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Juhlanumero: Ulkomatala 5 vuotta
Välimerenristeily HAL:n Rotterdamilla

Silja Serenade uudistui
Entiset ruotsinlaivat maailman merillä

Pääkirjoitus

Onnea Ulkomatala!
On vierähtänyt jo huikeat viisi vuotta siitä, kun Ulkomatala ensimmäisen kerran ilmestyi. Näin päätoimittajana on ollut mielettömän upeaa seurata sitä, kuinka Ulkomatala kehittyi aivan ensimmäisistä ”lehdistä”
nykyiseen muotoonsa. Erityisen iloinen voi tämän
juhlanumeron osalta olla, sillä olemme juhlan kunniaksi siirtyneet nyt myös Issuu-julkaisualustalle. Samalla on taas otettu taitossa yksi edistysaskel, jonka tulette havaitsemaan selaillessanne sivuja eteenpäin.
Vaikka samalla otettiin pieni takapakki Ulkomatalan
verkkosivuston hajoamisen muodossa, piilee siinäkin
kuitenkin päinvastoin ennemminkin uusi mahdollisuus
yhdenmukaistaa sivuston ja taiton ulkoasut, jotta lehti
ja sivusto nitoutuvat tyylikkäästi yhdeksi, yhtenäiseksi
kokonaisuudeksi.
Viiden vuoden aikana on ehtinyt tapahtua paljon kaikenlaista. Jos peilaa tämän päivän maailmaa siihen, kun
Ulkomatala aloitti, on ajan kulkua lähes mahdotonta
hahmottaa.Tässä ajassa on tapahtunut uskomattoman
paljon asioita, niin laivamaailmassa kuin sen ulkopuolellakin.Tuntuu erikoiselta lukea ensimmäisiä Ulkomatala-lehtiä vuodelta 2009, joissa puhutaan esimerkiksi
Armoriquen luovutuksesta Helsingin telakalta, tai Baltic Queenin valmistumisesta. Asiat, jotka nyt tuntuvat
niin kaukaisilta, olivat joskus lähellä ja ajankohtaisia.
Siinä suhteessa Ulkomatala onkin oman aikansa ”museo”, sillä vanhoja juttuja lukiessa voi edelleen aistia
sen tunnelman, joka oli niitä kirjoittaessa ja niiden ilmestyessä.

päätoimituksen kirjoittama historiakatsaus. Myös
muut toimittajat ja avustajat ovat saaneet ansaitusti
äänensä kuuluviin täysin omassa artikkelissaan. Viisivuotisjuhlaa kunnioittavien tekstien lisäksi lehti on
taas pullollaan muutakin asiaa. Kaikkien huulilla oleva
Silja Serenaden telakointi on valmis, ja Ulkomatala
pääsi ensimmäisten joukossa tutustumaan uudistuksiin. Raportti Silja Serenadesta telakoinnin jälkeen siis
tässä lehdessä. Lisäksi teemme katsauksen entisiin,
tuttuihin Ruotsin- ja Tallinnan-laivoihin ja siihen, mitä
niille kuuluu tänä päivänä.Toimittajamme Kalle Id taas
risteili Holland America Linen Rotterdamilla Välimerellä, ja tässä lehdessä ilmestyy runsas matkakertomus tältä reissulta. Myös toinen ja samalla viimeinen
osa R-sarjan risteilijäartikkelisarjasta ilmestyy tässä
lehdessä. Ja totta kai myös paljon muutakin. Lehdessä
siis uuden taiton lisäksi on paljon sisältöä tutkailtavana.
Kevät on jo hyvällä alulla täällä Ruotsin länsirannikolla
Göteborgissa. Sen kunniaksi oikein mieluisaa ja aurinkoista kevään odotusta lukijoille. Ja vielä viimeisen
kerran: Onnea viisivuotias Ulkomatala!
LASSI LIIKANEN
Päätoimittaja

–––

Tässä lehdessä on luettavissa suurempi, historiallisesta perspektiivistä Ulkomatalan kehittymistä lähestyvä,
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Silja Serenade
uudistui
Autolautat

Silja Linen laivaston vanhin alus,
vuonna 1990 valmistunut Silja Serenade, vietti valtaosan tammi- ja
helmikuusta Turun korjaustelakalla Naantalissa. Telakalla alukselle
tehtiin sen (tähänastisen) historian
suurimmat muutokset, jotka toivat mukanaan uudet ravintola- ja
myymäläkonseptit.
TEKSTI: KALLE ID

“HYLJE HYMYILEE” kuului Tallink Siljan toimitusjohtaja Magnus Schultsin tiivistys Silja Serenaden uudistuksista. Myös toimitusjohtaja hymyilee ja samoin tekevät – ainakin Schultsin itsensä mukaan – myös matkustajat. Silja Serenaden 24-vuotisen uran suurimmassa yksittäisessä uudistuksessa huomion kohteena
olivat erityisesti laivan myymälätilat: kaupat ovat aiempaa suurempia ja tuotevalikoima on entistä laajempi. Huomionkohteena ovat olleet myös ravintolatilat,
saunaosasto ja Commodore-luokka.
Uudistettu kuudes kansi

Näkyvimmät uudistukset Silja Serenadella koskevat
laivan kuudetta kantta Promenaden alapuolella. Laivan
kapteeni Antti Rossin mukaan telakoinnin aikana kannelta purettiin kaikki muu paitsi keulan konferenssiosasto. Uudistusten tieltä saivat väistyä Buffet Serenade, Tax-free market, Orient Café ja Bistro Maxime.
Nyt kuudetta kantta hallitsetvat Grande Buffet, Tax
Free Superstore ja italialainen ravintola Tavolàta.
Vaikka muutos Buffet Serenadesta Grande Buffet’ksi
ei kansikarttojen perusteella vaikuttanut erityisen
merkittävältä – tila on samankokoinen kuin ennenkin
ja tarjoilupöydät ovat edelleen samassa kohdassa –
on sisustuksen muutoksilla saatu aikaan aiempaa huomattavasti valoisampi ja tilavamman oloinen ravintola.
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Buffet’n sisäänkäynti on aiempaa avarampi ja sen takana olevat tarjoilupöydät ovat sekä kätevämmän
oloisesti järjestettyjä (joskaan en päässyt tarkkailemaan niitä käytännössä) että isompia. Uuden ravintolan kruunaavat vaaleat pöydät ja värikkäät oranssit
tuolit. Ruuan osalta uutta buffet’n valikoimassa on sesonkipöytä. Toinen uutuus ovat keittiöjärjestelyt, joiden ansiosta asiakkaat näkevät ruuan valmistusprosessin paremmin.
Keskilaivan uusi Tax Free Superstore on kooltaan lähes kaksinkertainen aiempaan Tax-Free Markettiin
verrattuna. Koko tila on myös sisustettu uudelleen
laivojen myymälöissä muodissa olevissa valkoisen ja
mustan sävyissä, jotka antavat yksinkertaisen tyylikkään taustan myynnissä olevien tuotteiden värikkäille
pakkauksille. Näitä onkin aiempaa enemmän, sillä erillinen parfymeria on nyt siirretty samaan myymälään
alkoholin ja makeisten kanssa. Tax Free Superstoren
myötä aiempi kuutoskannen keula- ja peräportaikot
yhdistänyt käytävä on saanu väistyä. Liikkuminen kannen läpi on silti edelleen mahdollista, sillä myymälässä
ei ole asiakkaiden kulun estäviä portteja sisään- ja
uloskäynneillä.Tax Free Superstoren sisustus ja liikkumisjärjestelyt tuovatkin mieleen laadukkaan tavaratalon, kun useimpien laivojen myymälät muistuttavat
enemmänkin lähikauppaa.
Tax Free Superstoren keulanpuoleisen sisäänkäynnin
rinnalla on myös sisäänkäynti laivan uuteen ravintolaan, italialaistyyliseen Tavolàtaan. Uuden ravintolan sisäänkäynti on ongelmallisesti hieman piilossa Tax
Free Superstoren rinnalla, mutta vaikeasti löydettävä
ravintola on yksi aluksen aarteista.Vaikka ennakkokuvien perusteella Tavolàtan sisustus ei miellyttänyt ainakin omaa silmääni, on tilan sisustus mielestäni erittäin onnistunut raikkaan moderni. Sisustustakin parempaa on tarjottu ruoka. Keittiöpäällikkö Heikki
Härmän mukaan ravintolan menuja suunniteltaessa
on käyty hakemassa oppia Italiasta, mikä näkyikin
laadukkaina ja maukkaina annoksina, jotka kuitenkin
miellyttävästi poikkesivat stereotyyppisten italialaisten ravintoloiden valikoimista.

Yllä: Silja Serenade matkalla Naantalista kohti Helsinkiä
telakoinnin jälkeen. Sisätilojen muutosten lisäksi alus sai
kylkiinsä ja korsteeniinsa varustamon uuden visuaalisen
ilmeen mukaiset logot. Kuva: Krzysztof Brzoza
Oikealla: Grande Buffet'n arkkitehtuuriltaan pelkistetty
noutopöytä. Kuvassa vasemmalla digitaalinen näyttötaulu,
joka kertoo mitä missäkin pöydässä tarjotaan. Kuva: Kalle Id
Oikealla alla: Grande Buffet'n ruokailuosiot ovat noutopöytää
värikkäämpiä. Tuolien ja servettien väristä tulee ainakin
kirjoittajalle mieleen Finnjetin alkuperäinen sisustus.
Kuva: Kalle Id
Alla: TaxFree Superstore jatkaa niinikään designiltaan
pelkistettyä linjaa, joka nostaa paremmin esiin itse myytävät
tuotteet. Kuva: Kalle Id
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Ainoa negatiivinen asia Tavolàtassa on ravintolan verrattain pieni koko – se on noin puolet vanhaa Bistro
Maximea pienempi. Silja Serenadea ja sen sisarta on
omien havaintojeni mukaan jo aiemmin haitannut
ruokaravintoloiden pieni paikkamäärä suhteessa matkustajamäärään. Ravintoloiden pienentäminen kauppojen kustannuksella ei ainakaan auta tätä ongelmaa,
ja laivalla lienee syytä varautua jonottamaan ravintolaan jatkossakin.
Uusia kauppoja promenadella

Yllä: Tavolàtaravintolan sisustuksessa on havaittavissa myös
Italian lipun värit. Ainakin lehdistötilaisuudessa tarjotun ruuan
perusteella Tavolàta lukeutuu "ruotsinlaivojen" ravintoloiden
parhaimmistoon. Kuva: Kalle Id
Alla: Tavolàtan Antipasto Misto Reale, eli Keittiömestarin
leikkelevalikoima, osoittautui ainakin tämänkertaisen
Tavolàta vierailuni perusteella ravintolan annoksien
parhammistoksi. Kuva: Kalle Id
Alinna: Promenaden keulaosassa entisen Fashion Shopin
tilalla on nyt Gift Shop, jonka valikoimaan kuuluvat myös
laivaharrastajia aina kiinnostavat postikortit. Oikealla kuvan
ulkopuolella sijaitsee Electronic Shop, jossa myydään mm.
Applen ja Bosen tuotteita. Kuva: Kalle Id

Promenadella muutokset ovat vähäisempiä kuin kantta alempana. Muutoksia ovat lähinnä kokeneet myymälätilat: myymälät ovat vaihtaneet paikkoja ja niiden
sisustusta on uudistettu. Uusina myymälöinä promenadelle ovat tulleet Luxury Boutique ja Electronic
Shop – jälkimmäinen myy muunmuassa iPadejä. Samoin aiempi Gifts & Toys -myymälä on jaettu kahteen
erilliseen myymälään: leluihin erikoistuneeseen Kids &
Toysiin sekä Gifts-kauppaan. Hauskana yksityiskohtana jälkimmäisen liikkeen valikoimassa ovat Commodore-hyttien vanhoista verhoista valmistetut kukkarot.
Vaikka kauppavalikoiman uudistus on tervetullut, on
uudistus promenaden osalta jäänyt mielestäni puolitiehen: ravintolavalikoima on entisellään ja promenaden varsin synkeästi sisustettu peräosa jäi muutenkin
kokonaan ilman muutoksia. Kuin laivan uusi sisustus
muualla on moderni ja valoisa, on kontrasti Old Port
Pubin ympärillä olevan lähes luolamaisen synkän tilan
kanssa vieläkin suurempi kuin aiemmin.
Modernisoitu Commodore-luokka

Uudistuksissa huomiota sai myös Commodoreluokka. Kymmenennen kannen keulan Commodore
Loungessa alkuperäinen, vuodelta 1990 periytynyt
sisustus on saanut väistyä vaaleamman ja nykyaikaisemman ilmeen tieltä. Marjut Nousiaisen suunnittelemassa sisustuksessa nousee esille myös ajan harmaannuttaman puun pinta, joka toistuu Commodore
Loungen lisäksi yhdeksännelle kannelle entisten Conference-sviittien tilalle rakennettujen Junior-sviittien
sisustuksessa.
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Junior-sviiteissä vessat ovat modernien hotellien tapaan erillään kylpyhuoneista. Jälkimmäisten varusteluun kuuluu myös oma poreallas. Lisäksi sviitit on varusteltu taulutelevisoilla ja oikeiden sviittien tapaan
niissä on erillinen makuu- ja olohuone. Kolmessa Junior-sviitissä on jokaisessa oma teema: kevät, kesä tai
syksy. Tosin rehellisyyden nimissä on sanottava, että
sviitit eroavat toisistaan vain kalustuksen väreissä: kevät on vaaleanvihreä, kesä metsänvihreä ja syksy kel-

tainen. Junior-sviittien lisäksi myös Commodore-luokan hytit ovat saaneet uuden, merihenkisen sisustuksen.
Sunflower Oasis ja Itämeren suurin poreallas

Laivan 12. kannella, suoraan korsteenin alla sijaitseva
Sunflower Oasis kylpylä- ja saunaosasto, oli suuritöisin Silja Serenaden uudistuksista. Sunflower Oasiksen
allasosastoa ei enää tunnistaisi entisekseen. Poissa
ovat lasikuidusta tehdyt “kalliot”. Niiden tilalla ovat
vaaleiden kaakeleiden ja tekopalmujen ympäröivät
aiempaa suuremmat porealtaat – joista kookkain on
uudistuksen suunnitelleen arkkitehti Heikki Mattilan
mukaan Itämerellä ympärivuotisesti liikennöivien
alusten suurin. Sisätilojen rinnalle avataan kesällä
myös erillinen, Sunflower Oasiksen “oma” ulkokansi
erillisine baareineen.
Vaikka en itse jää kaipaamaan vanhan Sunflower Oasiksen lasikuitukallioita, on uudistuneen allasosaston
ilme ainakin omaan silmääni turhankin kliininen. Tätä
vaikutelmaa lisäävät tilan uudet, valkoisesta muovista
tehdyt tuolit ja pöydät, jotka korvasivat vanhat merihenkiset teak-puiset kalusteet. Olisin mielelläni nähnyt vanhan kalustuksen teak-elementit jollain tavalla
säilytettyinä – varsinkin, koska ainakaan kaikkia saunatiloja ja niiden pukuhuoneita ei ole uudistettu. Saunojen teakpuinen ilme ei erityisen hyvin sovi yhteen uudistetun allasosaston kanssa.
Lisää odotettavissa muilla laivoilla

