lukemaan myös
ilman Facebook-tunnuksia!



Yllä: Ylivoimaisesti suurin Las Palmasissa kuvaamani tankkeri,
vasta toukokuussa 2013 käyttöön otettu 282 metrin ja 83 882
GT:n bermudalainen Bahaman lippua käyttävä "shuttle
tankkeri" Samba Spirit. Se tuli Välimeren suunnasta ja jatkoi
kohti EteläAfrikkaa. Kuva: Jukka Koskimies
Oikealla yllä: Mereltä päin katsellen kaikki näyttää erilaiselta:
Bulkkeri Michele D'Amato bunkrattavana.
Kuva: Juhani Mehto
Oikealla: Kaupungin länsipuolen hiekkarannalla elettiin
kesäisissä tunnelmissa. Kuva: Jukka Koskimies
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LinjalaivatDannebroginalla New Yorkiin
Pohjoismaiset varustamot Atlantinmatkustajaliikenteessä, osa 1/3.
Uudessa juttusarjassa käsittelemme poh
joismaisten varustamoiden osuutta Pohjois
Atlantin ylittävässä matkustajalinjaliiken
teessä. Tässä sarjan ensimmäisessä osassa
aiheena ovat tanskalaiset varustamot.

Suurin tanskan lipun alla purjehtinut Atlantinmatkustajalai
va Frederik VIII saapumassa Kööpenhaminaan. Tuntemat
toman tekijän maalaus. Kuva: Liners.dk
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Yli vuosisadan ajan linjat Euroo-pasta Yhdysvaltoihin olivat maail-man meriliikenteen arvostetuim-pia ja niillä liikennöivät suurimmatja nopeimmat alukset. Mukana kil-vassa oli myös useita pohjoismai-sia varustamoita.Tässä uuden jut-tusarjan ensimmäisessä osassa pa-neudumme tanskalaisiin varusta-moihin Atlantin matkustajalinjalii-kenteessä eli DampskibsselskabetThingvallaan, Skandinavian-Ameri-kalinieniin, Baltic America Lineenja Det Østasiatiske Kompagnihin.
TEKSTI: KALLE ID

ENSIMMÄISISTÄ höyrylaivoista aina 1970-luvulle astiAtlantin yli liikennöineet matkustajalaivat olivat me-renkyntäjien aatelia. Erityisesti Euroopassa eri maitaedustavat varustamot kilpailivat verisesti siitä, kukarakentaa suurimman, hienoimman tai nopeimmanaluksen. Kuuluisimmat Atlantin-liikenteen varustamottulivat Britanniasta, Saksasta ja Ranskasta, mutta myösmonet pienemmät valtiot olivat mukana omien varus-tamoidensa voimalla – niin myös Pohjoismaista Tans-ka, Norja ja Ruotsi.Tässä artikkelissa tarkastelemmeensiksi mainitun maan osuutta Atlantin-liikenteeseen:Tanskasta kun tuli ensimmäinen pitkäikäinen pohjois-mainen Atlantin-varustamo, mutta tanskalaiset myösjättivät ensimmäisinä pohjoismaista leikin Atlantillakesken.



Pohjoismaat saavat oman Atlantin-varustamon
1800-luvulla Atlantin ylittävän matkustajaliikenteenselkäranka olivat siirtolaiskuljetukset Pohjois-Ame-rikkaan. Yhdysvallat ja Britannian siirtomaa Kanadahoukuttelivat molemmat uusia asukkaita Euroopastatarjoten siirtolaisille maata jolla elättää itsensä. Eu-roopassakin elettiin vielä pitkälti agraariyhteiskunnas-sa, mutta tarpeeksi maata ei yksinkertaisesti ollut kai-kille halukkaille. Vaihtoehtona oli työ kaupungeissa,yleensä epäinhimillisissä oloissa tehtaissa aikana, jol-loin työntekijän oikeuksia ei vielä tunnettu. Ei siis olemikään ihme, että muutto länteen oli houkuttelevavaihtoehto – myös Pohjoismaiden asukkaille.
Tanskasta, Ruotsi-Norjasta ja myös Suomesta siirto-laiset matkustivat yleensä joko laivalla tai maitse Sak-saan tahi Britanniaan, josta matka jatkui saksalaistentai brittiäisten varustamoiden aluksilla Atlantin yli.Norjalainen Det Norsk-Amerikanske Dampskibssels-kab (DNADS) oli hetkellisesti onnistunut taistele-maan brittiläis-saksalaista ylivaltaa vastaan 1871-76,mutta DNADS:in konkurssin jälkeen Pohjoismaat oli-vat ilman omaa Atlantin-varustamoa.
Aloite uudesta pohjoismaisesta Atlantin-varustamostatuli Tanskasta. 1870-luvun lopulla tanskalainen suurlii-kemies Carl Frederik Tietgen – mm. DFDS:n ja Bur-meister & Wain -konepajayhtiön perustaja – tekialoitteen varustamon perustamisesta hoitamaan mat-kustajaliikennettä Pohjoismaista New Yorkiin. Tietgenyh-teistyökumppaneineen hankki liikennettä vartenolemassaolevan tanskalaisen linjalaivan, 1874 valmis-tuneen Thingvallan. Laivan mukaan varustamokin sainimekseen Dampskibsselskabet Thingvalla, englannik-si Thingvalla Line. Thingvalla-laiva oli 92 metriä pitkäja kuljetti tuhat matkustajaa: 50 sekä ensimmäisessäettä toisessa luokassa ja 900 askeettisessa kolman-nessa luokassa.
Aiemmin Tanskasta Itä-Aasiaan liikennöinyt Thingvallaei kuitenkaan ollut itsensä mukaan nimetyn varusta-mon ensimmäinen laiva Atlantin ylittävässä liikentees-sä. Ensimmäisenä Atlantin nimittäin ylitti alkukesästä1880 rahdattu Harald-laiva, joka kykeni kuljettamaan360 matkustajaa. Alus kulki reittiä KööpenhaminastaNewcastlen kautta New Yorkiin. Myöhemmin samanavuonna myös Thingvalla liittyi linjalle. Jo aikaisessa vai-heessa Thingvalla Line päätti luopua pysähdyksestäNewcastlessa – sen sijaan laivat kulkivat Kristianian(nykyinen Oslo) kautta. Harald-laiva lopetti liikenteenThingvallan laivastossa jo 1881.

Uusia aluksia ja onnettomuuksia
Thingvalla Line saavutti nopeasti suuren suosion poh-joismaisten matkustajien keskuudessa ja jo vuonna1882 varustamolle valmistui kolme kokonaan uuttalaivaa: 99-metriset, tuhat matkustajaa kuljettavat sisar-alukset Geiser ja Island Burmeister & Wainilta Tans-kasta sekä pienempi 95-metrinen 628 matkustajanHekla Kockumsin telakalta Ruotsista. Seuraavanavuonna lisättiin pysähdys Kristiansandissa, mutta piantämän jälkeen tapahtui varustamon historian ensim-mäinen onnettomuus: vasta kaksi vuotta vanha Heklaajoi karille Sandefjordissa ja upposi. Miehistö, matkus-tajat ja pääosa rahdista ehdittiin onneksi pelastaa. Ku-ten myöhemmin saamme nähdä, tämä ei jäänyt vii-meiseksi Thingvallan aluksia kohdanneeksi onnetto-muudeksi.
Korvaamaan menetettyä Heklaa Thingvalla Line rah-tasi pienemmän Heimdal-laivan, joka kulki varusta-mon liikenteessä vuoteen 1884 asti. Tuona vuonnauponneelle Heklalle valmistui varsinainen korvaaja,kun uusi Hekla valmistui Scott & Co:n telakalta Bri-tanniasta. Uusi Hekla oli 101-metrisenä varustamonsuurin laiva, mutta se kuljetti vain 870 matkustajaa.
Jo vuonna 1888 Thingvalla Linea kohtasi uusi onnet-tomuus, kun Atlantin yli länteen matkalla ollut Thing-valla törmäsi vastakkaiseen suuntaan matkalla ollee-seen Geiseriin Sable Islandin lähellä.Törmäyksen seu-rauksena Geiser katkesi ja 105 matkustajaa menettihenkensä. Thingvalla pääsi omin voimin Halifaxiin,vaikka aluksen keula oli pahasti vaurioitunut tör-mäyksessä. Sää oli onnettomuuden aikaan hyvä ja on-nettomuuden syyksi väitettiin yleisesti laivojen mie-histöjen ammattitaidottomuutta.
Käytettyjä aluksia ja vielä yksi onnettomuus
Saadakseen korvaajan uponneelle Geiserille Thing-valla Line osti belgialaiselta Engels Linelta vuonna1880 valmistuneen Jan Breydel -laivan vielä vuoden1888 aikana. Laiva sai Thingvallan laivastossa aiem-masta Islantiin viittaavasta nimistöstä poiketen nimek-seen Danmark.Alus oli noin 104 metriä pitkä ja kul-jetti 1100 matkustajaa. Danmarkin ura Thingvallan lai-vastossa jäi kuitenkin hyvin lyhyeksi: jo keväällä 1889laivan potkuriakseli rikkoutui aluksen matkatessa At-lantilla ja se alkoi upota. Danmarkin matkustajat jamiehistö saatiin pelastettu Atlantic Transport Line-varustamon Missouri-laivalle, mutta Danmark itses-sään menetettiin.
Korvaaja uponneelle Danmarkille löytyi samasta pai-kasta kun Danmark itsekin: syksyllä 1889 ThingvallaLine osti Engels Linelta Danmarkin kanssa käytännös-
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Yllä: Vilhelm Arnesenin maalaus Thingvallasta Kööpenhaminassa.
Oikealla: Antonio Jacobsenin maalaus Islandista merellä. Vaikka
taiteilija on maalannut varustamon lippuun kuusisakaraisen täh
den, oli Thingvallan korsteenimerkkissä seitsensakarainen tähti.
Alla: Hekla (2) kuivatelakalla. Alus oli valmistuessaan varustamon
suurin.
Kuvat: Liners.dk
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sä identtisen Pieter de Coninck -aluksen, joka uudel-leennimettiin Norgeksi.
Vuonna 1893 Thingvalla Linen liikenteeseen hankittiinviimeisen kerran uusi alus, kun varustamo osti britti-läiseltä White Star Linelta näiden 1872 valmistuneenCeltic-aluksen. Nimen Amerika saanut alus oli selvästiThingvallan laivaston suurin, sillä se oli peräti 133metriä pitkä.Toisaalta laivan matkustajamäärä oli vain1166, siis vain 66 matkustajaa enemmän kuin huo-mattavasti pienemmällä Norgella.Amerika osoittautuivirheostoksi: aluksen polttoaineenkulutus oli vanhojaaluksia korkeampi ja samaan aikaan Amerikan hankki-misen kanssa HAPAG aloitti kilpailevan linjan Pohjois-maistaYhdysvaltoihin. Nelivuotisen Thingvalla-uransaaikana Amerika teki vain kahdeksan edestakaista mat-kaa Atlantin yli. Laiva vedettiin liikenteestä 1897 ja ro-mutettiin seuraavana vuonna.
Uusi omistaja ja uusi nimi
Vuoden 1898 alussa Thingvalla Line oli vaikeuksissa:matkustajamäärät olivat laskeneet, varustamon laivatolivat iäkkäitä ja varustamon maine ei toistuvista on-nettomuuksista johtuen ollut paras mahdollinen.Täs-sä vaiheessa Thingvallan pelastajaksi tuli toinen CarlFrederik Tietgenin perustama varustamo: Det Fore-nede Dampskibs-Selskab eli tuttavallisemmin DFDS.DFDS osti Thingvalla Linen sekä sen neljä alusta –Thingvallan, Islandin, Heklan (2) ja Norgen. Uusiomistaja päätti luopua Thingvalla Line -nimestä; sentilalle tuli yleispohjoismaisempi Skandinavien-Ameri-kalinien (englanniksi luontaisesti Scandinavian Ameri-ca Line) ja varustamon laivojen väritys muutettiinvastaamaan DFDS:n väritystä. Laivojen nimet säilyivätkuitenkin ennallaan.
Uuden omistajan ensimmäisenä tavoitteena oli Skan-dinavien-Amerikalinienin laivaston modernisointi jakannattavuuden parantaminen.Tätä varten varusta-mon osakepääomaa kasvatettiin huomattavasti, mistäsaaduilla varoilla tilattiin kolme uutta alusta Alexan-der Stephen & Sonsin telakalta Skotlannista luovutet-tavaksi vuosina 1902-1903. Jo ennen uusien alustenvalmistumista Thingvalla myytiin norjalaisille omista-jille vuonna 1900.
Oscar II, Hellig Olav ja United States
Ensimmäinen Skandinavien-Amerikalinienin uudisra-kennuksista, Ruotsin ja Norjan kuninkaan mukaan ni-metty Oscar II, valmistui alkuvuodesta 1902. Uusi lai-va oli kaikin puolin modernimpi kuin Thingvalla Linel-ta perityt alukset: se oli huomattavasti suurempi (10000 brt), pidempi (157 metriä) ja nopeampi (15,5 sol-mua).Aluksessa oli kaksi potkuria aiemman sukupol-

Yllä: Norge hankittiin korvaamaan haaksirikkoutunutta
Danmarkia. Myös laivan oma ura päättyi haaksirikkoon.
Kuva: John S. Johnson/Library of Congressin kokoelmat
Alla: Litografia 1902 valmistuneesta Oscar II:sta. DFDS:n
ostettua Thingvallan vaihtuivat varustamon korsteenivärit
DFDS:n väreiksi, ja myös maalauksen yläkulmassa komeilee
DFDS:n korsteenimerkki pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen
lippujen ympäröimänä. Kuva: Liners.dk