Silja Serenaden remontti oli Tallink Siljan toimitusjohtaja Magnus Schultsin mukaan Tallink Gruppin historian suurin yksittäisen laivan uudistus. Suurremontti ei
kuitenkaan tule jäämään viimeiseksi, sillä Schultsin
mukaan myös kaikki muut aluksen Siljan ja Tallinkin
laivastoissa tulevat saamaan vastaavan konseptin mukaiset ravintola- ja myymälätilat. Ensimmäisenä uudistuu Silja Symphony ensi syksynä ja seuraava laiva
osallistuu uudistumisleikkiin vuonna 2015 – Schults ei
kuitenkaan kertonut, mikä laiva on tuolloin vuorossa.
Silja Serenade ja Silja Symphony eivät siis tule jäämään Tallinkin ja Siljan laivastojen ainoiksi “vanhoiksi
rouviksi” jotka saavat “uuden pukeutumistyylin”, kuten Schults asian leikkisästi ilmaisi.
Puhtaasti omana mielipiteenäni minulle jäi kaksijakoinen tunnelma uudistuksista. Uudistuneet ravintolat
ovat onnistuneita, mutta toisaalta uudistukset eivät
tarttuneet Serenaden mielestäni suurimpaan ongelmaan: ravintoloiden pienuuteen ja illanviettopaikkojen
vähyyteen. Uudistukset ovat kuitenkin ehdottomasti
kokeilemisen arvoisia ja ne ovat tuoneet iäkkääseen
laivaan kaivatun piristysruiskeen. □

Ylinnä: Commodore Loungen uudistettu ilme harmaansävyi
neen ja puupintoineen tuo ainakin kirjoittajalle vahvasti
mieleen Viking Gracen sisätilat, erityisesti hytit ja
hyttikäytävät. Kuva: Kalle Id
Yllä: Syksyteemainen Juniorsviitti. Kaksi muuta Juniorsviittiä
ovat sisustukseltaan identtisiä, vain tyynyjen, nojatuolien ja
maton väri erottaa sviitit toisistaan. Kuva: Kalle Id
Alla: Itämeren suurin poreallas on ainakin talviaikaan
Sunflower Oasiksen suurin vetonaula. Kesäisin siitä vienee
voiton mahdollisuus käydä saunasta ulkokannella.
Valitettavasti kuvasta ei vertailukohdan vuoksi käy täysin
ilmi, kuinka suuri allas todellisuudessa on. Kuva: Kalle Id
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Ulkomatala
eilen, tänään ja
huomenna
Ulkomatala viisi vuotta

Verkkolehti Ulkomatala on tämän
lehden myötä aloittanut kuudennen vuosikertansa, mikä tarkoittaa, että lehti on ilmestynyt jo viiden vuoden ajan.Tässä numerossa
juhlimme lehden viisivuotista taivalta menneitä vuosia muistellen
ja luoden katseita tulevaisuuteen.

TEKSTI: LASSI LIIKANEN JA SERGEI PENNONEN

VUODEN 2014 ensimmäinen lehti on käsissänne. Tämä ei kuitenkaan ole mikä tahansa julkaisu, vaan aloittaa Ulkomatalan juhlavuoden: lehtemme täyttää tänä
vuonna kunnioitettavat viisi vuotta. Sen kunniaksi toimitus on lyönyt hynttyyt yhteen ja täyttänyt lehden
sivuja artikkeleilla, jotka kertovat Ulkomatalan historiasta, nykyhetkestä ja siitä, mitä kaikkea tapahtuu siinä kahdessa kuukaudessa, joka vierähtää aina lehden
ilmestymisestä seuraavaan ilmestymiseen. Lienee myös toimituksen ”johtokaksikon”, Lassin ja Sergein,
tehtävä katsoa hieman tulevaisuuteen ja pohdiskella,
miltä lehti näyttää seuraavan viiden vuoden päästä.
Viisi vuotta on paljon... mutta mistä kaikki
lähti?

Niin, mistä se kaikki lähtikään liikkeelle? Idea laiva-aiheiseen verkkolehteen syntyi loppuvuoden 2008 aikana, kun kaksi laivoista palavasti innostunutta opiskelijaa päätti, että haluavat alkaa julkaisemaan artikkeleita laivoihin liittyen, tavalla tai toisella. Jostain syystä
verkkolehti kuulosti hyvältä ja sitä sitten lähdettiin
puuhaamaan.

Tästä se lähti: Ulkomatalan ihka ensimmäisen numeron
kannessa komeili kotivesiltä tuttu Star. Ulkomatalan tuttu,
Eemil Valkaman suunnittelema "laatikko"logo otettiin
käyttöön numerossa 6/2009, joka ilmestyi elokuussa 2009.
Kuva: Lassi Liikanen
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Kutakuinkin näin voi Ulkomatalan ”ensiaskeleet” tiivistää, sillä kovinkaan paljoa kerrottavaa alkuajoista ei
varsinaisesti ole. Lehti oli hyvin yksinkertainen ja pelkistetty, HTML-muodossa tehty ”artikkelikokoelma”
vailla sen suurempaa loogista järjestystä (vaikkakin jo
ensimmäinen lehti noudatti kotivesillä-maailman merillä -jaottelua, josta luovuimme vasta hiljattain!) eikä
ulkoasullakaan ollut pröystäilemistä. Kuin ihmeen
kaupalla yleisön kiinnostusta sekä kiinnostuneita toimittajia lehteen kuitenkin ilmaantui, eikä projekti siten ollut ehkä ihan tuhoon tuomittu.

Nykyiseen muotoonsa Ulkomatala on kasvanut monien vaiheiden kautta.Vuonna 2009 lehti alkoi ilmestyä myös pdf-muodossa, ja jonkin aikaa lehti ilmestyi
sekä Wordpress-pohjaisena verkkoversiona että pdflehtenä. Kahden lehden mallista kuitenkin (luojan kiitos) päästiin eroon ajan myötä ja vain pdf-lehti on
jäänyt elämään. Muutos on kuitenkin peruuttamatonta, ja sen vuoksi onkin aika juhlallista, että näin juhlanumeron kunniaksi lehti ilmestyy virallisesti ensimmäistä kertaa Issuu-julkaisualustalla, perinteisen pdfversion lisäksi.
Vaikeuksien kautta voittoon

Ulkomatalan ensimmäiset pari-kolme vuotta olivat
melkoista rämpimistä ja räpeltämistä. Ulkoasu ei oikein koskaan palvellut kunnolla lukijoita, ja juttujen
taso vaihteli voimakkaasti numerosta toiseen – aina
jutuissa ei ollut kovinkaan paljon kehumista. Kunnolla
vauhtiin lehden kehittämisessä päästiin, kun silloinen
toimituksen ydinporukka oivalsi, että yhdessä kaikki
sujuu paremmin! Tätä hyvää käytäntöä onkin jatkettu
näihin päiviin asti, ja tulosten valossa näyttää siltä, että
jo perinteeksi muodostunut tapa jatkuu myös tulevaisuudessa

Lehden toimitus alkoi tätä myöten pikku hiljaa tosissaan sitoutumaan lehden kehittämiseen, sillä ilmeisesti itse kukin näki tässä – silloin hyvin vaatimattomassa
– projektissa jotakin kehittämisen arvoista. Ja toden
totta siinä lieneekin, sillä Ulkomatala on säilyttänyt
hyvin suosionsa lukijoiden keskuudessa. Kaiken lisäksi,
ainakin toimituksen havaintojen mukaan, Ulkomatala
on yhä edelleen ainoa näin kattavasti merenkulun aiheita käsittelevä riippumaton verkkolehti Suomessa –
ja ainakin uskoaksemme myös ensimmäinen sellainen.
Ulkomatalan kehitys siis eteni hyvää vauhtia. Juttujen
taso nousi lehti lehdeltä, ja johdonmukainen strategia
auttoi lehden kokonaisuuden kohentamisessa. Kun
selvä tavoite oli tuottaa sisältöä merenkulun tapahtumista, painottaen ajankohtaisia aiheita, oli loogista parantaa lehteä siihen suuntaan. Myös ulkoasun ja taiton
osalta tehtiin suuria harppauksia, ja ylipäätään koko
Ulkomatalan ”konsepti” eräässä vaiheessa muuttui.
Kun aluksi tarkoitus oli luoda ikään kuin verkkoportaali, jonka ympärille verkkolehti kietoutui, olikin Ulkomatalasta tullut verkkolehti, jonka ympärille verkkoportaali rakentui. Tämäkin kehitys on jatkunut samansuuntaisena, josta kielii esimerkiksi Ulkomatalan
”klubisivuston” poistuminen jo pidemmän aikaa sitten, ja viimeisimpänä Toimituksen blogin lakkauttaminen. Internet-maailman murros, johon kokonaisuudessaan liittyy raskaiden verkkosivujen muuttuminen
enemmän sosiaalisen median portaaleiksi on jättänyt
jälkensä myös Ulkomatalaan, mistä kertoo lehden

Toimituksen
suosikit

Juhlan kunniaksi Ulkomatalan toimittajat valitsivat
suosikkinsa omista artikkeleistaan lehden viisivuotiselta taipaleelta.
Kalle Id
EffJohnin nousu ja tuho
UM 5/2011 ja 6/2011

Idea kaksiosainen EffJohnin nousu
ja tuho -artikkeliin syntyi halusta
kertoa, miksi Silja Line ja EffJohn
joutuivat taloudellisiin vaikeuksiin
1990-luvulla. Ainakin verkkokeskusteluiden perusteella varsin
monilla tuntui olevan asioiden
kulusta väärä kuva. Artikkelin kirjoittaminen oli mukava ja yllättävän helppo kokemus – tarvittava tieto löytyi jo olemassaolevasta tutkimuskirjallisuudesta sekä graduni yhteydessä tekemistäni arkistomuistiinpanoista. Artikkelin kirjoittaminen paransi myös omaa käsitystäni EffJohnin historian kulusta, kun
se – tietääkseni ensimmäistä kertaa – koottiin yhteen.Artikkelista oli myöhemmin hyötyä myös kirjoittaessani toisaalla
tässä lehdessä esiteltyä kirjaani Silja Line From De Samseglande To Tallink. Kirjan seitsemäs ja kahdeksas luku kun perustuvat melko pitkälti Ulkomatalassa julkaistuihin artikkeleihin.
Jussi Littunen
Jatkuvasti uudistuva
Panaman kanava
UM 6/2013

Itselleni ei ollut itsestään selvää,
minkä kirjoittamani tekstin valitsisin esiteltäväksi tässä. Lopulta parhaalta valinnalta tuntui edellisessä
numerossa julkaistu juttu Panaman kanavan merkittävästä uudistuksesta. Idea artikkeliin syntyi
toimituksen kokouksessa, eikä aihe ollut minulle entuudestaan tuttu. Onneksi kanavasta ja
sen laajennuksesta löytyi runsaasti mielenkiintoista materiaalia Internetistä, ja lähteisiin tutustuessani oli havahduttavaa
ymmärtää, kuinka valtaisan työn takana nykyään itsestäänselvyytenä pidetyn merireitin rakentaminen on ollut.Tämänkin
artikkelin tapauksessa saimme korvaamatonta kuvitusapua
toimituksen ulkopuolelta, kun Arttu Laaksonen toimitti lehdelle runsaasti hyviä kuvia ja arvokasta tietoa kunkin kuvan
ottohetkestä ja -paikasta. Juttua tehdessäni opin paljon uusia
ja mielenkiintoisia asioita, ja toivon, että näin kävi myös juttua lukiessa.
UM 5/2011 kansi: Krzysztof Brzoza. UM 6/2013 kansi: Kalle Id.
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vahva läsnä oleminen Facebookissa tänä päivänä.
Kunnianhimoinen kehitystyö tuo tuloksia

Kun katselee tätä lehteä, jossa tämä artikkeli ilmestyy,
ei olisi viisi vuotta lehteä aloittaessaan voinut koskaan
kuvitella tätä päivää. Ensinnäkin, on ylipäätään uskomatonta, että niin surkealla alulla lehti on selvinnyt
hengissä näihin päiviin asti. Ja toisekseen, on ollut
upeaa nähdä aitiopaikoilta, miten lehti on kasvanut ja
kehittynyt tälläiseksi, mitä se nyt on.
Siinä vaiheessa, kun Ulkomatalan palvelin hajosi parisen vuotta sitten, oli loppu melkoisen lähellä. Oli nimittäin vaarana, että Ulkomatala katoaisi palvelinrikon mukana bittiavaruuteen. No, osittainhan niin kävikin, sillä vuoden 2009 kaksi viimeistä ja vuoden 2010
kaksi ensimmäistä numeroa ovat edelleen kadoksissa.
Mutta päätimme nostaa lehden takaisin jaloilleen kuin
Feenix-linnun tuhkasta, entistä ehompana ja parempana.
Vaikka Ulkomatala syntyi vasta 2000luvun suuren
uudisrakennusaallon vedellessä viimeisiään, on lehden
olemassaoloaikana kotivesille saatu joukko uusia ja
"uusvanhoja" laivoja, jotka on luontaisesti noteerattu lehden
sivuilla. Näistä ensimmäinen oli Ulkomatalan kanssa lähes
samanikäinen Baltic Queen, josta kirjoitettiinkin heti
Ulkomatalan ensimmäisessä numerossa. Kuva: Kalle Id
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Sen jälkeen lehdentekoa ovat värittäneet jatkuvat kehityshankkeet. Toimituksen blogin esittely ja nyt ”jäähyväisten” jättäminen, entistä vahvempi mukanaolo
Facebookissa, lehden taiton muuttuminen selkeämpään ja modernimpaan suuntaan ovat kaikki sellaisia
asioita, jotka ovat lehden tekemistä viime vuosina siivittäneet. Suurin kiitos tästä edistyksestä kuuluu ilman muuta asiantuntevalle ja osaavalle toimitusjoukolle. Ilman sitä kunnianhimoa ja tahtoa kehittää lehteä tähän asti emme olisi päässeet. Jokaisen toimituksen jäsenen panos lehden ilmestymisessä on äärimmäisen tärkeä. Jos yksikin toimittaja puuttuisi, emme
voisi toimittaa lehteä niillä resursseilla, jotka meillä
on käytössä tällä hetkellä.
Ulkomatala tänä päivänä – ja mitä se voisi olla
tulevaisuudessa?

Tänä päivänä päätoimittajan näkökulmasta Ulkomatalaa voisi luonnehtia täysin varteenotettavaksi ja katuuskottavaksi verkkolehdeksi, joka on rakentanut ympärilleen vakaan lukijakunnan ja ilahduttavan aktiivisen Facebook-yhteisön. Kaikkein mieluisinta on nähdä Ulkomatala nykyisin lehtenä, jonka olemassaoloa ja
julkaisemista ei tarvitse päivittäin kyseenalaistaa. Uskoakseni lehdelle on kysyntää, ja tämä kysyntä vahvistunee tulevaisuudessa sitä mukaa, kun lehti kehittyy.
Nähdäkseni tänä trendi jatkuu tulevaisuudessakin, sillä Ulkomatalan lukijapohja on edistysaskelien myötä

aina vahvistunut. Ei ole kuitenkaan syytä laiminlyödä
sitä seikkaa, että ympäröivän maailman vaikutus lehteen on huomattava. Ei kannata pitää lehteä itsestäänselvyytenä, vaan täytyy itse olla tietoinen toimintaympäristöstä ja täytyy nähdä myös se hetki, jolloin pitää
uudistua pysyäkseen hengissä.