ven yhden sijaan. Matkustajia Oscar II kuljetti 123 en-simmäisessä luokassa, 133 toisessa luokassa ja 843kolmannessa luokassa. Vanhemmista aluksista poike-ten kolmannenkin luokan matkustajilla oli omat hytitsuurten makuusalien sijaan.
Oscar II:n sisaralus Hellig Olav valmistui vuoden sisa-rensa jälkeen. Käytännössä vanhemman sisarensakanssa identtinen alus nimettiin Norjan suojelupyhi-myksen, keskiaikaisen kuninkaan Olavi Pyhän mukaan.Sisarsarjan kolmas ja viimeinen alus sai nimen UnitedStates. Se oli sisarista suurin noin 100 bruttorekiste-ritonnin marginaalilla ja se otti enemmän kolmannenluokan matkustajia kuin sisarensa – 1100 – mutta toi-saalta vähemmän toisen luokan matkustajia.
Uusien alusten valmistuminen ei kuitenkaan vielämerkinnyt vanhojen Thingvallan alusten loppua, vaikkakilpailu Atlantilla kiristyikin yhdysvaltalaisen Interna-tional Mechant Marinen (IMM) yrittäessä parantaamarkkinaosuuttaan mm. avaamamalla linjan Pohjois-maihin. Skandinavien-Amerikalinjen selvisi haasteesta,mutta varustamo ei vieläkään päässyt eroon onnetto-muusherkkyydestään: kesäkuussa 1904 Norge ajoikarille Skotlannin pohjoisrannikolla ja upposi. Laivavei mukanaan 583 matkustajaa ja 45 miehistönjäsentä– vain murto-osa pelastui. Vuonna 1905 loputkinThingvallalta perityt alukset jäivät pois liikenteestä.Island vedettiin liikenteestä vuoden alussa ja myytiinmyöhemmin romuksi. Hekla puolestaan kärsi keväänaikana kahdesti peräsinrikosta, minkä jälkeen aluspäätettiin myydä. Näin Skandinavien-Amerikalinieninlaivasto koostui enää vain yhtiölle uutena rakenne-tuista aluksista.
Kolme alusta ei kuitenkaan ollut tarpeeksi varusta-mon tarpeisiin ja keväällä 1906 Skandinavien-Ameri-kalinjen osti Holland Amerika Lijnilta 1873 valmistu-neen Rotterdam-aluksen. Laiva sai uudeksi nimekseenC. F. Tietgen, Dampskibsselskabet Thingvallan jaDFDS:n perustajan mukaan. 143 metriä pitkä ja 8 200bruttorekisteritonnin C. F.Tietgen pystyi kuljettamaan900 matkustajaa.
Viimeinen uudisrakennus FrederikVIII
C. F. Tietgen jäi väliaikaisratkaisuksi Skandinavien-Amerikalinienin laivastossa, sillä pärjätäkseen koven-tuneessa kilpailussa varustamo tarvitsi aiempaa suu-remman ja nopeamman aluksen. Kilpailu pohjoismai-sista matkustajista kiristyi huomattavasti, kun NorskeAmerikalinje aloitti liikenteen vuonna 1913. Osittainvastauksena norjalaisvarustamon haasteeseen, Skan-dinavien-Amerikalinie tilasi vuoden 1913 alussa Vul-canin telakalta Stettinissä uuden matkustaja-aluksen,joka tuli valmistuessaan olemaan Pohjoismaiden suu-
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Ylinnä: Tuntemattoman tekijän maalaus Hellig Olavista New
Yorkissa. Taitelija on maalannut laivan huomattavasti
realistisemmin kuin viereisen sivun maalauksessa Oscar II:sta.
Yllä: Hellig Olavin ensimmäisen luokan musiikkisalonki.
Matkustajien asuista päätellen kuva on ajalta ennen
ensimmäistä maailmansotaa, mahdollisesti alus on kuvassa
uusi. Huomaa SkandinavienAmerikalinienin liikemerkin
käyttö koristekuviona.
Alla: Uudisrakennesarjan viimeisenä valmistunut United States
jatkoi perinnettä Atlantinlaivojen nimeämisestä
määränpään mukaan.
Kuvat: Liners.dk
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rin. Tanskan kuninkaan mukaan nimen Frederik VIIIsaanut alus aloitti liikenteen helmikuussa 1914. Frede-rik VIII oli 165 metriä pitkä ja sen bruttovetoisuus oli11 850 rekisteritonnia. Matkustajia otettiin 121 en-simmäiseen, 259 toiseen ja 881 kolmanteen luokkaan.Aluksen aiempaa sukupolvea tehokkaammat koneetantoivat sille 17 solmun nopeuden. Uuden laivan val-mistuttua C. F. Tietgen myytiin tanskalaisomisteiselleRussian America Linelle (lisää tästä alla).
Pian Frederik VIII:n valmistumisen jälkeen syttynytensimmäinen maailmansota aiheutti rajoituksia meri-liikenteelle. Tanskan neutraalius sodassa ei ollut taehaavoittumattomuudesta ja liikennetta harvennettiinvaikkakaan ei lopetettu. Sota ja vähennetyt vuorotkuitenkin laskivat matkustajamääriä huomattavasti.
Sodan loputtua tilanne Atlantilla oli syvästi muuttu-nut. Skandinavien-Amerikalinie ei enää ollut Pohjois-maiden ainoa Atlantin-varustamo: Norske Amerika-linje oli aloittanut liikenteen 1913 ja Svenska AmerikaLinien 1915. Sekä norjalaiset että ruotsalaiset mat-kustivat nyt mieluummin ”omilla” laivoillaan.Toisaaltasamaan aikaan maailmaa vaivasi vakava tonnistopula,ja Skandinavien Amerikalinie oli yhtenä harvoista va-rustamoista selvinnyt sodasta kokonaan ilman mene-tyksiä.Varustamo ei kuitenkaan onnistunut hyödyntä-mään asemaansa ja pian sitä vaivasivat pienenevätmatkustajamäärät.
Ratkaisu pudonneisiin matkustajamääriin löydettiinetelästä, kun puolalaiset alkoivat muuttaa yhä enene-vässä määrin Atlantin yli. Skandinavien Amerikaliniejatkoi reittiään Saksan Stettiniin, josta puolalaistenmatkustajien oli helppo nousta laivaan.Tämä johti va-kavaan kilpailuun toisen tanskalaisen varustamon Bal-tic America Linen (entinen Russian America Line)kanssa. Ilo puolalaisista siirtolaisista jäi kuitenkin lyhy-eksi, kun 1920-luvun alussa Yhdysvallat kiristi maa-hanmuuttolainsäädäntöään ensin The EmergencyQuota Actillä 1921 ja sitten The Immigration Actillä1924. Jälkimmäinen oli suunniteltu nimenomaan slaa-vien – siis mm. puolalaisten – juutalaisten ja italialais-ten maahanmuuton hillitsemiseksi.
Linjan loppu
Vielä 1920-luvun lopulla Skandinavien-Amerikaliniesuunnitteli kahden aiempaa suuremman ja nopeam-man aluksen rakennuttamista. Christian IX ja Chris-tian X -nimillä suunnitellut kolmekorsteeniset laivatolisivat olleet nelipotkurisia moottorilaivoja aiempienkaksipotkuristen höyrylaivojen sijaan, mutta niidenrakentamiseen oltaisiin tarvittu runsaasti tukea Tans-kan valtiolta: DFDS oli valmis sijoittamaan laivoihinvain kolme miljoonaa kruunua, mutta halusi valtiolta

Ylinnä: Käytettynä henkittu C. F. Tietgen oli alkujaan ollut
Holland America Linen Rotterdam. Se edusti Skandinavien
Amerikalinienin muuhun laivastoon verrattuna selvästi
vanhempaa alussukupolvea.
Yllä: Frederik VIII oli valmistuessaan Pohjoismaiden suurin
matkustajalaiva. Aluksen koko näkyy selvästi myös kuvissa,
kun vertaa aiempien sivujen kuviin.
Alla: Frederik VIII:n ensimmäisen luokan tanssisalonki oli
tilava ja ilmava; se edusti tyyliltään ranskalaista
uusklassismia.
Kuvat: Liners.dk



18 miljoonaa kruunua tukea. Muut tanskalaisvarusta-mot älähtivät tuesta ja sitä ei koskaan myönnetty.
1930-luvulle tultaessa alkoi Skandinavien-Amerikalini-en alasajo. Oscar II ja Hellig Olav vedettiin liikentees-tä ja makuutettiin vuonna 1931. Molemmat myytiinmyöhemmin romuksi. Näin Skandinavien-Amerikalini-enin liikenteeseen jäivät enää United States ja Frede-rik VIII. United Stateskin vedettiin liikenteestä vuoden1934 lopulla. Frederik VIII jatkoi vielä vuoden pidem-pään, kunnes joulukuussa 1935 sekin lopetti liiken-nöinnin. Molemmat laivat romutettiin ja näin loppuiSkandinavien-Amerikalinienin tarina.
Tämä ei kuitenkaan merkinnyt tanskalaisvarustamoi-den Atlantin-matkustajaliikenteen loppua, sillä Skandi-navien-Amerikalinienin liikenteen loppuessa TanskastaYhdysvaltoihin liikennöi matkustajia kuljettavilla aluk-silla myös toinen tanskalaisvarustamo, Det Østasiatis-ke Kompagni. Ennen ØK:n omissa nimissään harjoit-tamaan liikenteeseen paneutumista on kuitenkin syy-tä palata ajassa hieman taaksepäin ja kertoa ØK:nomistaman Baltic American Linen tarina.
Baltic American Line
Tanskan suurimpiin kuuluva varustamo Det Østasia-tiske Kompagni, tuttavallisemmin ØK, oli nimensämukaisesti aloittanut toimintansa 1898 liikennöimälläTanskasta Kaukoitään. Varustamon kenties kuuluisinsaavutus oli ensimmäisen valtameriliikenteeseen ra-kennetun moottorilaivan, Selandian, rakennuttaminen1912. Varustamo oli pääasiassa kuuluisa EuroopastaKaukoitään suuntautuneesta liikenteestään, mutta ØKliikennöi myös Pohjois-Amerikkaan sekä tytäryhtiöi-densä Russian America Linen ja Baltic America Linenkautta että omalla nimellään.
Vuonna 1906 saksalainen HAPAG oli perustanut ty-täryhtiö Russian American Linen (RAL), venäjäksi
Русско-американской линии , hoitamaan liiken-nettä Liepajasta Rotterdamin kautta New Yorkiin. Joseuraavana vuonna yhtiö siirtyi tanskalaisen Det Øst-asiatiske Kompagnin omistukseen, mutta varustamonkotipaikkana pysyi Pietari ja sen alukset liikennöivätVenäjän lipun alla. Aluksi RAL:n liikenteessä kulki lä-hinnä ØK:n laivastosta siirrettyjä aluksia, mutta varus-tamolle valmistui vuosien 1908 ja 1915 välillä sarjauudisrakennuksia: Russia, Kursk, Czar ja Czaritza.Alusten koko vaihteli 6500 ja 8600 bruttorekisteri-tonnin välillä. Suurin, eli Russia, kykeni kuljettamaan1700 matkustajaa ja pienin, eli Czar, 1300. Ensimmäi-sen maailmansodan aikana alukset liikennöivät Arkan-gelista Hammerfestin kautta New Yorkiin, mutta loka-kuun vallankumous ja sitä seurannut bolshevikkienvoitto Venäjän sisällissodassa merkitsivät varustamon

loppua. Russian American Linen neljä alusta siirtyivätØK:n omistukseen ja ne rahdattiin Cunard Linelle,
ØK kuitenkin näki potentiaalia vanhassa RussianAmerican Linen reitissä ja vuonna 1921 perustettiinBaltic American Line. Russia, Kursk, Czar ja Czaritzasiirrettiin uuden varustamon nimiin ja ne saivat ni-mikseen Latvia, Polonia, ja Estonia ja Lituania. Nelikkosai peräänsä Tanskan lipun ja myös Baltic AmericanLinen pääkonttori oli Tanskassa. Laivat asetettiin lin-jalle Liepajasta Danzigin (nyk. Gdansk) ja Kööpenha-minan kautta NewYorkiin. Kuitenkin jo samana vuon-na Yhdysvallat alkoi rajoittaa siirtolaisten tuloa maa-han (kuten edellä kuvattiin), eikä Baltic American Lineollut suuri menestys. Jo vuonna 1923 Latvia, varusta-mon suurin mutta myös vanhin alus, myytiin Japaniin.Seuraavana vuonna liikenne Liepajaan lopetettiin.
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Yllä: Czar, suomalaisittain Tsaari, oli toiseksi viimeinen Russian
American Linen uudisrakennus. Baltic American Linen
laivastossa alus sai nimen Estonia. Kuva: Public Domain kuva
Alla: Baltic American Linen Polonia (exKursk) kuvattuna
varustamon viimeisenä liikennöintivuonna 1930. Samana
vuonna laiva myytiin uudelle Gdynia America Linelle. Sen
nimi ei muuttunut. Kuva: Public Domain kuva