Jatkossa Ulkomatalan toimintaympäristö alati muuttuvassa Internetissä ja laiva-aiheiden parissa aiheuttaa
niin mahdollisuuksia kuin haasteitakin. Tulevaisuuden
kannalta hyviä kysymyksiä on esimerkiksi se, onko
verkossa julkaistava lehti muutaman vuoden kuluttua
enää järkevä tapa julkaista sisältöä? Entä kuinka suurta roolia ”käyttäjien” (tässä tapauksessa lukijoiden)
itse luoma sisältö tulee näyttelemään jatkossa? Miten
vakaana suomalaisten kiinnostus merenkulkuun säilyy
vuosien vieriessä eteenpäin? Millä tavalla ja kuinka
paljon toimitus pystyy jatkossa sitoutumaan lehteen?
Tulevaisuus asettaa monia kysymyksiä, joihin vastaaminen on tällä hetkellä hankalaa, mutta niitä lienee silti syytä pohtia. Ja ehkäpä viiden vuoden päästä seuraavassa juhlanumerossa, jos sellaista ikinä ilmestyy,
meillä on myös vastauksia näihin kysymyksiin.
Lehdestä lehteen: lehdenteon prosessi

Nykyisin lehdenteon pääasiallinen suunnittelu- ja
koordinointitapa ovat toimittajien ydinjoukon tapaamiset. Näissä päätetään mahdollisista tulevaisuuden
kehittämishankkeita (joissa on esimerkiksi suunniteltu
lehden siirtymistä Issuu-alustalle ja sen mukanatuomaa välttämätöntä taiton päivitystä) ja siitä, miltä tulevat numerot sisällöllisesti näyttävät. Yleensä alustavat sisältösuunnitelmat tehdään noin vuoden verran
eteenpäin, jotta toimituksella on aikaa hahmotella jokaista lehteä.Vuoden päähän on tietysti hankala ajoittaa yksittäisiä juttuja, joten tarkka suunnitelma alkaa
hahmottua noin kolme-neljä kuukautta ennen kuin
lehti ilmestyy.
Kun jutut on jaettu toimituksen kesken (ja mahdolliset vierailevat kirjoittajat on selvillä), alkaa jokaisella
toimittajalla jutunteon prosessi, joka kestää toimittajasta ja jutun laajuudesta riippuen useammasta viikosta muutamaan päivään. Ne asiat, jotka toimittajan on
juttua tehdessään otettava huomioon, ovat esimerkiksi: minkälaista kuvitusta juttu vaatii ja mistä sellainen on mahdollista löytää, mistä lähteistä tietoa parhaiten löytyy, onko asiasta jo kirjoitettu aiemmissa
lehdissä, millä tavalla juttu olisi parhainta rakentaa, ja
niin edelleen. Tiedostettuaan ja selvitettyään vastauksia näihin kysymyksiin voi jutun rakentaminen alkaa.

Artikkeli koostuu oikeastaan vain kahdesta osasta:
itse tekstistä ja sitä täydentävästä kuvituksesta. Siitä
huolimatta miettimistä on paljon. Itse tekstin osalta

Toimituksen
suosikit

Olli Tuominen:
Eckerö Linen Finlandia liikenteeseen
UM 1/2013

Vuoden 2013 alkua leimasi kahden uuden matkustaja-aluksen tulo Suomen lipulle, kun sekä Viking
Grace että Finlandia aloittivat liikenteen. Kun en itse päässyt Viking Gracea heti tuoreeltaan testaamaan, oli luonnollista, että kirjoitin sen sijaan toisesta suomalaisuutuudesta, Finlandiasta. Artikkeli on oikeastaan toinen
osa Finlandiaa käsittelevästä juttukokonaisuudesta, sillä joulukuun numerossa (UM 6/2012) julkaistiin jo ennakkojuttu
Ulkomatalan päästyä tutustumaan etukäteen Finlandiaan sen
ollessa viimeisteltävänä Katajanokalla. Kun olin vielä joulukuun puolivälissä risteillyt Nordlandialla, oli vertailu edeltäjäänkin helppoa.Toimittajan kannalta jutun kirjoittaminen oli
näin ollen poikkeuksellisen mukava kokemus, sillä se perustui kirjallisten lähteiden lisäksi kolmeen vierailuun kahdella
aluksella.
Lassi Liikanen:
Viking Gracen neitsytmatkalla
UM 1/2013

Ulkomatalan historiassa olen tullut kirjoittaneeksi lukuisia
mieleen painuneita artikkeleita tai artikkelisarjoja. Mieleen
ovat jääneet esimerkiksi DFDS Seawaysistä kirjoittamani
kaksiosainen historiasarja (UM 8-9/2009), tai Suomen paperiteollisuuden merikuljetuksista tekemäni artikkelisarja Pekka Laakson avustuksella (UM 6-8/2009). Mutta kaikkein antoisin ja kiinnostavin projekti lieni kuitenkin uuden Viking
Gracen ensimmäiselle matkalle osallistuminen ja siitä kirjoittaminen Ulkomatalaan yhdessä Sergei Pennosen kanssa.Täysin uuden laivan matkaan lähteminen jo itsessään tuntui jännittävältä, ja siitä kirjoittaminen Ulkomatalaan yhteistyössä
toimitusvastaavamme kanssa oli myöskin erittäin antoisaa.
Tämän tekstin kirjoittaminen oli niin miellyttävä tehtävä, kun
artikkeli lopulta pohjautui aika paljon tehtyihin havaintoihin
ja omiin mielipiteisiin siitä, millaisena uutta laivaa piti. Kovinkaan paljoa historiatyötä ei tarvinnut tämän tekstin eteen
tehdä, joten tämä artikkeli oli myös kohtuullisen ”helppo”
kirjoittaa. Artikkeli oli ikään kuin ”huipentuma” sille pitkälle
Viking Gracen rakentamisen seurannalle, joten omalla tapaa
se oli myös erittäin palkitsevaa saada kirjoittaa siitä lopputuloksesta, jota tämän seuraamisen seurauksena lopulta tuli.

UM 1/2013 kansi: Jukka Huotari.
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on tärkeää viimeistellä se niin hyvin kuin mahdollista,
kaikella tarpeellisella tiedolla ja muotoilla se niin hyvin, että se on helppo taittaa itse lehteen. Kuvituksen osalta pitää selvittää, mitä kuvia toimituksella on
omasta takaa, mitä ulkopuolista kuvitusta on jo käytettävissä ja mitä ulkopuolista kuvitusta taas on tarpeen pyytää. Näistä kaikista osatekijöistä rakentuu tämän kahden kuukauden aikana kokonaisuus, jossa toimituksella on käsissään massoittain tekstiä ja kuvia.

Yllä: Suomen kauppalaivasto on Ulkomatalan viisivuotisen
taipaleen aikana vahvistunut muunmuassa Finnlinesille
Kiinassa valmistuneella Finnbreezeluokalla. Kuvassa Finsky
lähdössä Vuosaaresta 3.4.2012.
Kuva: Olli Tuominen
Alla: Suomen kauppalaivaston suurimmat bulkkerit Arkadia
(kuvassa) ja Kumpula valmistuivat vuonna 2012 Vietnamissa.
Kuva: Olli Tuominen
Alinna: Uusista laivoista myös Eckerö Linen Finlandia on
luontaisesti päässyt esiintymään lehden sivuilla, ensin
ennakkona numerossa 6/2012 ja sitten varsinaisen
matkakertomuksen voimin numerossa 1/2013. Kuva: Kalle Id

Sehän ei tietenkään itsessään riitä, vaan sen jälkeen
tämä kaikki sisältö on ajettava sellaiseen muotoon,
että sitä voi suurelle yleisölle esittää. Toisin sanoen,
materiaalit taitetaan lehteen, joka on yksi työläimmistä yksittäisistä työvaiheista lehdenteossa. Kaikkien
tekstien ja kuvien asettelu on joskus millintarkkaa (tai
kirjaimentarkkaa) työtä, jossa pienilläkin yksityiskohdilla on merkitystä kokonaisuuden kannalta. Siksi on
myös ensisijaisen tärkeää, että jo kirjoittaessa ja kasatessa sisältöä se on mahdollisimman helposti saatavilla ja muotoiltu niin, että taittajan on helppo viedä se
likipitäen sellaisenaan taitto-ohjelmaan.
Kun taitto alkaa lähestymään loppuaan, ilmestyy
yleensä ensimmäinen ”alustava” versio toimitukselle
tarkasteltavaksi. Tässä vaiheessa ehkä kaikki jutut eivät ole ehtineet taittajalle asti tai niitä ei yksinkertaisesti ole ehditty taittaa tai viimeistellä, mutta lehti on
kuitenkin sen verran valmis, että sitä on syytä muidenkin tarkistaa ja oikolukea.Tarkoituksena on löytää
mahdolliset virheet ennen lopullista versiota ja tehdä
vielä muokkauksia taittoon, mikäli se on tarpeen.
Muutoin tämän version jälkeen ilmestyy vielä lopullinen versio, joka luetaan läpi ja josta yritetään löytää
viimeisetkin jäljellä olevat virheet. Jos lehti menee oikoluvusta läpi, se julkaistaan sellaisenaan - mutta jos
muutoksia vaaditaan, tulee lehdestä vielä uusia versioita niin kauan, kuin aikataulu vaan antaa myöten.

Kun lehti on valmis, on jäljellä enää webmasterin työnä päivittää lehti verkkosivuille ja päivittää myös sivuston arkistoa. Sen jälkeen lehti on virallisesti julkaistu ja sitä aletaan markkinoimaan eri kanavissa.
Yleensä julkaisun jälkeen toimitus lyhyesti kertoo ensivaikutelmansa lehdestä, joka käydään läpi tarkemmin seuraavassa kokouksessa. Suurempi brainstorm
edellisen lehden osalta käydään lehdenjulkaisun jälkeen pidettävässä kokouksessa, jossa käydään läpi
lehti sivu sivulta ja pohditaan, mikä oli hyvää ja mikä
huonoa – ja missä taas ensi kerralla olisi syytä tehdä
toisin. Joten, hieman lehden ilmestymisen jälkeen toimitus jälleen kerran kokoontuu ja lyö lukkoon suunnitelmat seuraavaa lehteä varten, ja uusi prosessi alkaa taas.
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Aivan aluksi haluaisin kiittää...

Edellinen lausahdus lienee monelle tuttu eräältä Suomen politiikan viime vuosien kärkihahmolta. On kuitenkin tähän loppuun syytä kiittää vielä kertaalleen
koko Ulkomatalan toimitustiimiä kuluneista viidestä
vuodesta. Muutamia toimittajia on hypännyt pois ja
uusia tullut mukaan, mutta siitä huolimatta aito tekemisen meininki on säilynyt. Toimitus ei myöskään halua laiminlyödä lehdenteon kannalta elintärkeitä hahmoja, jotka toimittavat meille kuvia ja avustavat tiedonhankinnassa. Lehden sivuilla 14-16 myös Ulkomatalan avustajat pääsevät ääneen.
Tähän lopuksi vielä Jukka Koskimiehen ensimmäisessä numerossa kirjoittama luonnehdinta tuolloin aivan
alkutekijöissään olleesta Ulkomatalasta. Tässä tekstissä tiivistyy mielestäni hyvin menneet vuodet, ja toivon
mukaan sama linja jatkuu myös tulevien vuosien mittaan. Uskollisena lukijana ja avustajana koko lehden
ajan toiminut Jukka on päästetty uudemman kerran
ääneen tämän lehden sivulla 17.

”Ulkomatala lähtee kokonaan uusille vesille tuomalla itse
laivaharrastuksen ja siihen liittyvän tietoaineksen sivustonsa pääkohteeksi. Sen hillityn asiallinen ulkoasu osoittaa heti, että kysymyksessä on nimenmaan ”lehti”, toki
tietenkin kuvitettu sellainen.Tiedon puutteestahan ei laivaharrastaja ole kyllä tähänkään asti joutunut kärsimään,
siitä pitävät mm. FCBS foorumin (nyk. Maritimeforum,
toim.huom.) reportterihenkiset jäsenet kilvan huolta. Hajauutiset kulkevat kuitenkin nopeasti silmien ohi eivätkä
useinkaan asetu laajempiin yhteyksiin. Ulkomatala suodattaa, yhdistelee ja muokkaa eri lähteistä kerättyä hajatietoa ja ajankohtaista uutisaineistoa harrastajia yleisemmin kiinnostavaan ja hyödyttävään asuun.”
-- Jukka Koskimies, Ulkomatala 1/2009 □

Toimituksen
suosikit

Sergei Pennonen:
Nordlandian eilispäivä
UM 6/2012

Päivän tehtävä – kirjoita mielestäsi parhaasta artikkelistasi.Tämä
tehtävä sai minut miettimään, mikä on oikeasti se artikkeli, joka jäi
erityisesti mieleen. Kun kirjoitat
artikkelia, käytät siihen aikaa, ajatuksia, tiedonlähteitä ja ehkä mielikuvitusta. Koko prosessin jälkeen
jokainen artikkeli on osa sinua,
toimittajan elämää. Pitkän miettimisen jälkeen valitsin mielestäni parhaan artikkelini, "Nordlandian eilispäivä". Artikkeli
kertoo Eckerö Linen legendaarisesta "rouvasta", Nordlandiasta, laivan historiasta ja silloisesta liikennöinnistä.Artikkelin olen toteuttanut yhteistyössä Eckerö Linen edustajien
kanssa. Ulkomatalan toimitus sai kunnian vierailla Nordlandialla. Laivan henkilökunta näytti, millaista elämä on Nordlandialla ns. kulissien takana. Keskusteluista välittyi todella
positiivinen ilmapiiri, ja saimme paljon mielenkiintoista tietoa laivasta. Myös erilaisia hauskoja tarinoita kuultiin. Aihe
oli tuolloin ajankohtainen, koska Nordlandian tilalle Helsinki-Tallinna -reitille oli tulossa Finlandia. Nordlandian tulevaisuudesta ei ollut virallista tietoa. Kaikki oli koottava yhteen
ja kirjoitettava artikkeli.Tuolloin syvennyin todella paljon aiheeseen, minkä jälkeen artikkelin kirjoittaminen oli mielenkiintoista ja sujui helposti.

UM 6/2012 kansi: Kalle Id.

Tykkää meistä Facebookissa!

Ulkomatala seuraa Facebook-sivuillaan jatkuvasti merenkulun
ajankohtaisia tapahtumia ja tarjoaa lukijoilleen helpon tavan olla
yhteydessä lehden toimitukseen. Ulkomatalan Facebook-sivua pääsee lukemaan myös ilman Facebook-tunnuksia osoitteessa:

www.facebook.com/ulkomatala
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Kuvat tekevät
lehden
Ulkomatala viisi vuotta

Vuosien mittaan Ulkomatalan tekemisessä on avustanut lukematon joukko ihmisiä, jotka ovat vapaaehtoisesti ja omaa aikaansa
käyttäen auttaneet toimitusta lehden teossa. Juhlavuoden kunniaksi
esittelemme tässä artikkelissa kolme laivakuvaajaa, sillä ilman laajaa
lehteä avustavien kuvaajien joukkoa lehden tasokas kuvittaminen
olisi paljon nykyistä vaikeampaa.
TEKSTI: OLLI TUOMINEN

ULKOMATALASSA on lehden perustamisesta lähtien
panostettu laadukkaaseen ja monipuoliseen kuvitukseen. Vaikka pyrimme toimituksessa mahdollisimman
tehokkaasti hyödyntämään "oman talon" tuottamaa
kuvamateriaalia, on kuitenkin lukuisia tilanteita, jolloin
toimituksen jäsenten kokoelmista ei sopivaa kuvaa
löydy. Tällöin kuvaan astuvat toimituksen ulkopuoliset, suomalaiset ja ulkomaalaiset laivakuvaajat, joista
monien kanssa lehti on tehnyt yhteistyötä jo useamman vuoden ajan.
Brittiläinen maailmanmatkaaja

Brittiläisen laivakirjailija ja -kuvaaja Bruce Peterin laaja ja monipuolinen kuva-arkisto on ollut suuri helpotus ja monen erityisesti ulkomaan aiheita käsitelleen
jutun pelastus Ulkomatalan toimitukselle. Osalle lukijoista Peterin nimi saattaa olla tuttu muualtakin kuin
Ulkomatalan sivuilta, sillä hänen kynästään peräisin
muun muassa Itämeren autolauttaliikennettä käsittelevä, muutama vuosi sitten ilmestynyt kirja Baltic Ferries.