42

Vuonna 1928 New Yorkin -liikenteen rinnalla BalticAmerican Line alkoi liikennöidä myös Quebeciin.Täl-löin varustamo jopa ilmoitti kahden uudisrakenteentulosta Kanadan-liikenteeseen, mutta nämä eivät kos-kaan toteutuneet (lienee tosin mahdollista, että nämälaivat olivat alla mainitut, vuonna 1930 ØK:lle valmis-tuneet Amerika ja Europa). Kanadan-liikenteestäkäänei ollut Baltic American Linen pelastajaksi; vuonna1930 varustamo laivoineen myytiin puolalaiselle Gdy-nia-America Linelle.
Østasiatiske Kompagnin Kalifornian-linja
Vuonna 1928 ØK tilasi Burmeister & Wainin telakaltaKööpenhaminasta kaksi matkustaja-rahtilaivaa. Kutentodettua, saattoivat nämä olla tarkoitettuja Puolan jaKanadan väliseen liikenteeseen. Laivat varustettiinkylmäruumilla ja verrattain pienillä matkustajatiloillaEuroopan ja Kalifornian välistä liikennettä varten.Val-

mistuttuaan nimet Amerika ja Europa saaneet laivatkuljettivat 56 matkustajaa – matkustajakapasiteettiakasvatettiin myöhemmin 70:een – ja niissä oli suuretkylmäruumat hedelmien kuljettamiseen KaliforniastaEurooppaan. Laivoissa oli vain yksi potkuri, mutta nii-den dieselmoottorit olivat valmistuessaan maailmantehokkaimmat ja laivojen matkanopeus oli 14 solmua.10 200 bruttorekisteritonnin alukset olivat suurim-mat Tanskassa rakennetut laivat.
Ulkoisesti uudet alukset poikkesivat merkittävästiØK:n aiemmista aluksista siinä, että niissä oli kaksikorsteenia – tähän asti ØK:n moottorilaivoissa kun eiollut ollut korsteeneita lainkaan, vaan pakokaasut olijohdettu ulos mastoihin liitettyjen pakoputkien kaut-ta.
Ensimmäinen aluksista, Amerika, aloitti liikennöinninvuonna 1930. Europa seurasi vuotta myöhemmin.Alukset menestyivät niin hyvin, että 1935 valmistuivielä kolmas sisarlaiva, Canada.Viimeisessä sisaressasekä laivan keula että perä saivat uudet, modernim-mat muodot, mutta muilta osin Canada oli identtinensisartensa kanssa.
Canada menetetiin toisen maailmansodan alkuvai-heessa, kun se upposi 1939 ajettuaan miinaan Hullinedustalla. Sen tilalle Kalifornian-linjalle tuli 1931 Nar-skovin telakalta valmistunut Erria, joka kykeni rahdinlisäksi kuljettamaan 75 matkustajaa.Vuoden 1940 ai-kana Kalifornian-linjan reittiä ehdittiin vielä muuttaaniin, että alukset vierailivat matkalla myös New Yor-kissa, mutta pian tämän jälkeen Tanska joutui Saksanmiehittämäksi ja liikenne loppui. ØK:n laivat päätyivätliittoutuneiden haltuun ja Canadan lisäksi myös Ame-rika sekä Europa menetettiin sodassa. Amerika tor-pedoitiin Grönlannin rannikolla 1941 ja 86 ihmistämenehtyi. Europa joutui pommikoneiden kohteeksikolmeen eri otteeseen – ensimmäisten pommitustenjälkeen sitä ehdittiin alkaa korjata, mutta kolmannellakerralla toukokuussa 1941 alus vaurioitui korjauskel-vottomaksi.
Østasiatiske Kompagnin NewYorkin -linja
ØK:n matkustajaliikennettä Kaliforniaan ei enää aloi-tettu uudelleen toisen maailmansodan jälkeen.Varus-tamo ei kuitenkaan ollut vielä pessyt käsiään rahdin jamatkustajien kuljettamisesta Amerikkaan, vaan se ava-si linjan Kööpenhamista New Yorkiin vuonna 1946.Linjan ensimmäinen alus oli Jutlandia, 140-metrinen8400 brt:n rahtialus. Rahdin lisäksi Jutlandialla oli tilat80 ensimmäisen luokan matkustajalle. Laiva oli val-mistunut 1934 Nakskov Skibsværftin telakalta Tans-kasta. Jutlandian rinnalla kulki ajoittain 1945 Narsko-vista valmistunut Jutlandiaa hieman pienempi Falstria,

Yllä: ØK:n Amerika (jota ei pidä sekoittaa artikkelissa
aiemmin esiintyneeseen Thingvalla Linen Amerikaan)
kuvattuna Vancouverin edustalla Kanadassa keväällä 1932.
Kuva: Walter E. Frost/City of Vancouver Archives
Alla: Europa oli ulkoisesti sisarensa tapaan
matkustajalaivamainen, mutta käytännössä alukset olivat
lähes puhtaaksiviljeltyjä rahtilaivoja.
Kuva: Walter E. Frost/City of Vancouver Archives



joka pystyi rahdin lisäksi kuljettamaan 60 matkustajaa.Vaikka sitä ei kenties tuolloin tiedettykään, Falstriatuli jäämään viimeiseksi ØK:lle valmistuneeksi mat-kustajia kuljettavaksi alukseksi.
1949 Falstria siirtyi Kaukoidän liikenteeseen ja Jutlan-dian rinnalle linjalle tuli sen vanhempi sisar Erria, jokaoli kulkenut Amerikkaan jo 1940. Jo vuonna 1950 Er-ria jäi linjan ainoaksi alukseksi, kun Jutlandia muutet-tiin sairaalalaivaksi Korean sotaa varten. ØK:lla olikuitenkin suunnitelmia laajentaa huomattavasti NewYorkin -liikennettään. Vuonna 1951 Gdynia-AmericaLine veti 1935 valmistuneen Batory-laivansa pois lii-kenteestä. ØK tarjoutui ostamaan 14 000 brt:n Bato-ryn, tarkoituksenaan asettaa se Kööpenhaminan jaNew Yorkin väliselle linjalle. Batoryn myötä linja olisimuuttunut varsinaiseksi matkustajalinjaksi, sillä kor-keatasoinen alus pystyi kuljettamaan yli 800 matkus-tajaa. Kauppoja ei kuitenkaan syntynyt. Samassa tar-koituksessa ØK teki tarjouksen myös Svenska Ameri-ka Linienin 1948 valmistuneesta Stockholmista, muttatämäkään ei johtanut kauppoihin.
ØK siis jatkoi Atlantin-liikennettä vanhoilla aluksillaan.Erriaa kuitenkin kohtasi onnettomuus joulukuussa1951, kun se paloi Portlandin edustalla ja 11 ihmistämenetti henkensä. Errian korvaajaksi tuotiin vuonna1952 linjalta kolme vuotta aiemmin poistunut Falstria.ØK:n Atlantin-liikenteen loppuvaiheista saatavilla ole-va tieto on ristiriitaista: toisten lähteiden mukaan lii-kenne päättyi jo 1953, kun taas toisten mukaan Jut-landia palasi linjalle Korean sodan jälkeen vuonna1954 ja liikenne jatkui aina vuoteen 1964. Mikäli jäl-kimmäinen tieto pitää paikkansa, oli Kööpenhamina-New York -linja viimeinen ØK:n matkustajalinja. Jokatapauksessa, ØK:n luovuttua New Yorkin -liikenteestäpäättyi tanskalaisten varustamoiden osuus Atlantinmatkustajalinjaliikenteessä. □
Lähteet
- Bonsor, N.R.P: North Atlantic Seaway.- Peter, Bruce: Dansk Linjefart fra Selandia til EmmaMærsk.- Flådens historie (www.navalhistory.dk)- Liners.dk- Norway Heritage – Hands Across The Sea(www.norwayheritage.com)- Ships of the East Asiatic Line on Postcards(www.mariners-l.co.uk/eac/eac.htm)- Skandinavien-Amerika Linie (skandinavien-amerika-linie.com)- The Ships List (www.theshipslist.com)- Wikipedia (en.wikipedia.org)
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Yllä: Californianlinjalla ja myöhemmin myös New Yorkin
linjalla liikennöinyt Erria edusti ØK:n perinteistä
moottorilaivatyyppiä: siinä ei ollut varsinaista korsteenia ja
aluksen runko oli maalattu valkoiseksi. Kuva: Walter E.
Frost/City of Vancouver Archives
Alla: ØK:n Jutlandia Vancouverissa kesällä 1955. Aluksen
keulan rakenne oli varustamon laivastossa poikkeuksellinen.
Kuva: Walter E. Frost/City of Vancouver Archives
Alimpana: ØK:n viimeiseksi jäänyt matkustajarahtialus
Falstria oli ulkonäöltään selkeästi sukua varustamon
vanhemmille aluksille, mutta kuitenkin modernimpi
muotoilultaan. Kuva: Walter E. Frost/City of Vancouver
Archives
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Lokikirja
Maalishuhtikuu 2014

TEKSTI: KALLE ID JA OLLI TUOMINEN

Arctech rakentaa kolmannen jäätämurtavanhuoltoaluksen Sovcomflotille. Arctech HelsinkiShipyard ilmoitti 21.4. solmineensa sopimuksen jäätä-murtavan huoltoaluksen toimittamisesta Venäjän suu-rimmalle varustamolle Sovcomflotille. Ohotanmerenöljy- ja kaasunporauksen tukialukseksi suunniteltu lai-va tulee olemaan paranneltu versio Arctechin aiem-min Sovcomflotille rakentamista Vitus Beringistä jaAleksey Chirikovista. Tilatun uuden aluksen arvo onnoin 100 miljoonaa euroa ja se tullaan toimittamaanomistajalleen kesäkuussa 2016.
Viking Linen toimitusjohtaja vaihtui – Back-man sai lähteä.Viking Line vaihtoi yllättäen toimi-tusjohtajaa maaliskuun puolivälissä.Yhtiötä vasta hel-mikuusta 2010 johtaneen Mikael Backmanin työsuh-de päättyi välittömästi ja uudeksi toimitusjohtajaksinimitettiin vuodesta 1988 yhtiössä työskennellyt va-ratoimitusjohtaja Jan Hanses. Backmanin mukaan läh-dön syynä olivat näkemyserot yhtiön hallituksenkanssa.
STX:n Euroopan-telakat myydään kesäkuu-hun mennessä. Turun Sanomien mukaan korealai-sen STX-konsernin päävelkoja Korean DevelopmentBank haluaa saada STX:n Euroopan-telakat – siis Tu-run telakan Suomessa ja Saint Nazairen telakan Rans-kassa – myytyä kesäkuuhun mennessä. Kauppalehdenmukaan Turun telakasta olisi kiinnostunut ainakinalankomaalainen Damen-telakkayhtiö, kun taas hu-huissa Meyer Werftin kerrotaan myös olleen kiinnos-tunut STX Europen telakoista. Elinkeinoministeri JanVapaavuori puolestaan vilautti mahdollisuutta Turuntelakan päätymisestä venäläisomistukseen. Vapaavuo-ren mukaan Ukrainan kriisi on “ohimenevä ilmiö” javenäläiset sijoitukset ovat tervetulleita Suomeen.

Helsingin risteilykesä alkoi. Helsingin risteilykesäalkoi 25.4., kun Cruise & Maritime Voyages -varusta-mon Discovery purjehti Helsingin Eteläsatamaan. Ke-sän aikana risteilijävierailuja kaupungissa on yhteensänoin 260, ja ne tuovat mukanaan noin 390 000 mat-kailijaa. Helsingin sataman tiedotteen mukaan uusiatai uudella nimellä saapuvia vierailijoita on yhteensäkahdeksan: L'Austral, Celebrity Infinity, Explorer, Sea-bourn Quest, Royal Princess, Louis Aura, Legend ofthe Seas ja L’Horizon. Saapuvien alusten luettelostalöytyy kuitenkin myös kolme muuta uusvanhaa tulo-kasta, eli Portuscale Cruisesin Funchal,Azores ja Lis-boa. Näistä viimeisen vierailu on kuitenkin epätoden-näköinen, sillä aluksen remontti on viivästynyt pahas-ti.
Bore kehitti oman rikkipesurin. Rettig GroupBore on kehittänyt oman rikkipesurin, jonka koekap-pale tullaan asentamaan Seagard-laivaan huhtikuussa.Wärtsilän ja Langh Shipin kehittämistä pesureistapoiketen Boren malli on kuivapesuri, jossa veden si-jaan rikki kerätään kipsiin. Pesurissa käytetty kipsivoidaan myöhemmin hyödyntää esimerkiksi raken-nusmateriaalina. Kuivapesurin etuna on, että se pois-taa myös typen oksideja, joita koskevat päästörajoi-tukset ovat parhaillaan suunnitteilla. Bore ei kuiten-kaan aio itse alkaa pesurivalmistajaksi, vaan aikoo et-siä yhteistyökumppanin pesureita rakentamaan. Va-rustamolla oli jo tarvittava yhteistyökumppani Sak-sassa, mutta se meni konkurssiin.
Neste Oil ulkoistaa hoitovarustamotoimintan-sa norjalaiselle OSM Group AS:lle. Öljy-yhtiöNeste Oil siirtää osana varustamotoiminnasta luopu-mistaan (ks. UM 5/2013) hoitovarustamotoimintansaOSM Groupille, joka perustaa Suomeen tytäryhtiönvastaamaan Neste Oilin alusten miehityksestä. Toi-minnot on tarkoitus siirtää uuteen yhtiöön kuluvankevään aikana. Neste Shippingin palveluksessa olevatreilut 300 työntekijää siirtyvät vanhoina työntekijöinäuuteen yhtiöön.
Palva ja Stena Poseidon myytiin. Neste Oil jaConcordia Maritime ovat myyneet yhdessä omista-mansa tuotetankkerit Stena Poseidonin ja Palvan ka-nadalaiselle Transport Maritime St-Laurent Inc -yh-tiölle. Neste ei paljasta kauppahintaa, mutta sillä onyhtiön mukaan “vähäinen negatiivinen vaikutus” en-

Merenkulun tärkeimpiä tapahtu-mia niin kotivesiltä kuin maailmanmeriltä maalis-huhtikuulta 2014.

Kotivesiltä
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Yllä: Tällä hetkellä Turun telakalla on tilauskirjoissaan vain
kuvassa rakenteilla oleva Mein Schiff 3 sekä sen sisaralus
Mein Schiff 4. Kuva: Juhani Mehto
Oikealla: Sovcomflotin Arctechiltä tilaama uusi jäätämurtava
huoltoalus tulee olemaan jatkokehitetty versio kuvassa
olevasta, vuonna 2012 rakennetusta Vitus Beringistä.
Kuva: Arctech Helsinki Shipyard
Oikealla alla: Seagard on ensimmäinen rikkipesurin saava
Boren alus. Kuvassa Seagard Haminassa edellisen omista
jansa Bror Husell Charteringin väreissä. Kuva: Hannu Laakso
Alla: Cruise & Maritime Voyagesin Discovery avasi Helsingin
risteilykesän 2014. Laivan kanssa samaan kuvaan pääsi
kaupungin tämän kesän uusi maamerkki, Katajanokan
maailmanpyötä. Kuva: Kalle Id
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simmäisen neljänneksen liikevoittoon. Neste kertoisyksyllä luopuvansa varustamotoiminnasta (ks. UM5/2013). Kaupan jälkeen Nesteellä on vielä omistuk-sessaan Suomen lipun alla purjehtivat tankkerit Jur-mo, Purha, Tempera ja Stenan kanssa puoliksi omis-tettu, Isoon-Britanniaan rekisteröity Stena Arctica.
Viking XPRS:lle jälleen matkustajaennätys. Joaiemminkin matkustajaennätyksiä tehtaillut VikingXPRS on tehnyt jälleen uuden ennätyksen, kun aluk-sella matkusti sen historian 10. miljoonas matkustaja.Suoritus on alle kuusi vuotta liikenteessä olleelle lai-valle huikea, sillä Viking Linen mukaan "mikään muuViking Linen liikennöintialueella toimiva laiva ei olekoskaan saavuttanut saman ajanjakson kuluessa yhtäsuuria matkustajamääriä".
Finnjet pääsi postimerkkiin. Itella Posti Oy julkai-si 17.3. yhteispohjoismaisen Merellinen Pohjola -pos-timerkkisarjan viimeiset merkit, jotka esittävät mat-kustaja-autolautta Finnjetiä. Laivaa sen alkuperäisessäasussa esittävät merkit on suunnitellut Finnjetillä mo-nia kertoja matkustanut suomalais-saksalainen graa-fikko Klaus Welp. Merkkejä on painettu 200 000 kap-paletta, joka oli myös suunnilleen Finnjetin vuodessakuljettamien matkustajien määrä.
Saimaan kanavan talvikausi päättyi. HinaajaProtector avasi Saimaan kanavan liikenteelle 5.4.