Peter aloitti laivojen kuvaamisen jo pikkupoikana, kun
isä antoi hänelle lainaksi kameran. "Olin todella pieni,
14

sillä kuvakulmat varhaisimmissa kuvissa ovat usein
matalia", Peter kertoo. Laivakuvauksen parhaiksi puoliksi hän nimeää harrastuksen mukanaan tuomat ystävyyssuhteet ja yhteiset kuvausmatkat eri maista olevien harrastajien kanssa. Myös kuvauksen vaatima ulkoilu kuuluu plussapuoliin.

Ei ole yllättävää, että paljon matkustelevan Peterin
suosikkikuvauspaikkojen kirjo on laaja aina Suomesta
Singaporeen. Suomessa ja Ruotsissa viehättää tietenkin talvi, joten tänne Peter suuntaa mielellään talvisin.
Kotimaastaan hän nimeää suosikikseen Herbidien jylhän rannikon ja lähimmistä kuvauspaikoista rannan
Ardrossanissa Glasgown lounaispuolella. "Arranin
saaren vuoret luovat kuviin hyvän taustan ja vedessä
on kiviä rajaamaan näkymää, kun Arranin-lautat puksuttavat salmen yli", Peter kertoo.
Kuvausta töissä ja vapaalla

Bruce Peterin tavoin Juhani Mehdonkin harrastuksen
alku ajoittuu lapsuuteen. Vuonna 1989 Viking Line
mainosti tulevia uudisrakennuksiaan, mikä sai Mehdon kiinnostuksen niihin heräämään. Hän alkoi selvitellä laivojen valmistumisaikatauluja ja tulevia nimiä.
Kuvaamisen hän aloitti 1990-luvun puolivälissä. Siitä,
miksi harrastus laajeni laivojen kuvaamiseen, Mehdolla ei ole tarkkaa muistikuvaa. Alkuun käytössä oli halpa, muovinen pokkari, mutta vähitellen kaluston taso
on parantunut. Digikuvaamiseen Mehto siirtyi vuonna
2007.
Nykyisin laivalla Turun ja Tukholman välillä työskentelevä Mehto kertoo kuvaamisen jakautuvan luontevasti kahtia. Vapailla hän liikkuu kotimaisemissa Helsingissä ja työpassien aikana kamera on hytissä valmiina
odottamassa potentiaalisia kuvauskohteita. Suosikkikuvauspaikka löytyy kuitenkin ulkomailta, Saksan
Cuxhavenista: "Tein sinne viime kesänä viikon kuvausmatkan ja siellä olosuhteet ovat lähes täydelliset: laivat kulkevat läheltä ja valo on hyvä suurimman osan
päivästä. Lisäksi kuvattavaa riittää koko päiväksi ja
joukossa on myös suuria aluksia."

Yllä: "Oli ilta Rosnæsissa, Kattegatiin työntyvällä kalliolla Ka
lunborgin lahden suulla. Oli myrskyinen päivä ja meri pauha
si. Auringon laskiessa Color Fantasy kulki ohi siluettina suuri
en aaltojen ja pärskeiden ympäröimänä. Otin suunnilleen
150 kuvaa, joista kolme onnistui hyvin. Olin kylmissäni ja
märkä, mutta lopputulos oli vaivan arvoinen."  Bruce Peter
Oikealla: "Olin matkalla Tallinnaan Starilla ja tuuli oli pohjoi
sesta 25 m/s. Kannella oli haastavaa saada edes laivaa osu
maan kokonaisena ruutuun kun kuvaaja heilui tuulen muka
na. Muutamat ruudut kuitenkin onnistuivat ja jälki oli huikeaa
kun aallot lensivät koko laivan yli."  Juhani Mehto
Alla: "Kuva New Yorkin matkalta viime vuoden helmikuulta:
Tankkeri Cape Taft oli ankkurissa VerrazanoNarrowsin sillan
luona ja kuvan taustalle sai Manhattanin silhuetin."
 Juhani Mehto
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"Erikoisuutena Bulkkeri Lalinde tuomassa raakasokerilastia
Kantvikiin iltahämärässä 13.12.2010."  Jukka Koskimies

Kuten Brucella, myös Juhanilla parhaiten mieleen jääneet kuvaussessiot ovat olleet jollain tavalla erikoisia.
"Mielenkiintoisia kuvauskeikkoja on ollut paljon, ja
usein parhaiten muistaa ne keikat jolloin kaikki ei
mennyt niin hyvin. Bulkkeri, jota joutui odottamaan
neljä tuntia, lumimyräkässä odottelu jne. Erityisen
mielenkiintoisia ovat olleet laivojen kastetilaisuudet",
Mehto pohtii.
"Erityisen hienoa on saada kuvattua joku harvinaisempi vieras. Toki on ylipäätään hienoa viettää aikaa
meren rannalla", Mehto pohtii harrastuksen parhaita
puolia.
Kuvauskärpänen puri kypsässä iässä

Toisin kuin Mehdon ja Peterin tapauksessa, Jukka
Koskimiehen kiinnostus laivoihin on varsin tuoretta
perua. Siitä huolimatta Koskimiehestä on eittämättä
tullut yksi Suomen tuotteliaimmista kuvaajista. Erityisesti Koskimies on kunnostautunut Kantvikin ja Inkoon laivaliikenteen kuvaajana.
Kaikki alkoi syyskuussa 2006 Istanbulissa, kun Koskimies osui paikalle, kun vuosia sitten haaksirikkoontu16

neen laivan runkoa oltiin purkamassa. "Selvitellessäni
sen historiaa kiinnostuin muittenkin laivojen valokuvista ja valokuvakokoelmista. Tammikuussa 2007 kuvasin kaukana Kaivopuiston edustalla kulkevan rahtilaivan. Sen kyljessä luki Unifeeder, minkä perusteella
sille sataman listoilta löytyi nimikin. Siitä se alkoi…",
Koskimies kertoo.
Pääosin Helsingissä ja sen lähiympäristössä nykyisin
kuvaava Koskimies nimeääkin suosikkikuvauspaikakseen Suomenlinnan Kustaanmiekan, vaikka siellä nykyisin onkin harvemmin kiinnostavaa kuvattavaa. Kertakäynnin perusteella ulkomaan kohteista ykköseksi
nousee monien muidenkin kuvaajien suosikkipaikka
Cuxhaven Saksassa lähellä Elbe-joen suuta. Mielenkiintoisimpana matkana on kuitenkin säilynyt matka
Pireukseen Ateenan kupeeseen syksyllä 2007, sillä "se
tapahtui harrastelun alkuvaiheen hurmiossa".

Myös Koskimies pitää kuvausharrastuksen parhaina
puolina sen mukanaan tuomia sosiaalisia kontakteja.
Lisäksi Koskimies kuvailee harrastusta sanoilla "virkistävä, terveellinen ja luonnonläheinen", jotka moni
muukin kuvaaja varmasti allekirjoittaa. □

Lukijan mietteitä
Ulkomatala viisi vuotta

TEKSTI: JUKKA KOSKIMIES

LASSI LIIKASEN ja Sergei Pennosen rohkea päätös
ryhtyä viisi vuotta sitten julkaisemaan laivaharrastajille suunnattua verkkolehteä Ulkomatalaa on johtanut
kehitykseen, jota he itsekään tuskin osasivat ennakoida. Alkuun kuukausittain kootun, vielä muotoaan hakevan runsaan kymmenen sivun julkaisun peruina
saamme joka toinen kuukausi käsiimme liki 50 sivua
laivaharrastajia kiinnostavia korkeatasoisia artikkeleita
ja uutisaineistoa näyttäväksi verkkolehdeksi koottuna.

Ulkomatalan sisällön perusluonne ja jo ensi numeroissa luotu turvallisen ammattitaitoinen henki ovat
säilyneet. Perustajien rooli sisällön tuottajina on keventynyt, kun vastuuta jakamaan pian saatiin innokkaita, asiantuntevia ja uutteria toimittajia. Päätoimittajan
vahva ote on ajoittaisten asia-artikkeleiden lisäksi säilynyt pääkirjoitusten valppaina kannanottoina mm.
merenkulun ja telakkateollisuuden ajankohtaisiin tapahtumiin, haasteisiin ja taloudellisiin taustoihin sekä
lehden sisällön ja ulkoasun kehittämiseen.
Ulkomatalan toimitus on herkällä korvalla kuunnellut
lukijakunnan enemmistön toiveita ja ohjannut lehden
sisällön painottumaan matkustajaliikennettä ja risteilytoimintaa koskeviin aiheisiin.Tätä linjaa ovat ilahduttavasti täydentäneet merenkulkua yleisemmin, mm.
maamme rahtiliikenteen kehitystä ja taloutta lähellä
olevat sekä julkishallinnon laivamaailmaa koskevat aihevalinnat. Näin se on luonut edellytykset tavoittaa ja
säilyttää myös laajemman lukijakunnan mielenkiinto.
Työskentely merialan ammateissa ja koulutustehtävissä sekä alan akateeminen koulutus ovat antaneet Ulkomatalan toimitukselle hyvät edellytykset tuottaa
lehteen ammatillisesti korkeatasoista sisältöä, mikä
on myös heijastunut yhä kasvavan avustajakunnan artikkelien tasossa. Toimittajien omiin kokemuksiin perustuvat laivaesittelyt ja matkakertomukset sekä lähivesiltä että myös retkiltä ja risteilyiltä suuren maailman merillä ovat olleet mieluisaa luettavaa. Kiinnostavia ja tärkeitä ovat myös olleet päiväntuoreet artikkelit mm. Suomen ja lähialueiden varustamoiden ja
reittiliikenteen sekä laivanrakennuksen ja telakkateollisuuden ajankohtaisista tapahtumista.

Ulkomatalan perinteinen Lokikirja on lehden odotetuimpia vakio-osia. Toimituksen ja median lähteistä
kootun tuoreen uutisaineiston avulla lukija saa päivitettyä tietojaan merenkulun viimeaikaisista tapahtumista "kotivesillä ja maailman merillä".

Ulkomatalan ulkoasun kehittymisessä näkyy erityisesti taittajan kädenjälki. Monien vaiheiden jälkeen
taitto on muutamassa viimeisessä numerossa vakiintunut esteettisesti ja asiallisesti miellyttäväksi, joten
lehteä on ilo selailla ja lukea. Runsaalla ja laadukkaalla
kuvituksella on tässä ratkaiseva merkitys. Hyvin suunniteltu kuvitus keventää tiukasti asiallistenkin tekstien
omaksumista.Toimittajien kokemuspiirin laajenemisen
huomaa heidän kasvavasta osuudestaan myös kuvituksessa, mutta myös monille ulkopuolisille avustajille
on annettu ilo nähdä kuviaan lehden palstoilla.
Lopuksi en malta olla mainitsematta Ulkomatalan
mainiota erikoisuutta, joulukalenteria. Se muistuttaa
lehden syntyvaiheiden laivaharrastajaperinteestä ja
säilyttää lehdelle ominaisen kotoisan ja persoonallisen hengen. Joulukalenterin sisältö näyttää kunakin
vuonna olevan tarkkaan harkittu ja hartaudella työstetty, ja sen luukkujen avaaminen on aina yhtä jännittävää!
Vaikka valpas toimitus varmaan jatkossakin keksii kehittämisen aiheita, Ulkomatala jo nykyisellään on kunnioitettava saavutus, josta sekä lehden varhaisten perustajien että sen myöhempien kehittäjien on syytä
olla ylpeä. Toivottavasti toimitus löytää keinot säilyttää taloudelliset edellytykset toiminnan jatkamiselle.
Parhaat onnittelut viisivuotiaalle Ulkomatalalle ja jatkuvaa intoa sen hienolle toimitukselle! □
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Kristina Cruises
19852014
Risteilijät

Kristina Cruises päätti tammikuussa luopua varustamotoiminnasta ja jatkaa tästä lähtien risteilyihin erikoistuneena matkanjärjestäjänä. Näin päättyi menestyneimmän suomalaisen risteilyvarustamon lähes kaksi vuosikymmentä jatkunut toiminta laivanvarustajana.
TEKSTI: KALLE ID

KYSYMYKSEEN “mistä alkaa Kristina Cruisesin historia?” voi vastata monella tapaa. Juridisesti nykypäivän
Kristina Cruises perustettiin vuonna 1953 nimellä K.
Partanen. Nimi Kristina Cruises otettiin käyttöön
vuonna 1986. Ensimmäinen risteilyalus, Kristina Brahe, ostettiin Fagerlines-varustamon myötä vuoden
1984 lopulla ja liikennöinti sillä aloitettiin vuonna
1985. Laajasti tunnettu Fakta om Fartyg -verkkosivusto puolestaan laskee Kristina Cruisesin historian al18

kaneeksi vuodesta 1975, kun Fagerlines aloitti risteilyliikenteen.Vaikka varsinainen risteilyliikenne alkoikin
vasta vuonna 1985, lienee paikallaan aloittaa ihan
alusta, Partasten suvun ensimmäisestä matkustajalaivasta vuonna 1953.
Keijo Partanen ja Rannikkolinjat

Talvella 1953 kotkalainen Keijo Partanen perusti Toiminimi K. Partanen -varustamon. Saman vuoden vapun tienoilla Partanen aloitti reittiliikenteen Kotkasta
Mussaloon Ahti-nimisellä vesibussilla, joka kuljetti
noin 50 matkustajaa. Ahti-nimisiä aluksia kulki varustamon laivastossa lopulta yhteensä kahdeksan, jotka
erotettiin toisistaan roomalaisin numeroin. Liikennöintipiiriä laajennettiin vuonna 1960, jolloin Ahti III
aloitti liikenteen Kotkasta Haapasaareen. Neljä vuotta
myöhemmin varustamon nimi muuttui muotoon Rannikkolinjat Partanen.
Vuonna 1972 aloitettiin ensimmäiset – pienimuotoiset – risteilyt, päiväristeilyt Kotkasta Haapasaareen ja
Kaunissaareen. Laajamittaisempi risteilyliikenne käynnistyi vuonna 1983, kun 150 matkustajan Ahti VIII

aloitti risteilyt Kotkasta Viipuriin. Nämä saavuttivat
suuren suosion ja Keijo Partanen alkoi suunnitella
laajempaa risteilyliikenteeseen panostamista.
Fargerlines ja Kristina Brahe ostetaan

Vuonna 1974 helsinkiläinen mainostoimiston johtaja
Bengt Fagerlund oli hankkinut Norjasta vuonna 1943
rakennetun Sunnhordland-vuonolautan ja perustanut
Fagerlines-varustamon alusta liikennöimään. Sunnhordlandin kotipaikaksi tuli Ristiina Saimaan rannalla
ja laiva sai uuden nimen Ristiinassa aikanaan asuneen
aatelisnaisen Kristina Brahen mukaan. Kristina Brahe
aloitti kesällä 1975 risteilyt Saimaalla. Myöhemmin liikennöintialuetta laajennettiin, ja mukaan tulivat kevätja syyskauden risteilyt Helsingistä Viipuriin, Tallinnaan
ja Leningradiin. Fagerlines menestyi hyvin – liiankin
hyvin, sillä tuolloin verotusjärjestelmä Suomessa suosi
investointeja ja rankaisi voittojen kotiuttamisesta. Risteilykauden 1984 jälkeen Fagerlines oli tilanteessa,
jossa sen olisi pitänyt sijoittaa toiseen alukseen, tai
muuten varustamon verotaakka olisi kasvanut kestämättömäksi. Kun samaan aikaan Bengt Fagerludin lapset eivät olleet kiinnostuneet varustamotoiminnan

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

jatkamisesta, Fagerlund alkoi kypsyä ajatukselle Kristina Brahen ja Fagerlinesin myynnistä.

Keijo Partanen oli jo aiemmin tiedustellut Fagerlundilta mahdollisuutta ostaa tai rahdata Kristina Brahe
Rannikkolinjojen liikenteeseen. Aiemmin vastaus oli
ollut kieltävä, mutta syksyllä 1984 Fagerlund ja Partanen alkoivat vakavasti neuvotella Kristina Brahen ja
Fagerlinesin myynnistä. Sopimukseen päästiin lopulta
28. joulukuuta 1984. Fagerlines ja Kristina Brahe päätyivät näin Partasten suvun omistukseen.

Laivana Kristina Brahe oli hyvin tunnettu – Fagerlines
oli panostanut laadukkaaseen markkinointiin – joten
uusi omistaja ei laivan nimeä muuttanut. Sen sijaan se
maalattiin Fagerlinesin punavalkoista väreistä Rannikkolinjojen sinivalkoisiin ja aloitti kesäkaudella 1985
risteilyt Helsingistä, Kotkasta ja Lappeenrannasta Viipuriin.Vuosien kuluessa Kristina Brahen “reviiri” laajeni myös muihin kohteisiin.
19

Kristina Regina hankitaan

Kristina Brahen risteilyt olivat menestys myös Rannikkolinjoille ja sukuvarustamo vakuuttui tulevaisuutensa olevan risteilyliikenteessä. Markkinointinimi
Kristina Cruises otettiin käyttöön vuonna 1986 ja
Partaset alkoivat etsiä toista risteilyalusta Kristina
Brahen rinnalle. Katseet kääntyivät Turkuun, jossa Aurajoessa makuutettuna odotti kohtaloaan höyrylaiva
Borea, alkujaan Bore vuodelta 1960. Borean sisustus
ja koneisto olivat huonossa kunnossa, mutta alus oli
vahvarakenteinen ja sen merenkulkuominaisuudet
olivat hyvät. Partaset ostivat aluksen Helsingfors
Steamship Companyltä talvella 1987 ja se sai uudeksi
nimekseen Kristina Regina.

Kristina Regina purjehti Wärtsilän telakalle Kotkaan,
jossa sen sisätiloja uudistettiin ja laivaan asennettiin
dieselmoottorit kesän 1987 ja kevään 1988 välillä. Kesäkaudella 1988 Kristina Regina risteili Helsingistä ja
Kotkasta Visbyhyn, Leningradiin, Riiaan ja Tallinnaan.
Pitkästä telakoinnista huolimatta laiva ei soveltunut
täysin risteilykäyttöön. Seuraavana talvena se telakoitiinkin uudelleen, tällä kertaa Hollmingin telakalla
Kristina Regina oli Kristina Cruisesin pitkäikäinen lippulaiva.
Aluksen kohtaloksi koituivat lopulta kansainvälisen
merenkulun uudet, aiempaa tiukemmat
turvallisuusmääräykset. Kuva: Kalle Id
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Raumalla. Tässä telakoinnissa laiva sai lisää hyttejä ja
julkisia tiloja uudistettiin. Nyt alukselle oli hyttipaikat
peräti 444 matkustajalle. Uudistusten jälkeen Kristina
Regina suuntasi myös pidemmille risteilyille Itämerellä, mm. Kööpenhaminaan ja Norrköpingiin.
Laajentumisesta selvitystilaan

Vuonna 1990 Kristina Cruisesista tuli varustamon virallinen nimi. Rannikkolinjat jäi vielä markkinointinimeksi Kotkan vesibussiliikenteeseen, josta kuitenkin
luovuttiin pian. 1990-luvun alussa Kristina Regina risteili myös Itämeren ulkopuolelle, mm. Norjan vuonoihin. Risteilyille haettiin matkustajia myös kansainvälisiltä markkinoilta, kun yhteistyö yhdysvaltalaisen EuroCruisesin kanssa aloitettiin. Kristina Cruises oli
kuitenkin laajentunut liian nopeasti ja liian paljon.
Vuoden 1995 alussa Kristina Cruisesilla oli velkaa 64
miljoonaa markkaa ja yritys hakeutui ensimmäisen
kerran yrityssaneeraukseen.
Ympärivuotiseen risteilyliikenteeseen

Velkasaneeraukseen hakeutumisen jälkeen Kristina
Cruises pysytteli ensin pienimuotoisesti Itämerellä,
mutta pian huomattiin potentiaali kauemmas ulottuvilla risteilyillä, joita markkinoitaisiin nimenomaan kotimaisille matkustajille. Kesällä 1998 Kristina Regina
risteili jälleen Norjaan. Seuraavana talvena laiva sai

uusia sviittejä ja maaliskuussa se lähti tekemään kolme pitkää risteilyä Välimerellä.Talvella 2000 tehtiin
jälleen kolme Välimerenristeilyä. Näiden koeristeilyiden vakuuttamana Kristina Cruises päätti panostaa
ympärivuotiseen risteilyliikenteeseen ja aiempaa pidempiin risteilyihin Kristina Reginalla. Samoihin aikoihin Kristina Brahe erikoistui erilaisiin risteilyhin kotimaassa; varustamon pienemmän laivan liikennöintialue ulottui nyt Savonlinnasta Ahvenanmaalle.

Talvella 2001 Kristina Reginaa uudistettiin laajasti paremmin risteilyliikenteen tarpeita vastaavaksi. Hyttejä
purettiin mm. kuntosalin ja pesulan tieltä, ja muutostöiden jälkeen laiva otti maksimissaan 249 risteilymatkustajaa.Talvi 2001-2002 tuli olemaan ensimmäinen, jolloin Kristina Reginaa ei makuutettu talvikaudeksi lainkaan.Alkujaan aluksen oli tarkoitus risteillä
keskitalvi Punaisellamerellä, mutta terrori-iskut New
Yorkiin syyskuussa muuttivat suunnitelman. Muuttuneessa poliittisessa tilanteessa Kristina Cruises päätyi
samaan ratkaisuun kuin Finnlines 30 vuotta aiemmin
samantapaisessa tilanteessa ja siirsi Kristina Reginan
risteilemään Kanariansaarille ja Länsi-Afrikan rannikolle talvikaudeksi.

2000-luvun edetessa Kristina Regina vietti yhä suuremman osan vuodesta pitkillä risteilyillä ja yhä vähemmän aikaa Itämerellä. Samaan aikaan ero varustamon kahden risteilytuotteen, Kristina Brahen kotimaanristeilyiden ja Kristina Reginan kaukoristeilyiden,
välillä kasvoi yhä voimakkaammaksi.Varustamo kuitenkin menestyi ja yrityssaneerausmenettely saatiin
loppuun vuonna 2005.Vuonna 2006 myytävien risteilyiden joukkoon liittyivät myös muiden varustamoiden aluksilla tehtävät jokiristeilyt Euroopassa ja Aasiassa.
Erikoistuminen kaukoristeilyihin

Vuoden 2010 lähestyessä tuli pohdinta varustamon
tulevaisuudesta tuli ajankohtaiseksi. Kumpikaan varustamon laivoista kun ei täyttänyt syksyllä 2010 voimaan tulevia tiukempia SOLAS-määräyksiä. Kristina
Brahen osalta tämä ei sinällään ollut ongelma, sillä se
kulki vain kotimaan liikenteessä, jossa SOLAS-määräykset eivät päde. Kristina Reginan kohdalla tilanne
oli sen sijaan toinen, sillä aluksen pitäminen kansainvälisessä risteilyliikenteessä vuoden 2010 jälkeenkin
olisi vaatinut kalliita muutoksia alukseen. Huhujen
mukaan Kristina Cruises selvitti Kristina Reginan uudistamista ja jopa kokonaan uuden aluksen rakentamista sitä korvaamaan, mutta molemmat vaihtoehdot
todettiin liian kalliiksi. Sen sijaan varustamo suuntasi
katseensa käytettyjen risteilylaivojen markkinoille.
Lopulta Kristina Cruisesin valinta uudeksi alukseksi

Kristina Cruisesin pienin alus, Kristina Brahe, oli myös
varustamon pitkäikäisin: se risteily kotkalaisvarustamolle
yhteensä 15 vuoden ajan. Kuva: Olli Tuominen

valikoitui israelilaisen Mano Maritime -risteilyvarustamon The Iris -alukseen.The Iris oli tuttu alus suomalaisille, sillä se oli alkujaan Helsingistä Leningradiin
liikennöinyt neuvostoliittolainen autolautta Konstantin Simonov. Kristina Cruises osti The Iriksen joulukuussa 2009 ja se purjehti Naantalin kautta Kotkaan
uudistettavaksi.Aluksen sisätilat uudistettiin Kotkassa
kokonaan. Laiva sai uudeksi nimekseen Kristina Katarina ja elokuun 2010 lopussa se lähti ensimmäiselle
risteilylleen Kotkasta Tallinnan kautta Helsinkiin.

Kristina Katarinan liikenteenaloituksen kanssa samanaikaisesti Kristina Regina vedettiin liikenteestä.“Vanha Rouva” myytiin turkulaisen liikemiehen Johnny Sidin johtamalle sijoittajaryhmälle, joka palautti alukselle sen alkuperäisen värityksen ja nimen. Boresta
tuli kelluva museo ja hostelli Turussa. Kristina Katarinan tulo merkitsi myös Kristina Brahen poistumista
Kristina Cruisesin laivastosta, kun varustamo päätti
nyt keskittyä yksinomaan kaukoristeilyihin. Kristina
Brahe myytiin Saimaan Matkaverkolle Lappeenrantaan. Laivan nimi lyhennettiin muotoon Brahe ja se
jatkaa edelleen liikennöintiä kotimaan vesillä, samaan
tapaan kuin Kristina Cruisesin aikoina.
Uusia vaikeuksia ja omasta liikenteestä
luopuminen

450 matkustajaa kuljettava Kristina Katarina oli ollut
merkittävä sijoitus Kristina Cruisesille. Se ei kuitenkaan maksanut itseään takaisin.Vaikka uuden aluksen
myötä Kristina Cruises ulotti risteilynsä uusille, houkutteleville vesille kuten Karibialle, ei varustamo yksinkertaisesti löytänyt tarpeeksi matkustajia täyttä-
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mään lähes kaksi kertaa Kristina Reginan kokoista
Kristina Katarinaa. Pian Kristina Katarinan hankkimisen jälkeen alettiin huhuta varustamon taloudellisista
vaikeuksista. Huhut osoittautuivat todeksi, ja 27.11.
2013 Kristina Cruises hakeutui jälleen yrityssaneeraukseen. Kristina Katarinan talvikauden 2013-14
risteilyt peruttiin, mutta vielä tässä vaiheessa kevään
ja kesän risteilyt ilmoitettiin tehtävän suunnitellusti.
Toisin kuitenkin kävi. Tammikuussa 2014 ilmoitettiin
Kristina Katarinan myynnistä tanskalais-yhdysvaltalaiselle FleetOcean Pro -varustamolle (jonka useimmat tuntenevat paremmin sen aiemmalla nimellä International Shipping Partners). Kristina Katarina sai
uudeksi nimekseen Ocean Endeavour ja peräänsä
Marshall-saarten lipun. Alus purjehti Shetlandsaarten
Lerwickiin majoituslaivaksi.

Kristina Katarinan myynnin yhteydessä Kristina Cruises ilmoitti jatkavansa toimintaansa risteilylomiin erikoistuneena matkanjärjestäjänä, joka markkinoi merija jokiristeilyitä muiden varustamoiden aluksilla.
Markkinoitavia laivoja ovat mm. Delphin, Serenissima
ja FTI Berlin. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä, että 19
vuotta risteilyliikenteen aloittamisen ja 61 vuotta varustamotoiminnan aloittamisen jälkeen Partasten sukuvarustamo luopui laivanvarustamisesta. Näin loppui
kaikkien aikojen menestyneimmän suomalaisen risteilyvarustamon taru. □
Lähteet

- Fagerlund, Bengt: Kymmenen vuotta laivanvarustajana
- Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)
- Kristina Cruises (www.kristinacruises.com)
- Malmberg,Thure & Stampehl, Marko: Siljan viisi
vuosikymmentä
- Maritimeforum.fi (www.maritimeforum.fi)
- Merimies – Sjömannen 5/2010
- World Maritime News
(www.worldmaritimenews.com)

Serenissima on yksi uusista Kristina Cruisesin markkinoimista
risteilyaluksista. Kuva: Kalle Id
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Silja Line F
Samsegla
Kirjaarvostelu

Silja Linestä on juuri äskettäin ilmestynyt vihdoin historiikkiteos,
joka käsittelee varustamon historian
yhteisliikennevarustamojen
ajasta tähän päivään saakka – tosin
vain englanniksi.

Id, Kalle: From De Samseglande to Tallink – Yhteisliikennevarustamoista Tallinkiin. Ferry Publications, 2014.
TEKSTI: LASSI LIIKANEN

ULKOMATALASSA toimittajana ja lehden taittajana
kun-nostautunut Kalle Id on laajentanut vahvaa
kirjallista osaamistaan uudelle osa-alueelle. Kalle on
nimittäin myös juuri äskettäin ilmestyneen From De
Samseglan-de to Tallink – Yhteisliikennevarustamoista
Tallinkiin -kir-jan kirjoittaja. Ulkomatalan toimittaja
Lassi Liikanen pääsi tutustumaan kirjaan etukäteen.
Tämän 156-sivuisen historiateoksen ensimmäinen
huomio on tietysti sen kieli. Kirja on kirjoitettu kokonaan englanniksi poiketen Silja Linen virallisesta historiateoksesta, joka ilmestyi vain suomeksi ja ruotsiksi
(Siljan viisi vuosikymmentä, Femtio år med Silja). Kirjan
alussa tosin on lyhyt sivun pituinen johdantoteksti
myös suomeksi. Siitä huolimatta tuntuu hieman erikoiselta, että kirjan nimeen on sisällytetty myös suomenkielinen nimi, kun kirjassa johdannon lisäksi muuta suomenkielistä osiota esiinny. Englanninkielinen
historiikki on tietysti oivallinen lisä Silja Linen historiasta kertoviin teoksiin, vaikkakin ilmestyy seitsemän
vuotta virallisen 50-vuotishistoriikin jälkeen.
From De Samseglande to Tallink on puhtaasti historiateos, joka kertoo Silja Linen historian Suomen ja
Ruotsin välillä kulkeneiden Yhteisliikennevarustamoiden (Bore, Svea, FÅA) alusta saakka.Virallisesti historia alkaa vuodesta 1904, mutta teos valottaa sen taustalla olleita seikkoja myös pari vuosikymmentä ennen

From De
ande to Tallink

lut muilla vesillä, jotka vaikuttivat varustamon vaikeuksiin 1990-luvulla. Kuitenkaan From De Samseglande to Tallink ei tarjoa juurikaan mitään uutta tai
ennenkuulumatonta. Sellaiselle lukijalle, joka tietää jo
lähes kaiken nykyisen Tallink Siljan historiasta, teos ei
hirveästi tarjoa uutta luettavaa.Toisaalta, se on oikein
mainio, hienosti kuvitettu ja melko tiivistetty paketti
Silja Linen ja Yhteisliikennevarustamoiden historiasta
koko sen yli 100-vuotisen historian ajalta. Lisäksi kirja
ei ole historiateos pelkästään Silja Linesta, sillä yksi
kirjan luvuista on omistettu Tallinkin historialle aina
sen perustamisesta Silja Linen ostoon saakka. Tämän
jälkeen kirja käsittelee vielä yhdistetyn Tallinkin ja Silja
Linen historiaa vuodesta 2006 alkaen.