SNCM:n lauttatilaus nytkähti eteenpäin varus-tamon vaikeuksista huolimatta. Lue lisää sivuilta6-9.
Konttivarustamot Hapag-Lloyd ja CSAV yh-distyvät. Saksalainen Hapag-Lloyd AG ja chileläinenCompañía Sud Americana de Vapores (CSAV) ovatsopineet yhdistymisestä, jonka tuloksena syntyy maa-ilman neljänneksi suurin konttivarustamo Maerskin,MSC:n ja CMA CGM:n jälkeen. Kaupassa CSAV:nkonttivarustamotoiminnot siirtyvät Hapag-Lloydille jaCSAV:stä tulee Hampurin kaupungin ja Kühne Mariti-men ohella uuden Hapag-Lloydin suuromistaja 30prosentin osuudella. Hampurin kaupunki ja KühneMaritimen hallussa on ennen yhdistymistä 65,1 pro-senttia Hapag-Lloydin osakkeista.Yhdistymisen yhtey-dessä osakkaat antavat yhtiölle 370 miljoonan euronpääomaruiskeen. CSAV:n osuus on 259 miljoonaa, mi-kä nostaa samalla CSAV:n omistusosuuden noin 34prosenttiin. Uuden yhtiön liikevaihdoksi ennakoidaannoin yhdeksän miljardia euroa ja yhtiön markkina-osuudeksi vajaata kuutta prosenttia.

Ylinnä: Klaus Welpin suunnittelemat, maaliskuussa
ilmestyneet Finnjetpostimerkit eivät ole aiheuttaneet yhtä
suurta kohua kuin syyskussa ilmestyvät, Timo Berryn
suunnittelemat Tom of Finland postimerkit. Finnjetmerkit
ovat viimeiset postimerkit Merellinen Pohjola merkkisarjassa.
Kuva: Itella Posti Oy
Yllä: Turkkilainen fregatti Gaziantep sai kunnian tehdä
vuoden ensimmäisen laivastovierailun Helsinkiin.
Kolmipäiväinen vierailu päättyi 24.4. Gaziantep ja muut G
luokan fregatit on hankittu Turkkiin käytettyinä Yhdyvaltojen
laivastolta. Kuva: Olli Tuominen
Alla: Uudella Hapag Lloydilla on käytössään yli 200 laivaa.
Kuvassa 294metrinen 5300 TEU:n CSAV Rio de Janeiro
ohittaa Cuxhavenia viime elokuussa. Kuva: Juhani Mehto

Maailman meriltä
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Damen lakkauttaa Götaverken-telakan Göte-borgissa. Hollantilainen Damen lakkauttaa Götebor-gissa toimivan Götaverken-korjaustelakan, jossamuun muassa Fjord Linen uusi Stavangerfjord oli te-lakalla muutama viikko sitten.Telakan toiminta on ol-lut jo useamman vuoden tappiollista ja omistaja eiodota tilanteen parantuvan lähitulevaisuudessa. Göta-verkenin telakka perustettiin vuonna 1841. Nykyisinkorjaustelakkana toimivalta Götaverken Cityvarvetil-ta toimitettiin viimeinen uudisrakennus 1968; Göta-verkenin viimeinen uudisrakenne oli Arendalsvarvetil-ta 1989 luovutettu jäänmurtaja Oden.
Caledonian MacBraynen uusi lippulaiva vesilleFlensburgissa. Skotlannin hallinnon omistaman Ca-ledonian MacBraynen uusi lippulaiva Loch Seaforthlaskettiin vesille Flensburgin telakalla Saksassa 21.3.42 miljoonaa puntaa maksava, 116 metriä pitkä alustulee kuljettamaan 700 matkustajaa ja 143 autoa. Lai-van arvioidaan valmistuvan syyskuussa 2014, jolloinse asetetaan liikenteeseen Stornowayn ja Ullapoolinväliselle linjalle.Todennäköisesti Loch Seaforth korvaavalmistuessaan linjalla nykyisellään liikennöivän, vuon-na 1995 valmistuneen Isle of Lewisin. Nimi Loch Sea-forth valittiin kilpailussa. Se kunnioittaa vanhempaa,vuonna 1947 valmistunutta ja 1973 uponnutta posti-laiva Loch Seaforthia.
DFDS Seaways lopettaa seitsemän linjaavuonna 2015? Vuoden 2015 päästörajoitusten lähes-tyessä DFDS Seaways analysoi linjaverkostoaan ja val-mistautuu mahdolliseen linjojen sulkemiseen.Varusta-mon mukaan seitsemän sen nykyisin liikennöimääreittiä uhkaa muuttua tappiollisiksi polttoainekustan-nusten noustessa ja on mahdollista, että ne kaikki lo-petetaan päästörajoitusten tultua voimaan. Huhtikuunlopussa varustamo ilmoitti Esbjergin ja Harwichin vä-lisen linjan sulkemisesta kesäkauden 2014 lopussa; jäänähtäväksi, seuraako lähikuukausien aikana vastaaviailmoituksia.
Stena Line osti Celtic Linkin. Stena Line osti hel-mikuun lopulla Irlannin ja Ranskan välillä liikennöivänCeltic Link -varustamon sekä sen ainoan aluksen,Vi-sentini-luokkaan kuuluvan Celtic Horizonin. Kaupanmyötä Stena Line liikennöi ensimmäistä kertaa Irlan-nista manner-Eurooppaan. Kuten aiempien numeroi-den Lokikirjoista on voitu lukea, Stena on viimeistenkuukausien aikana hankkinut myös muita Visentini-luokan aluksia. Huhujen mukaan syynä olisi alustenrakenne, joka mahdollistaa rikkipesureiden helponasentamisen.
Hurtigrutenin Lofoten täytti 50 vuotta.Vanhinyhä Hurtigrutenin aktiivisessa liikenteessä oleva alus,Lofoten, juhli 50 syntymäpäiväänsä 5. maaliskuuta.