kuin ensimmäinen virallinen yhteispurjehdussopimus
Suomi-Ruotsi -liikenteessä syntyi Finska Ångfartygs
Aktiebolagetin ja Ångfartygs Aktiebolag Boren välillä.
Kirja etenee loogisesti yhteisliikenteen alkamisesta ja
sitä seuranneesta sekavista vuosikymmenistä aina Siljavarustamon perustamiseen, sen jälkeen tapahtuneisiin muutoksiin yhtiörakenteessa ennen sen myyntiä,
ja lopulta sen myymiseen SeaContainersille ja edelleen Tallinkille.
Kirjaa tosin ei voi verrata suoraan Thure Malmbergin
ja Marko Stampehlin vuonna 2007 kirjoittamaan viralliseen historiikkiin. Kun Malmbergin ja Stampehlin kirja keskittyi pääasiassa aikaan Siljavarustamon perustamisen jälkeen vuonna 1957, From De Samseglande to
Tallink käsittelee verrattain yksityiskohtaisesti myös
tätä edeltäneen Yhteisliikennevarustamoiden liikenteen. Huomion saavat myös Siljan omistajien seikkai-

From De Samseglande to Tallink – Yhteisliikennevarustamoista Tallinkiin on teos täyttää hyvin aukon, jossa
Pohjois-Itämeren suurimman lauttaoperaattorin, Tallink Silja Linen yhdistettyä historiaa ei ole nidottu yksiin kansiin. Huolimatta siitä, että pohjoismaalaisille
laivaharrastajille kirja ei välttämättä tuo esiin mitään
kovinkaan dramaattista, on se kuitenkin hyvä historiateoksena, ja pelkästään jo sikäli itsessään arvokas monille laivaharrastajille. Ja sille osalle laivaharrastajista,
jotka eivät Siljan virallista varustamohistoriikkia voineet kielivalintojen vuoksi hankkia, se on lähes pakollinen ostos – ainakin, jos on kiinnostunut lukemaan
historiaa siitä, miten Silja Linesta kasvoi se mitä se
tänä päivänä on: yhdessä virolaisen Tallinkin kanssa
liikennöintialueensa ehdottomasti suurin autolauttaoperaattori. □
Silja Line From De Samseglande to Tallink – on saatavilla
Ferry Publicationsin verkkokaupasta osoitteessa www.ferrypubs.co.uk, sekä hyvinvarustetuista kirjakaupoista.
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Turkkilainen
löytöretki
Rotterdamilla
Risteilijät

Toimittajamme teki viime marraskuussa kymmenen päivän risteilyn
Itäisellä Välimerellä Holland America Linen Rotterdam-laivalla. Pääasiassa turkkilaisissa satamissa vierailleeseen risteilyyn mahtui tyylikäs laiva, tasokasta ruokaa ja kiinnostavia kohteita.
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TEKSTI: KALLE ID

HOLLAND AMERICA LINE (HAL) -risteilyvarustamo
on kiehtonut minua jo pitkään.Vaikka varustamo on
osa maailman suurinta risteilyjättiä Carnival Corporation & PLC:tä, on se myös yksi viimeisesti yhä jäljellä olevista Atlantin linjaliikenteen varustamoista. Ja
toisin kuin samaan varustamoryppääseen kuuluvat
entiset linjavarustamot Cunard Line ja Costa Cruises,
on HAL onnistunut (ainakin minulle) antamaan kuvan
itsestään aidompana vanhan perinteen jatkajana, kun
taas Cunard ja Costa vaikuttavat lähinnä amerikkalaisten luomilta parodioilta itsestään.

yön risteilyä itäisellä Välimerellä Ateenasta: toinen
Turkin rannikolle ja toinen Israeliin. Päädyimme valitsemaan risteilyistä ensimmäisen, jonka vierailusatamina olivat Volos Kreikassa, Istanbul, Dikili, Kusadasi,
Marmaris ja Alanya Turkissa, sekä Limassol Kypsoksella. Kohteen valintaan vaikutti kiinnostavan reitin lisäksi myös sen halpa hinta: matka kahdelta henkilöltä
ikkunahytissä maksoi alle 1500 euroa, mikä on HAL:n
tasoisesta tuotteesta varsin vähän. Muutama päivä ennen lähtöä varustamo tarjosi vielä hyttimme vaihtamista sviitiksi 100€/henkilö -lisämaksusta, minkä
myös otimme.

Elokuussa 2013 suunnittelimme vaimoni kanssa, mihin lähteä syksyllä lomalle. Holland America Linen
Rotterdamilla oli saatavilla kaksi edullista kymmenen

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

Monivaiheisen bussi-, lento- ja metromatkan sekä hotellissa vietetyn yön jälkeen nousimme laivaan Ateenan satamakaupungissa Piraeuksessa 10.11. Check-in
ja muut lähtömuodollisuudet sujuivat yllättävän kätevästi, eikä aikaakaan kun olimme sisällä laivassa. Ensimmäinen huomioni laivan sisällä kiinnittyi sisustuksen perinteikkyyteen ja siihen, kuinka paljon sisustus
ja näkyvillä olevat taideteokset viittasivat sekä Holland America Linen että Alankomaiden historiaan, erityisesti Alankomaiden entisiin siirtomaihin – ennenkaikkea Indonesiaan, josta myös merkittävä osa
HAL:n alusten miehistöistä on peräisin. Erityisesti itse
pidin keulan portaikossa esillä olevista Stephen J. Cardin tekemistä öljymaalauksista, jotka esittävät kaikkia
kuutta HAL:n laivastossa kulkenutta Rotterdamnimistä laivaa.
Hyttimme,Vista suite 6179, löytyi kuudennen kannen
keskilaivasta. Vaikka HAL markkinoikin kyseisiä hyttejä sviitteinä, teknisesti ottaen ne eivät sitä ole, sillä
määritelmällisesti sviitissä tulisi olla (vähintään) erillinen makuu- ja olohuone, kun Vista suiteissa makuuja olohuone ovat samassa tilassa. Toisaalta 27 neliön
hytin varusteluun kuului mm. parveke, televisio, minibaari ja kookas kylpyamme, joten tältä osin valittamista ei varsinaisesti ollut.Valituksen aihetta risteilyn
aikana antoi hyttimme vessa, joka ei vetänyt kunnolla
– ja jota ei toistuvista valituksistamme huolimatta
saatu korjattua.
Neljä ruokaravintolaa

Kuten risteilylaivoilla on tapana, löytyy myös Rotterdamilta useampi ravintolavaihtoehto: main dining
room, buffet-ravintola, italialainen ravintola ja fine dining -ravintola. Näistä kaksi viimeistä olivat lisämaksullisia, muut ravintolat sisältyvät risteilyalusten yleiseen tapaan matkan hintaan. Lisäksi lounasaikaan
vaihtoehtoina olivat myös aurinkokannen yhteydessä
olevat tex-mex -ravintola ja pizzeria.

Ylinnä: Rotterdamin Vistasviitit eivät ole aitoja sviittejä, mutta
toki hyteiksi erittäin kelvollisia. Hytin parveke jäi omalta
osaltamme vähälle käytölle, osin sen varjoisuuden ja
parvekkeella leijailleen roskien hajun takia. Kuva: Kalle Id
Keskellä: Stephen J. Cardin maalaus HAL:n järjestyksessä
toisesta Rotterdamista. Kuva: Kalle Id
Alinna: Kaksikerroksisen La Fontaineravintolan alempi kerros
oli pyhitetty As You Wish Diningin valinneille, kun viihtyisämpi
(mutta pienempi) yläkerta oli fiksoidut ruokaajat valinneille.
Kuva: Kalle Id
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Laivan pääravintola La Fontaine on kaksikerroksinen
tila laivan peräosassa kansilla 4 ja 5. Matkan varauksen yhteydessä matkustajat saavat valita, haluavatko
perinteisen fixed seatingin – jossa aterioidaan aina
samaan aikaan samassa pöydässä – vai open seatingin,
jossa ravintolaan saa tulla koska tahansa sen aukioloaikojen puitteissa. Ei liene yllätys, että itse valitsimme
jälkimmäisen vaihtoehdon. Ruuan osalta La Fontaine
edusti “kansainvälistä keittiötä”, toisin sanoen tarjotut
ruokalajit olivat tyyliltään pääasiassa amerikkalaisia,
ranskalaisia tai italialaisia. Paikallisväriä Turkista tai
Kreikasta ei ruokalistalla juuri näkynyt. Sinällään La
Fontainen ruoka oli laadukasta, mutta palvelu ravinto-

lassa oli harmillisen hidasta; yli kaksi tuntia on turhan
pitkä aika istua illallisella.

Buffet-ravintola Lido sijaitsee nimensä mukaisesti aurinkokannen vieressä kannella 8. Osa Lidossa tarjotusta ruuasta oli samoja annoksia kuin La Fontainessa,
osa eri ruokia. Itämeren risteilylautoista poiketen
Rotterdamin buffet ei ole täysiverinen itsepalveluravintola. Lämpimän ruuan annostelee henkilökunta
pyynnöstä, minkä lisäksi aamiaisella ja lounaalla tarjolla on myös ns. action station, jossa kokki valmistaa
munakkaita (aamiaisella) tai wokkeja (lounaalla)
asiakkaan haluamista aineksista. Myös Lidossa ruoka
edusti kansainvälistä keittiötä. Liikennealueen paikallinen ruokakulttuuri oli sentään esillä yhtenä iltana,
minkä lisäksi ravintolassa tarjottiin kertaalleen lounaalla perinteinen alankomainen rijstafel, eli valikoima
alkujaan indonesialaisia ruokia, mikä toi mukavaa vaihtelua muuhun tarjottuun ruokaan.
Toinen aluksen aluksen alakansilla sijaitseva ravintola
on Pinnacle Grill, aluksen fine dining -ravintola. Ateriointi Pinnacle Grillissä maksaa 25 euroa henkilöltä
(tilatuista annoksista riippumatta). Ravintolan tasoa
en osaa kommentoida, sillä emme siellä koskaan syöneet.Toinen lisämaksullinen ravintola on Lidon yhteydessä sijaitseva pieni, italialaista ruokaa tarjoileva Canaletto. Ravintolan ruoka oli varsin laadukasta ja 10
euron lisämaksun arvoista.Valitettavasti täälläkin tarjoilun taso ja nopeus jätti toivomisen varaa.

Yllä: Risteilyalusten buffetravintoiden sisustukseen ei
ainakaan omien havaintojeni mukaan kiinnitetä yhtä paljoa
huomiota kuin alusten muihin tiloihin. Rotterdam ei tältä osin
tehnyt poikkeusta. Onneksi ruuan osalta buffetissa ei ollut
valittamista. Kuva: Kalle Id
Alla: Canalettoravintolassa tarjottu italialainen ruoka oli
varsin tasokasta... jonkin oma tortelliniannokseni olisi ehkä
ollut parempi hiukan vähemmän runsaalla pippuroinnilla.
Kuva: Kalle Id
Alimpana: Crow's Nest baari sijaitsee aluksen keulassa,
suoraan komentosillan yläpuolella. Tila on sisustettu
viehättävän merihenkisesti ja – kuten arvata saattaa –
näköalat ovat upeat. Kuva: Kalle Id

Viihdettä varttuneempaan makuun

Lähes kaikki Rotterdamin baarit sijaitsevat kannella
viisi. Jokaisessa baarissa on omat vakioviihdyttäjänsä:
Ocean Barissa jazztrio Neptunes, The Mixissä alkuillasta kitaristi ja loppuillasta pianisti, ja Explorer’s
Loungessa klassista musiikkia soittava duo Adagio.
Hämmentävää kyllä, jokaisella HAL:n aluksella jazztriolla ja klassisella duolla on sama nimi.
Kannelta viisi löytyy myös Explorer’s Lounge, joka
toimii sekä laivan kahvilana että kirjastona, kasino ja
neljä erillistä kauppaa. Explorer’s Loungen valikoimaan kuuluvat kirjojen lisäksi myös erilaiset tunnetut
lautapelit kuten Trivial Pursuit ja Scrabble – sekä vähemmän tunnettu, mutta laivalle loistavasti sopiva
Rotterdam – The Port of Europe. Kannella viisi olevien baarien lisäksi yhdeksännen kannen keulassa on
Crow’s Nest -näköalabaari, jossa viihdyttää iltaisin DJ.
Mistään dance-DJ:stä ei kuitenkaan ole kysymys, sillä
meidän risteilyllämme teemoja olivat mm. Beatles-ilta
ja 70-luku-ilta. Kahdeksannen kannen aurinkokansilla
The Lidossa ja The Retreatissä on myös molemmissa
omat baarinsa.
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sa yhteen Digital Workshopin oppitunneista saimme
kuulla Microsoftin uudesta tabletista kysymyksen
“voiko sillä käyttää Googlea?”.
Kreikassa: Piraeus ja Volos

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

Kuten risteilyaluksilla yleensäkin, Rotterdamin iltaelämän keskus on teatterimaisia esityksiä tarjoava showlounge, HAL:n laivoilla nimeltään The Showroom at
Sea.Viihde Showroom at Seassä oli selkeästi suunnattu pääasiassa vanhemmalle väestölle – mikä on toki
ymmärrettävääkin, sillä meitä lukuunottamatta dominoiva hiusväri matkustajien joukossa oli harmaa. Paras esimerkki Showroom at Sean tarjonnasta oli
Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta sovellettu Dancing
with the Stars at Sea.Tämä emme sattuneesta syystä
käyneet koskaan katsomassa. Muuta Showroomin tarjontaa oli mm. stand up -koomikot ja klassinen pianisti. Erityisesti jälkimmäinen oli miellyttävä yllätys.

Illan viihdepläjäyksien lisäksi Showroom at Seassa pidetään myös esitelmiä, mm. laivan oman kohdeoppaan kohde-esittelyitä. Nämä ovat miellyttävä lisä ja
antavat lisää syvyyttä vierailukohteisiin – vaikkakin
suurelta osin nämä esittelyt keskittyivät varustamon
tarjoamiin (varsin suolaisesti hinnoiteltuihin) retkiin
kohteissa.
Baarien ja showroomin lisäksi Rotterdam tarjoaa
matkustajilleen myös elokuvia, sillä laivalla on erillinen
(joskin melko pieni) elokuvateatteri, Wajang Theatre
neljännellä kannella. Päivisin teatteri toimii showkeittiönä, jossa esitellään erilaisten liikennealueen ruokalajien valmistusta. Elokuvia on nähtävissä iltaisin myös
The Retreat -aurinkokannella aluksen perässä, jossa
on suuri led-näyttö elokuvia varten. Ainakin meidän
risteilymme aikana täällä esitettiin lähinnä konserttitaltiointeja. Rotterdamin erikoisin tila on Digital
Workshop viidennellä kannella. Microsoftin sponsoroimassa workshopissa tarjotaan käytännössä tietokoneopetusta matkustajille – mikä varmasti tuleekin
tarpeeseen. Käydessämme huvin vuoksi osallistumas28

Vaikka risteilymme alkoi Ateenasta, emme nähneet
juurikaan mitään tästä kiehtovasta lähes 3500 vuotta
vanhasta kaupungista. Risteilyn alkua edeltävä päivä
meni lähes yksinomaan matkustaessa bussilla, lentokoneella ja metrolla Helsingistä Piraeukseen. Perille
päästyämme menimme hotellissa vain suoraan nukkumaan, jatkaaksemme seuraavana päivänä suoraan
laivalle. Piraeuksen satama on laivaharrastajalle äärimmäisen mielenkiintoinen; harvassa paikassa on yhtä
monta lauttaa yhtä aikaa. Ei liene mikään yllätys, että
laivakuvaajan kamera kävi ahkeraan. Kokemus Ateenasta rajoittui kuitenkin tällä reissulla lentokenttään,
metroon ja Piraeuksen satamaan.
Ensimmäinen varsinainen käyntisatama risteilyllämme
oli Volos, jonne saavuimme risteilyn toisena (ensimmäisenä kokonaisena) päivänä. Satama on käyntikohteena hieman outo valinta; vaikka kyse on kreikkalaisittan suuresta kaupungista, ei se ole kuuluisa antiikin
raunioistaan tai muista lomakohteistaan. Kaupungin
nähtävyyksistä rautatiemuseo paljastui riviksi rikkiruostuneita vetureita rautatieaseman pihalla ja kansallispuisto sinällään viihtyisäksi metsäksi, jonka keskellä oli raunioita. Missään ei vain kerrottu mitä tai
miltä ajalta rauniot olivat. Voloksesta jäikin risteilykohteena fiilis, että satama oli valittu ennemmin matkan varrelle sopivana “teknisenä pysähdyksenä” kuin
sen kiinnostavien kohteiden vuoksi.
Upea Istanbul

Jos Volos oli kohteena lievä pettymys, Euroopan suurin kaupunki Istanbul – jonne saavuimme kolmannen
risteilypäivän iltana – oli toista maata. Jo saapuminen
tähän kahden eri imperiumin keskukseen oli maaginen, kun kaupunki kohosi hitaasti esiin iltapäivän sumusta, paljastaen sellaisia tunnettuja maamerkkejä
kuin Hagia Sofia ja Sininen moskeija. Koska kiinnityimme laituriin vasta neljän aikaan iltapäivällä, olimme jo etukäteen päättäneet varata ensimmäisen illan
Istanbulissa risteilijälaiturin lähellä olevien alueiden
tutkimiseen ja suunnata seuraavana päivänä Topkapiin,
Ottomaanien valtakunnan keisareiden palatsiin.
Ensimmäiseksi illan käyntikohteeksi valikoitui Rotterdamin kohdeoppaan Brett’in suosituksesta Galatan
torni kivenheiton päässä satamasta. 1300-luvulla osana silloisen Konstantinopolin genoalaista kauppasiirtokuntaa rakennettu torni ei sinällään itsessään ole
erityisen kiinnostava, mutta sen huipulta avautuvat

Yllä: Rotterdamin kolmikerroksisen atriumin keskus on
valtava, eri suurkaupunkien aikoja näyttävä kello, jonka
huipulla on kyykistelee Maapalloa kannattele Atlastitaani
kreikan mytologiasta. Kuva: Kalle Id
Oikealla: Galatan torni Istanbulin illassa. Kuva: Kalle Id
Oikealla alla: Voloksen nähtävyyksiin kuului replika Kreikan
mytologian Argolaivasta – tai oikeammin Kreikan arkaaisen
kauden kaleerista, Argon ulkomuodosta kun ei ole säilynyt
mitään varmaa tietoa. Kuva: Kalle Id

näköalat ovat. Galatan tornin juurelta saa alkunsa Istiklal Caddesi (vapaasti käännettynä “itsenäisyyden
valtakatu”),Taksim-aukiolle johtava 1½ kilometriä pitkä kävelykatu.Tämä on vireä kauppakatu, joka ainakin
tänä kyseisenä iltana oli täynnä ihmisiä. Kadun keskellä kulkee myös museuvaunuilla liikennöitävä raitiolinja. Mielenosoituksistaan tunnettu Taksim-aukio ja sen
yhteydessä oleva puisto osoittautuivat tänä iltana
rauhallisiksi; ihmisvilinän keskellä rakastavaiset kuhertelivat puiston penkeillä. Palojäljet katukivetyksessä
olivat kuitenkin muistuttamassa, että alla puoli vuotta
aiemmin Turkin maallisen opposition kannattajat ja
poliisi olivat ottaneet täällä yhteen.
Palattuamme Istanbulista takaisin laivalle huomasimme hämmästykseksemme, että laivan saapumista
myöhään iltapäivällä satamaan ei oltu otettu juuri
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tauluksessa. Päästyämme kahdeksan jälkeen illalla takaisin laivaan, olisimme mielellämme syöneet vain nopean aterian buffetissa, mutta tämä ei käynyt päinsä,
koska buffet oli sulkeutunut normaalisti kahdeksalta.
Näin ainoa ravintolavaihtoehto oli pääravintola La
Fontaine – jossa nopean illallisen sijaan saimme istua
yli kaksi tuntia, koska ruokiamme ei vain kuulunut.
Saimme kuitenkin lopulta massut täyteen ja pääsimme yöpuulle valmistautumaan seuraavaan päivään Istanbulissa.
Toisen Istanbul-päivän ohjelma oli ollut meille alusta
lähtien selvä. Halusimme käydä Topkapin palatsissa,
joka oli Ottomaanien sulttaanien asuinpaikka 400
vuoden ajan. Topkapi ei kuitenkaan ole palatsi sanan
perinteisessä merkityksessä. Ottomaanit olivat alkujaan paimentolaisia, ja sulttaanien palatsi rakennettiin
samalla periaatteella kuin ottomaanien paimentolaisleirit: kolme peräkkäistä sisäpihaa, joiden ympärille eri
hallinto- ja asuinrakennukset on kerätty.

Ylinnä: Topkapin toinen sisäpiha. Yksi palatsialueen
nähtävyyksistä ovat sisäpihojen satoja vuosia vanhat puut.
Kuva: Kalle Id
Yllä: Bagdadpaviljonki Topkapin palatsialueen
"perimmäsessä nurkassa". Paviljongista avautuu näkymä
Bosporinsalmelle ja Kultaiseen sarveen. Kuva: Kalle Id
Alla: Hagia Sofia ei esittelyjä kaipaa. Kuva: Kalle Id
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Eniten etukäteismainontaa matkaesitteissä sai Topkapin haaremi, jossa vieraileminen maksaa ylimääräistä.
Rehellisyyden nimissä on kuitenkin sanottava, että
haaremi oli pienoinen pettymys. Pelkät seinät – vaikka koristeellisia ovatkin – eivät oikein vangitse haaremin tunnelmaa, ja toisaalta haaremista puuttuivat
näyttelyesineet ja haaremin elämää havainnollistavat
rekonstruktiot lähes kokonaan.Vain yksi pieni huone
– eunukkipalvelijan asuinkammio – oli sisustettu alkuperäiseen tyyliin.

Jos haaremi oli lievä pettymys, oli muu palatsi toista
maata. Näyttely sulttaanien vaatteista (joista suuri
määrä oli säilynyt vuosisatojen takaa) oli kiehtova ja
aarrekammiossa esillä olleiden esineiden ylenpalttisuutta eivät riitä sanat kuvaamaan.Valitettavasti näyttelytiloissa ei saanut valokuvata, joten tässä kohdin
edes kuvat eivät voi kertoa enemmän kuin tuhat sanaa. Äärimmäisen kiinnostava oli myös islamilaisten
pyhäinjäännösten näyttely, jonka “vetonaula” oli profeetta Muhammedin viitta. Tämä tosin oli suljetussa
kultaisessa arkussa, joten itse viittaa kukaan katsoja ei
päässyt näkemään. Koska merkittävä osa kristinuskon
ja islamin historiasta on jaettua, löytyi näyttelystä
myös kristityille tutumpien henkilöiden jäännöksiä,
kuten Mooseksen sauva ja Johannes Kastajan käsi.
Varsinaisten näyttelyiden rinnalla Topkapissa mielenkiintoisia ovat myös palatsin puutarhat ja itse rakennukset. Palatsin talot eivät ole kookkaita ja mahtavia,
vaan kokoelma erilaisia paviljonkeja, useimmat vain
yksikerroksisia. Ei sinällään olekaan ihme, että 1800luvun puolivälissä Ottomaanien sulttaanit rakennuttivat itselleen uuden, paljon Topkapia prameamman
Dolmabahcen palatsin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita
sitä, etteivätkö Topkapin rakennukset olisi sanalla sanoen kauniita. Itseäni viehättivät erityisesti Topkapin
alueen uusimmat rakennukset, 1638 Bagdadin uudelleenvaltauksen kunniaksi rakennettu Bagdad-paviljonki ja lähes samanikäinen Ympärileikkaushuone (joka
nimestään huolimatta on erillisinen rakennus, joskin
siinä on vain yksi huone).
Topkapista lähdettyämme meillä oli alle kaksi tuntia
aikaa kaupungilla ennen viimeistä kellonlyömää, jolloin piti olla laivassa. Päätimme kuitenkin saada mahdutettua tähän aikaan vierailun Topkapin vieressä olevassa Hagia Sofiassa, nykyisin museona toimivassa entisessä ortodoksisessa katedraalissa ja islamilaisessa
moskeijassa. Vuonna 537 rakennettu Hagia Sofia oli
lähes tuhannen vuoden ajan maailman suurin kirkko.
Se on myös yksi harvoja Istanbulissa yhä jäljellä olevia
bysanttilaisia rakennuksia; kun Ottomaanit valloittivat
kaupungin 1453 se ehdittiin hävittää lähes täysin ennen kuin sulttaanit muuttivat mielensä ja päättivät
tehdä kaupungista uuden pääkaupunkinsa.
Hagia Sofia oli rakennuksena äärimmäisen vaikuttava.
Jo pelkästään sen koko on lähes uskomaton 1500
vuotta vanhaksi rakennelmaksi. Oman lisäsäväyksensä
tuovat restauroidut upeat kultaiset mosaiikit rakennuksen seinillä. Kun Hagia Sofiasta tuli moskeija Ottomaanivaltauksen jälkeen, peitettiin nämä laastilla…
mutta nyt ne ovat kaikkien nähtävillä. Ainakin toistaiseksi, sillä Turkissa valtaa pitävän islamistipuolueen
riveistä on viimeaikoina kuulunut vaatimuksia Hagia
Sofian muuttamisesta takaisin moskeijaksi.

Jokaisessa itseään kunnioittavassa turkkilaisessa
kaupungissa on "maan isän" Mustafa Kemal Atatürkin patsas.
Dikili pisti muita vierailukohteita paremmaksi kullatulla
Atatürkin patsaallaan. Kuva: Kalle Id

Dikili-välisoitto ja Efesos

Istanbulin jälkeen seuraava käyntisatama risteilyllä oli
Dikili Turkin rannikolla. Syy vierailuun Dikilissä olivat
läheiset Pergamonin rauniot – Pergamonissa oli antiikin maailman toiseksi suurin kirjasto, vain Aleksandrian suuri kirjasto oli suurempi. Itse päätimme kuitenkin jättää Pergamonin väliin ja sen sijaan tutustua itse
Dikiliin. Kaupunki ei ollut iso, eikä siellä ollut paljoa
nähtävää… mutta toisaalta siellä sai vahvasti tunteen,
että näimme ja koimme aitoa Turkkia. Ei kansainvälistä suurkaupunkia eikä ahdistavaa turistirysää, vaan
aidon, ystävällisen Turkin sellaisena kuin se on. Kun
vielä pääsimme kokeilemaan aitoa turkkilaista kahvia
paikallisessa kahvilassa, oli kokemus korvaamaton.
Dikilin jälkeen risteilyn kuudentena päivänä saavuimme niinikään Turkissa sijaitsevaan Kusadasiin. Jos Dikili
oli sitä “aitoa Turkkia”, Kusadasi oli puolestaan jossain
määrin luotaantyöntävä turistirysä basaareineen ja
turisteille suunnattuine ravintoloineen. Emme kuitenkaan vierailleet Kusadasissa sen itsensä takia, vaan
noin 18 kilometrin automatkan päässä sijaitsevien
Efesoksen raunioiden vuoksi. 1100-luvulla eaa perustettu Efesos on yksi parhaiden säilyneistä Antiikin
ajan raunioista. Kaupunkia ehtivät hallita kreikkalaiset,
persialaiset, roomalaiset, bysanttilaiset, seljukit ja ottomaanit. Efesoksen kaupunki ehti olla olemassa 2400
vuotta ennenkuin se lopulta hylättiin kaupungin sataman lietyttyä umpeen. Kristinuskon apostoleiden Paavalin ja Johanneksen kerrotaan asuneen kaupungissa
– samoin kuin Neitsyt Marian. Itse kaupunki on säilynyt hämmentävän hyvin – olkoonkin että tämä johtuu osittain taitavasti tehdyistä restaurointitöistä.
31

Yllä: Efesos on tulvillaan raunioita, turisteja... ja kissoja.
Taustalla kohoaa Celsuksen kirjasto, jonka julkisivu
restauroitiin jäljellä olevista alkuperäisistä kappaleista 1970
luvulla. Kuva: Kalle Id
Oikealla: Rooman valtakunnan aikaan Efesoksen ylimystö
asui kaupungin pääkadun varren terassitaloissa. Talot on
suojattu eroosiolta niiden ympärille rakennetulla suojalla.
Terassitaloihin on erillinen pääsymaksu, mutta paikka on
hintansa väärtti. Kuva: Kalle Id
Alla vasemalla: Efesoksen amfiteatteri oli yksi Antiikin
maailman suurimpia. Taustalla tie kaupungin keskutasta
satamaan. Kuva: Kalle Id
Alla: Neitsyt Marian kirkko Efesoksessa oli yksi varhaisen
kristinuskon keskuksia. Kuva: Kalle Id
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Efesokseen matkaajalle suositukseni on “varaa tarpeeksi aikaa”. Meidät raunioille kuljettanut taksikuski
vakuutti 1½ tuntia riittävät hyvin kaupungin tutkimiseen. Neuvottelimme ajan neljään tuntiin, ja ainakin
omalla tarkasteluvauhdillamme se oli ehdoton minimi,
sillä jouduimme loppua kohden kiirehtimään ja ohittamaan mielenkiintoisia kohteita. Olisimme helposti
saaneet kulumaan Efesoksessa vielä ainakin toisen
tunnin. Rauniokaupungin kuvaileminen on kuitenkin
vielä vaikeampaa kuin Topkapin aarrekammion. Tässä
tapauksessa oheiset kuvat voivat kuitenkin oikeasti
kertoa enemmän kuin tuhat sanaa.
Turistirysät Marmaris ja Alanya

Kusadasia seurasi vielä kaksi muuta kohdetta Turkissa:
Marmaris ja television Matkaoppaat-sarjasta tuttu
Alanya. Marmaris oli rehellisesti sanottuna pelkkä turistirysä. Kaupunki oli kyllä siisti ja kaunis, mutta täynnä hotelleja ja turisteille suunnattuja ravintoloita. Ainoat “aidot” paikat kaupungissa olivat pieni, kreikkalaistyylinen vanhakaupunki sekä sen yhteydessä oleva
niinikään pieni linnoitus. Marmariksen linnan väitetään
olevan 5000 vuotta vanha, mutta nykyinen linnoitus
on Ottomaanien sulttaani Suleiman Suuren Rhodoksen valloitusta varten 1500-luvulla rakentama. Linnassa sijaitsee arkeologinen museo, joka kuitenkin kärsi
arkeologisten museoiden helmasynnistä: vitriinissä on
kuppi ja sen vieressä selittävä lappu, jossa lukee “kuppi”, mutta ei mitään tietoa siitä, miten kuppi on merkittävä tai miten se edustaa omaa aikaansa.
Marmaris oli nopeasti tutkittu, eikä siitä varsinaisesti
jäänyt fiilistä, että kaupunkiin haluaisi palata. Kaupungista lähdettäessä illalla saimme sen sijaan kokea laivalla jotain erilaista. Tähän asti kaikki viihde ja ruoka
laivalla oli edustanut amerikkalaiseen makuun räätälöityä “kansainvälistä” kulttuuria. Tänä iltana asiat olivat kuitenkin toisin. Rotterdamin aurinkokannelle kohosi “turkkilainen bazaari” (joka toki myi samoja matkamuistona kuin maissa myytiin – mutta kalliimmalla),
buffetissa tarjoiltiin turkkilaista ja kreikkalaista ruokaa, ja aurinkokannella soi amerikkalaisen popin sijaan
turkkilainen musiikki. Jos Marmaris oli ollut pettymys,
ilta sieltä lähdettäessä oli laivallaolon parhaita.
Marmariksen jälkeen vuorossa oli Alanya. Matkaoppaat -TV-sarjan perusteella odotimme Marmariksen
kaltaista turistirysää, mutta todellisuus paljastui toiseksi. Alanyassa toki on turistipuolensa (josta löysimme mm. Koskenkorvaa ja Juhla Mokkaa mainostavan
suomalaisen ravintolan), mutta vieressä on vuoristoisella niemellä sijaitseva vanhakaupunki ja 1200-luvulla
rakennettu linna. Alanyalla on myös kiehtova historiansa, sillä suojaisessa paikassa sijainnut kaupunki oli
antiikin aikana Välimeren merirosvojen tukikohta.