Yllä: Aurinko laskee Götaverkenin telakalle pian viimeistä
kertaa, kun alankomaalainen omistaja on päättänyt sulkea
korjaustelakan. Stena Saga vieraili telakalla aiemmin tänä
keväänä. Kuva: Lassi Liikanen
Alla: Tietokonemallinnus Caledonian MacBraynen uudesta
lippulaivasta Loch Seaforthista. Jo ennen valmistumistaan
laivaa on kritisoitu Skotlannissa liian pienenä, joskin rajoitteet
aluksen koolle ovat antaneet Stornowayn ja Ullapoolin
ahtaat satamat. Kuva: Flensburger SchiffbauGesellschaft
Alimpana: Celtic Linkin Celtic Horizon sai uudeksi nimekseen
Stena Linen laivastossa hieman mielikuvituksettomasti Stena
Horizon. Kuvassa laiva saapumassa Cherbourgin satamaan
20.4.2014. Kuva: Marko Stampehl
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Alus valmistui vuonna 1964 Hurtigruten-varustamoVesteraalens Dampskipsselskabille osana Hurtigrute-nin suurta toisen maailmansodan jälkeistä uudisra-kennusohjelmaa, johon kuului yhteensä 12 alusta.Myöhemmin laiva purjehti Hurtigrutenin laivastossamyös Ofotens og Vesteraalens Dampskipsselskabin jaFinnmark Fylkesrederi og Rutelskabin omistuksessa.50 vuoden aikana alus on kulkenut noin kolme mil-joonaa merimailia ja kuljettanut 1,25 miljoonaa mat-kustajaa. Lofotenin lisäksi myös kaksi muuta Hurtig-ruten-laivaa samalta aikakaudelta, Serenissima (ex-Harald Jarl) ja Sjøkurs (ex-Ragnvald Jarl), on edelleenliikenteessä.
Autolautta Sewol kaatui ja upposi Etelä-Kore-assa. Eteläkorealainen autolautta Sewol kaatui ja up-posi 16.4. ollessaan matkalla Incheonista Jejun saarel-le. Laivalla olleista 475 matkustajasta ja miehistön jä-senestä vain 179 saatiin pelastettua. Pääosa matkusta-jista oli soulilaisen lukion opiskelijoita.Turman syyksiepäillään ohjausvirhettä; teorian mukaan laiva olisikaatunut liian suuressa nopeudessa tehdyn käännök-sen jälkeen. Aluksen kapteenin ja miehistön toimintaon tutkimuksen alaisena, sillä matkustajia kehotettiinpysymään laivalla sisässä vielä siinä vaiheessa, kunvettä virtasi julkisiin tiloihin ja hytteihin. Sewolin kap-teeni Lee Joon-seok poistui alukselta ensimmäistenjoukossa.
Adriatica Queen (ex-Vana Tallinn) romuksi. AllFerries -varustamon vasta viime vuoden lopulla Tal-linkilta ostama autolautta Adriatica Queen saapuihuhtikuun lopulla Turkin Aliagaan romutettavaksi. Al-kujaan nimellä Dana Regina tunnettu laiva valmistuivuonna 1974 DFDS:lle Tanskan ja Britannian väliseenliikenteeseen, siirtyen myöhemmin Kööpenhaminanja Oslon väliselle linjalle.Vuonna 1990 laiva myytiinEstlinelle, ja se avasi Tallinnan ja Tukholman välisen lii-kenteen nimellä Nord Estonia. Estonian tultua liiken-teeseen Nord Estonia myytiin virolaiselle Inrekolle jase siirtyi Tallinkin liikenteeseen nimellä Vana Tallinn.Aluksesta tuli Tallinkin laivaston tähän mennessä pit-käikäisin alus, sillä lukuunottamatta lyhyttä vierailuaTH Ferriesin laivastossa 1997 alus pysyi Tallinkin lai-vana aina vuoteen 2011, jolloin se rahdattiin All Fer-riesille. All Ferries osti laivan joulukuussa 2013 vainmyydäkseen sen romuksi neljä kuukautta myöhem-min.
Acciona Transmediterránea sai Manner-Es-panjan ja Kanarian väliset reitit vuoteen 2016asti. Espanjalainen Acciona Trasmediterránea jatkaaliikennöintiä Espanjan sisäisillä linjoilla Cadizin ja Ka-nariansaarten välillä. Espanjan valtio ilmoitti marras-kuussa Transmediterránean saaneen sopimuksen val-tion tukeman liikenteen hoitamisesta 30.3.2016 asti.

Yllä: Hurtigrutenin Lofoten Skjervøyn edustalla 6.7.2012. Laiva
on ehtinyt olla neljän eri varustamon omistuksessa, vaikka
onkin purjehtinut koko 50vuotisen uransa ajan Hurtigrutenin
liikenteessä Norjan rannikolla. Kuva: Wim van der Moolen
Alla: Uponnut Sewollautta Kagoshiman satamassa vuonna
2010 alkuperäisellä nimellään Ferry Naminoue. Ilmeisesti
vuonna 1994 valmistuneen laivan uppoamisen osasyynä
olivat korealaisten omistajien alukseen tekemät muutokset.
Kuva: Tsuda (CC BYSA 2.0)
Alinna: ExVana Tallinn viimeiseksi jääneessä asussaan
Albarian Ferriesin Adriatica Queeninä. Kuva: Albanian Ferries
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Valtio maksaa varustamolle tukea kolme miljoonaaeuroa liikenteen hoitamisesta, Reitillä tulevat tähänas-tiseen tapaan liikennöimään Visentini-tyypin ropax-lautta Albayzin sekä rahtilautta José María Entrecana-les yhdessä toisen rahtia kuljettavan aluksen kanssa.Acciona Trasmediterráneaa käsiteltiin tarkemmin Ul-komatalan numeroissa 3/2013 ja 4/2013.
Deltamarin suunnittelee maailman suurim-man siviilisairaalalaivan. Deltamarin tekee yksi-tyiskohtaiset suunnitelmat China Shipbuilding Indus-try Corporationin telakalla rakennettavaa MercyShipsin tilaamaa sairaalalaivaa varten.Viime joulukuus-sa tilattu alus perustuu Deltamarinin ja Stena Rorontekemään alustavaan suunnitelmaan; nyt Deltamarinsai siis vastuulleen myös aluksen yksityiskohtaisem-man suunnittelun. Uusi alus tulee valmistumaan vuon-na 2017. 37 000 bruttotonnin alus tulee olemaanmaailman suurin ei-sotilaskäyttöinen sairaalalaiva.
UECC tilasi maailman ensimmäiset LNG-au-tolaivat. Autoja kuljettava UECC-varustamo tilaakaksi nesteytetyllä maakaasulla (LNG) kulkevaa auto-jenkuljetuslaivaa Itämeren liikenteeseen. UECC:n mu-kaan alukset pystyvät pelkkää LNG:tä käyttämällä te-kemään kahden viikon kierroksen Itämerellä ilmanvälitankkausta. UECC:n mukaan alukset ovat kapasi-teettinsa puolesta luokkansa suurimmat jääolosuhtei-siin suunnitellut alukset. Parhaaseen suomalais-ruot-salaiseen 1A Super-jääluokkaan rakennettavat aluksetvalmistuvat kiinalaistelakalta vuoden 2016 jälkimmäi-sellä puoliskolla.
MSC Cruises tilaa kaksi uutta risteilijää STXFrancelta. Sveitsiläinen MSC Cruises jatkaa voima-kasta laajentumistaan tilaamalla kaksi 167 600 brutto-tonnin risteilijää Ranskasta. Alukset tulevat olemaannoin 315 metriä pitkiä ja kuljettamaan 5 700 matkus-tajaa. STX Francen saama tilaus sisältää optiot kah-teen lisäalukseen.Alukset ovat luokkansa ensimmäisiäeivätkä perustu yhtiön aiemmin tilaamiin aluksiin.Val-mistuessaan laivat tulevat olemaan suurimmat kos-kaan eurooppalaiselle omistajalle rakennetut risteily-alukset.
Venetsiaan liikennöivien risteilylaivojen koko-rajoitukset peruuntuivat? Ensi marraskuussa voi-maantuleviksi suunnitellut risteilyalusten liikennöinti-rajoitukset Venetsiaan on ainakin toistaiseksi peruttu.Veneton alueen (Reggio del Veneto) oikeusistuin kes-keytti rajoitusten täytäntöönpanon maaliskuussa.Keskeytyksen perusteena mainittiin, ettei laivoille olevielä suunniteltu sopivia vaihtoehtoisia reittejä, minkälisäksi risteilijöiden Venetsian vanhalle keskustalle ai-heuttamaan uhkaa ei ole saatu todennettua.

Ylinnä: MannerEspanjan ja Kanariansaarten välisessä
liikenteessä jatkava Albayzin kuvattuna Las Palmasissa
tammikuussa 2013. Kustannusten säästämiseksi
Trasmediterráneavarustamo operoi nykyään lähes
yksinomaan vuokratonnistolla; myös Albayzin on ulkoa
rahdattu. Kuva: Jukka Koskimies
Yllä: UECC:n uusista LNGkäyttöisistä autojenkuljetusaluksista
tulee 181 metriä pitkiä, ja niiden kymmenelle kannelle
mahtuu noin 3800 standardikokoista autoa. Kuva: UECC
Alla: Vaikka MSC Cruisesin uudet alukset edustavat
kokonaan uutta luokkaa, on niiden ulkomuodossa
havaittavissa selvää sukulaisuutta suurimpiin MSC:n
nykyisistä laivoista eli Fantasialuokkaan.
Kuva: MSC Cruises/STX France



Mitsubishi kirjaa suuret tappiot Aidan uudis-rakennuksista. Mitsubishi Heavy Industries kirjaa60 miljardin jenin tappion risteilyalusliiketoiminnois-taan, eli käytännössä kahdesta Aida Cruisesille raken-nettavasta LNG-käyttöisestä risteilijästä. Kun AidaCruises teki tilauksen kesällä 2011 alusten tilaushintaoli Cruise Business Review’n mukaan noin 10 pro-senttia alempi kuin eurooppalaisten telakoiden sa-maan aikaan saamien tilausten. Huhtikuussa telakkatiedotti, että aluksista ensimmäinen,AIDAprima, tuleemyöhästymään puolella vuodella suunnitellusta val-mistumisesta 2015. Mitsubishillä on vain vähän koke-musta risteilijöiden rakentamisesta. Se on aiemminrakentanut kaksi risteilijää Princess Cruisesille 2000-luvun alussa, sekä 1990-luvulla yhden risteilyaluksenNippon Yusen Kaishalle ja yhden NYK:n tytäryhtiöCrystal Cruisesille.
Ocean Countess romuksi. Marraskuussa 2013makuutuksessa ollessaan pahasti palanut risteilylaivaOcean Countess myytiin romuksi maaliskuussa. Alusvalmistui vuonna 1976 Cunard Linelle nimellä Cu-nard Countess. Alus jätti Cunardin laivaston vuonna1996, minkä jälkeen se risteili eri omistajille nimilläAwani Dream II, Olympic Countess, Olympia Coun-tess, Ocean Countess, Lili Marleen ja Ruby. Vuodesta2012 makuutettuna olleen aluksen oli tarkoitus pala-ta liikenteeseen tänä kesänä.
Regal Princess risteilee Pietarista kesällä 2015.Toukokuun 20. päivä neitsytristeilynsä tekevä Prin-cess Cruisesin Regal Princess tekee touko-elokuussa2015 sarjan Itämeren-risteilyjä Pietarista käsin. CruiseBusiness Review’n mukaan tämä on todennäköisestiensimmäinen kerta, kun suuri kansainvälinen risteily-alus käyttää Pietaria matkustajavaihtoihin (engl. turnaround port). Alus tulee olemaan tuttu näky myösHelsingissä.
Viking Cruises teki jälleen Guinnesin ennätyk-sen – kastoi 18 alusta.Viking Cruises rikkoi maalis-kuussa itse hallussapitämänsä ennätyksen suurimmas-ta määrästä vuorokauden aikana kastettuja saman va-rustamon aluksia. 17.-18.3. kastettiin Amsterdamissa,Avignonissa ja Rostockissa yhteensä 16 Longship-luo-kan alusta. 21.3. kastettiin vielä kaksi muuta alustaPortugalin Portossa, joten viiden päivän aikana varus-tamo kastoi yhteensä 18 alusta.Varustamon aiempiennätys oli viime vuodelta, jolloin kymmenen alustakastettiin vuorokauden aikana.
Risteilymarkkinoille uusi varustamo – VirginCruisen rahoitus järjestymässä? MonialayhtiöVirgin on laajentamassa toimintaansa risteilybisnek-seen. Virginin omistajan Richard Bransonin marras-kuussa pitämän lehdistötilaisuuden mukaan Virgin
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Ylinnä: Aida Cruisesin uudessa lippulaivassa tulee olemaan
monia uusia innovaatiota, mutta ympärivuotiseen
risteilyliikenteeseen Pohjanmerellä suunniteltu laiva tullaan
toimittamaan puoli vuotta myöhässä. Kuva: Aida Cruises
Yllä: Ocean Countess Kustaanmiekassa kesällä 2011. Alusta
ei enää tulla Helsingissä näkemään, sillä se päätyi tulipalon
jälkeen romuttamolle. Kuva: Kalle Id
Alla: Regal Princess rakenteilla Fincantierin Monfalconen
telakalla 5.2.2014. Regal Princess tekee uuden avauksen
kesällä 2015, kun se risteilee Itämerellä Pietarista käsin. Kuva:
Princess Cruises



Cruises neuvottelee kahden risteilyaluksen rakenta-misesta italialaisten ja saksalaisten telakoiden kanssa.Varustamon rahoittamiseen tarvittava 1,7 miljardinsumma on Bransonin mukaan jo lähes koossa.VirginCruisesin tavoitteena on houkutella laivoilleen ihmiä,jotka eivät muuten kävisi risteilyillä – erityisesti täh-täimessä ovat nuoret matkustajat. Mikäli rahoitus jär-jestyy, ensimmäinen Virgin Cruisesin laiva aloittaisi lii-kennöinnin vuonna 2019. Aluksi varustamon aluksetristeilisivät Karibialla jaVälimerellä.
Quantum of the Seas Kiinaan. Royal CaribbeanInternational ilmoitti yllättäen huhtikuussa, että va-rustamon vuoden 2014 lopulla valmistuva uusi Quan-tum of the Seas tuleekin liikennöimään tähän astimarkkinoidusta kotisatamastaan New Yorkista vainpuolen vuoden ajan. Toukokuussa 2015 alus siirtyyKiinan markkinoille tekemään viikon risteilyjä Shang-haista ja ainakin tämänhetkisen suunnitelman mukaanalus jää pysyvästi Kiinaan. Quantum of the Seasin ris-teilyt New Yorkista puolestaan ottaa hoitaakseen si-saralus Anthem of the Seas valmistuttuaan. Quantumof the Seasin siirron myötä Royal Caribbean haastaaAasian markkinoilla ennenkaikkea Star Cruisesin, jon-ka Meyer Werftiltä tilaama uudisrakenne tulee val-mistumaan syksyllä 2016.
Britannia tilaa uuden polaaritutkimusaluksen.Britannian valtionvarainministeri George Osborne il-moitti 25.4., että Britannian Natural Environment Re-search Council (NERC) tilaa uuden arktisten aluei-den tutkimiseen suunnitellun polaarimurtajan.Arviol-ta 200 miljoonaa puntaa (n. 260 miljoonaa euroa)maksava alus tulisi olemaan noin 130 metriä pitkä, 25metriä leveä ja vetoisuudeltaan 13 000 bruttotonnia.Sen on kyettävä murtamaan kahden metrin paksuistajäätä kolmen solmun nopeudella. Alukselle suunnitel-laan asuintiloja 60 tiedemiehelle ja miehistön jäsenel-le.Vuonna 2019 valmistuvaksi suunniteltu alus ei aina-kaan alkuvaiheessa tule korvaamaan Britannian nykyi-siä, 1990-luvulla rakennettuja polaarialuksia JamesClark Rossia ja Ernest Shackletonia
Destination Gotland voitti kilpailun Gotlan-nin-liikenteestä. Destination Gotland voitti tarjous-kilpailun Gotlannin ja Manner-Ruotsin välisestä liiken-teestä vuosille 2017-2027. Sopimuksen mukaan lii-kennettä hoidetaan uudellakin sopimuskaudella nykyi-sen liikennöintimallin mukaisesti kolmella aluksella,mutta yksi nykyisistä aluksista korvataan LNG-käyt-töisellä uudisrakennuksella. Sopimuksen arvo on puo-li miljardia kruunua vuodessa. □
Ulkomatalan toimitus seuraa merenkulun ajankohtaisiatapahtumia myös lehden Facebook-sivulla:www.facebook.com/ulkomatala
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Yllä: Royal Caribbeanin ympärivuotiseen risteilyliikenteeseen
New Yorkista suunnittelema Quantum of the Seas tuleekin
pian valmistumisensa jälkeen siirtymään Kiinan kasvaville
risteilymarkkinoille. Kuva: Royal Caribbean International
Alla: Alustava tietokonemallinnus Britannian suunnittelemasta
uudesta arktisten alueiden tutkimusaluksesta. Uusi alus tulee
olemaan suurempi kuin olemassaolevat brittiläiset
polaarialukset ja sen jäänmurtokyky tulee olemaan parempi.
Kuva: NERC/BAS

Muista käydä vastaamassa
Ulkomatalan lukijakyselyyn
torstaihin 15.5.
mennessä osoitteessa
lukijakysely.ulkomatala.net
Osallistuneiden kesken arvomme yhdenSilja Line YhteisliikennevarustamoistaTallinkiin kirjan, arvo noin 30 €.



Mein Schiff 3 valmistuuTurusta
TUI Cruisesin uusi lippulaiva ja varustamon ensim-mäinen uudisrakennus Mein Schiff 3 luovutetaanomistajalleen Turun telakalta. Tutustumme laivaan jainnovatiivisiin ominaisuuksiin niin ulkoa kuin sisältä.
UlkovartiolaivaTurva valmistuu Raumalta
Rauman telakan viimeiseksi jäävä uudisrakennus, ul-kovartiolaiva Turva valmistuu viimein useiden kuukau-sien viivästysten jälkeen.

Oslofjordin muuttumisleikki
Uuden Bergensfjordin valmistuessa Fjord Line lähettivanhemman Bergensfjordinsa Rauman telakallemuuntautumisleikkiin, jossa 20-vuotiaasta laivastakuoriutuu uusi Oslofjord Strömstadin ja Sandefjordinvälistä linjaa varten.

Ensi numerossa:

Yllä: Mein Schiff 3 lähdössä Turun telakalta ensimmäiselle
merikoeajolle 22.4. Kuva: Krzysztof Brzoza

Ulkomala 3/2014 ilmestyymaanantaina 30. kesäkuuta