Ylinnä: Taksimatka Efesokseen sisälsi myös vierailun
paikallisessa matonpunontakollektiivissa. Paikallisten
mukaan käsintehdyt turkkulaiset matot ovat maailman
parhaita ja kestävimpiä. Kuva: Kalle Id
Yllä: Marmariksen linna, jonka rakensi nykymuodossaan
sulttaani Suleiman Suuri tukikohdaksi Johanniittojen
ritarikunnan vastaiselle sotaretkelleen. Suleiman voitti sodan,
ja Johanniitat joutuivat siirtymään Rhodokselta Maltalle.
Kuva: Kalle Id
Alla: Marmarikselta lähdettäessä Rotterdamin allaskansi
muuttui "turkkilaiseksi basaariksi". Samaan iltaan kuului myös
turkkilainen ruoka ja musiikki. Kuva: Kalle Id
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Limassol ja kotiinpaluu

Alanyan jälkeen turkkilainen löytöretkemme alkoi lähestyä loppuaan. Matkan viimeinen käyntisatama oli
Kyproksen Limassol. Limassoliin saapuessa meitä alkoi vaivata jo akuutti kohdeväsymys. Niinpä päädyimme aluksi vain kävelemään ympäri kaupunkia. Tämä
olikin jossain määrin palkitsevaa, sillä limassolilaiset
kaupat myivät tyylikkäimpiä miesten vaatteita joita
olen pitkään aikaan nähnyt.Vaatteiden ostamista vaan
rajoitti se, että sopivia kokoja ei ollut saatavilla. Kauppoja kierrellessä huomasi myös hyvin sen, kuinka pahasti euroalueen kriisi on Kyprokselle iskenyt: Limassolin keskusta oli täynnä tyhjiä liiketiloja ja vastaan
tu-li jopa kokonainen hylätty ostoskeskus.

Ylinnä: Alanyan vanhakaupunki muureineen. Muurien
ulkopuolella kulkee kätevä tie kukkulan huipulle. Paikallisten
neuvojen kanssa kannattaa kuitenkin olla varuillaan, sillä
ainakin meidät paikalliset lapset johtivat väärälle reitille –
joka oli kyllä hieno, mutta fyysisesti vaativa. Kuva: Kalle Id
Yllä: Kirjoittaja pitää pienen tauon kiivetessään Alanyan
vanhankaupungin laelle. Kuva: Maria Id
Alla: Limassolin linnan hautaholvit olivat erittäin
mielenkiintoiset. Seinillä näkyvien hautapaasien tekstien
käännöksiä ei vain löytynyt mistään – ei edes tietoa siitä,
kenen hautapaasi oli kulloinkin kyseessä. Kuva: Kalle Id
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Emme kuitenkaan viettäneet päivää Limassolissa yksinomaan kaupoissa. Limassolillakin on oma kiehtova
historiansa: kauppareittien solmukohdassa sijaitseva
Kyproksen saari on historian saatossa kuulunut
Kreikkaan, Assyriaan, Egyptiin, Persiaan, Roomaan, Bysanttiin, ristiretkeläisvaltakuntiin, Venetsiaan, Ottomaanien valtakuntaan ja Britannian Imperiumiin ennen saarten nykytilaa, jossa se on jaettu kahtia kreikkalaiseen ja turkkilaiseen tasavaltaan. Muistomerkki
Kyproksen historiasta on entisen Jerusalemin kuninkaan Guy de Lusignanin rakennuttava Limassolin linna, jossa ristiretkelle matkalla ollut Richard Leijonamieli vihittiin Berengarnia Navarralaisen kanssa. Nykyisin linnassa toimii arkeologinen museo, jota harmillisesti vaivaa sama ongelma kuin Marmariksen arkeologista museota: museoesineiden selitykset puuttuvat.

Limassolia seuraava, risteilyn viimeinen kokonainen
päivä olikin sitten meripäivä. Tämä antoi mukavan tilaisuuden rentoutua intensiivisen käyntisatamien kiertämisen jäljiltä ennen vähintään yhtä intensiivistä yli
12 tunnin kotimatkaa. Nautimme vielä viimeisen kerran laivan ruuasta ja viihteestä, tällä(kin) kertaa suosikiksemme nousseen pianisti Lesin esiintymisestä The
Mix -baarissa. Liian pian tuli kuitenkin aina vetäytyä
sänkyyn ja valmistautua lähtöön.

Piraeuksessa meitä kohtasi satamassa huonon sään
lisäksi vanha tuttu Louis Cristal (ex-Sally Albatross,
Silja Opera), jota oltiin valmistelemassa lähtöön Atlantin yli tekemään Kuubanympäristeilyjä kanadalaisen
Cuba Cruises -varustamon laskuun. Ulkomatalan ensi
numerossa (2/2014) saammekin nauttia kanadalaisen
Aaron Saudersin matkakertomuksesta Louis Cristalin
Kuuban-ristelyltä. Tulevasta Ulkomatalan artikkelista
emme kuitenkaan vielä tuolloin tienneet mitään. Sen
sijaan nousimme laivasta ja lähdimme kohti kotia,
jonne lopulta saavuimme väsyneinä mutta onnellisina
seuraavan vuorokauden puolella.

Loppusanat

Sen enempää kiertelemättä on sanottava Rotterdamristeilyn olleen selkeästi paras risteily, jolla olen tähän
mennessä ollut. Ruoka, viihde ja palvelu olivat kaikki
laadukkaita (no, lukuunottamatta ongelmia hyttimme
vessan kanssa) ja ensimmäistä kertaa omien risteilyjeni joukossa jäi tunne, että risteily oli kaikilla osaalueilla ylittänyt Itämeren risteilylauttojen tason. Tämä risteily oli myös – interrail-matkaa lukuunottamatta – intensiivisin loma, jolla olen koskaan ollut.
Nähtävää ja koettavaa oli yksinkertaisesti niin paljon,
ettei kaikkea ollut edes aikaa katsoa. Mielikuvat risteilyistä lomana, jonne mennään löhöämään aurinkokannelle voidaan suosiolla unohtaa; ainakin Välimeren
kaltaisella historialtaan rikkaalla alueella risteily on
kaikkea muuta. En voi muuta kuin lämpimästi suositella Turkkia risteilykohteena ja Holland America
Linea varustamona. □
Oikealla yllä: Limassolin kaupungin siluetti nähtynä Limassolin
linnan katolta. Kuva: Kalle Id
Oikealla: Holland America Linen varustamolippu Rotterdamin
mastossa. Harmillisesti varustamo on luopunut perinteisestä
valkovihreästä lipustaan ja samoissa sävyissä olevasta
korsteenimerkistään. Kuva: Kalle Id
Alla: Rotterdam Marmariksen satamassa. Kuten taustalla
näkyvä mastojen metsäkin kertoo, Marmariksessa on
Välimeren suurin huvivenesatama. Kuva: Kalle Id
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Entiset
Ruotsin ja
Tallinnanlaivat
maailman
merillä
Autolautat

36

Entinen Ålandsfärjan Etelänapamantereen vesillä vuonna 2010. Kuva: G Adventures

Itämeren autolauttaliikenteen kehittyessä vanhat "Ruotsinlaivat"
ovat saaneet väistyä uusien tieltä.
Vaikka uusi lauttojen rakennustahti on päässyt hiipumaan 70-80 -lukujen huippuvuosista, löytyy maailman meriltä suuri joukko entisiä
Suomesta liikennöineitä autolauttoja. Lähimmät löytyvät Tukholmasta, mutta kaukaisimmat
lähivesiltä tutut laivat
ovat päätyneet Etelänavalle asti.
TEKSTI: LASSI LIIKANEN, JUSSI
LITTUNEN JA KALLE ID
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1970-LUVULTA 1990-luvulle asti Pohjanmerellä, Englannin kanaalissa ja Välimerellä liikennöi suuri joukko
entisiä Itämeren autolauttoja. Kun Silja Line ja Viking
Line hankkivat uusi laivoja Itämeren lauttaliikenteeseen, vanhat myytiin hyvään hintaan liikennöimään
lämpimämmillä vesillä. 1990-luvulla Itämeren autolauttojen rakennustahti hidastui ja lauttojen virta Itämereltä tyrehtyi. Maailman merillä kulkee vielä kuitenkin lukuisia entisiä Ruotsin- ja Tallinnan-lauttoja.
Tässä artikkelissa luomme katsauksen niistä muutamaan.
Ensimmäinen autolautta Tukholman
saaristoliikenteessä

Vuonna 1958 Suomen ja Ruotsin liikenteeseen saatiin
ensimmäinen autolautta, kun Rederi Ab Vasa-Umeå –
tuttavallisemmin Vaasanlaivat – sai Korsholm III -aluksen liikenteeseensä. Korsholm III oli alkujaan raken-

Yllä: Korsholm III Vaasanlaivojen liikenteessä kuvattuna.
Huomaa komentosilla alapuolella kyljessä juuri ja juuri
erottuvan autoportin ääriviivat.
Kuva: Marko Stapehlin kokoelmat
Alla: Sama laiva puoli vuosisataa myöhemmin Tukholman
saaristossa. Aluksen keula on madallettu enemmän
alkuperäistä muistuttavaksi ja korsteeni on vaihtunut, mutta
kyseessä on silti selvästi sama alus. Kuva: Kim Victor

nettu vuonna 1931 Ruotsin postilaitokselle nimellä
Öland hoitamaan talviliikennettä manner-Ruotsista
Öölantiin. 1958 laiva laiva myytiin Vaasanlaivoille. Sitä
uudistettiin radikaalisti Hollmingin telakalla Raumalla,
jossa se sai nimen Korsholm III. Laiva piteni 11 metrillä ja pidennysosaan rakennettiin sivuportista lastattava autokansi 35 autolle. Myös laivan keula muotoiltiin uudestaan.
Joulukuusta 1958 elokuuhun 1966 Korsholm III kulki
Vaasanlaivojen liikenteessä.Vuonna 1967 Suomen valtio osti uudempien autolauttojen korvaaman laivan
120 000 markalla ja siitä tuli merivoimien esikuntalaiva. Samalla laivan nimesta pudotettiin järjestysnumero. Korsholm viihtyi laivastonharmaana vuoteen 1975
asti, jolloin se siirrettiin Merenkulkuhallitukselle merenmittauksen emälaivaksi.
Vuonna 1985 Korsholmin ura Suomen valtion palveluksessa oli ohi ja se asetettiin myyntiin. Seuraavan
vuosikymmenen aikana laiva vaihtoi omistajaa useaan
kertaan, sekä nimeä kertaalleen Ölandiksi ja sitten
taas Korsholmiksi. Laiva liikkui ympäri Itämerta, mutta varsinaista käyttöä sille ei löytynyt. Siitä piti tulla
mm. kahvila Aarhusissa ja kelluva toimisto Kööpenhaminassa, mutta pääasiassa laiva oli makuutettuna eri
satamissa. Laivan sisustus purettiin tänä aikana kokonaan ja makuutuksessa sitä vandalisoitiin pahasti.
Vuonna 1998 Korsholm av Wästerås, kuten laiva tässä vaiheessa tunnettiin, löysi lopulta ostajan jolla oli
kiinnostusta ja resursseja sen korjaamiseen. Tukholman saaristossa risteilyliikennettä harjoittava Strömma Kanalbolaget osti laivan ja hinasi sen Rönnängsin
telakalle Tjörnissä Ruotsin länsirannikolla uudistettavaksi. Aluksen sisätilat uudistettiin saariston risteilyliikenteen tarpeisiin, mikä näkyi myös ulospäin isompina ikkunoina. Muita ulkoisia muutoksia olivat uusi
korsteeni ja matalampi, enemmän alkuperäistä Ölandin keulaa muistuttava keula. Konepuolella laiva sai
höyrykoneiden rinnalle dieselmoottorit.
Alus luovutettiin uudistusten jälkeen takaisin omistajalleen huhtikuussa 2000 ja se sai uudeksi nimekseen
Stockholm uuden kotikaupunkinsa mukaan. Nykyasussaan Stockholm kykenee kuljettamaan 350 matkustajaa. Aluksella on ravintola 140 hengelle ja sitä
käytetäänkin pääasiassa lounas-, brunssi- ja illallisristeilyillä, jotka joko kiertävät Tukholman saaristossa tai
kulkevat Tukholmasta Waxholmiin. Koska Stockholmin runko on jäävahvistettu, tehdään näitä risteilyjä
myös talviaikaan. Kiehtovaa kyllä, on siis edelleen
mahdollista matkustaa ensimmäisellä suomalaisella
autolautalla.
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Itämereltä öljykentille

Rederi AB Slite oli tilannut 70-luvun lopulla länsisaksalaiselta Jos. L. Meyer Schiffwerftin telakalta uuden
autolautan, joka luovutettiin tilaajalleen kesäkuussa
1979 nimellä Diana II av Slite.Telakalta laiva matkusti
Kielin kanavan kautta kotisatamaansa, Gotlannin saarella sijaitsevaan Sliteen, jossa varustamo perinteiseen
tapaansa esitteli alusta ennen liikenteen aloittamista.
Tämän jälkeen laiva asetettiin Viking Linen TurkuMaarianhamina-Tukholma -linjalle.
Jo syksyllä 1979 laivan virallinen nimi lyheni muotoon
Diana II, ja seuraavana kesänä laiva sai siirtyä uuden
Rosellan tieltä liikennöimään Naantalista Maarianhaminan kautta Kapellskäriin.Tällä reitillä Diana II jatkoi
jouluun 1992 saakka, minkä jälkeen laiva vuokrattiin
saksalaiselle TR Linelle Trelleborg-Rostock -liikenteeseen. Kesällä 1994 Diana II myytiin ruotsalaiselle
Nordström & Thulinille, joka otti aluksen vastaan
syyskuussa.
Diana II nimettiin ensin Vironiaksi, mutta lokakuussa
1994 suoritetun telakoinnin yhteydessä nimeksi tulikin Mare Balticum. Laiva asetettiin Nordström &
Thulinin sekä Estonian Shipping Companyn (ESCO)
yhdessä omistaman EstLinen Tukholma-Tallinna -linjalle. Syksyllä 1996 Mare Balticumin vuokrasi ESCOn
niin ikään osittain omistama Hansatee Shipping, joka
asetti laivan Tallinkin Helsinki-Tallinna-linjalle nimellä
Meloodia. Hansatee Shippingistä tuli vuonna 2002 AS
Tallink Grupp, joka osti Meloodian omistukseena.

ARV 1, entinen Diana II ja Meloodia, kuvattuna Gibraltarissa
marraskuussa 2012. Equinox Offshore suunnitteli muuttavansa
myös toisen entisen Tallinklautan, Normandyn, samaan
käyttötarkoitukseen, mutta lopulta ARV 1 jäi ainitkertaiseksi
muutostyöksi. Kuva: George Gaskin

Tallinkin investointiohjelma jätti Meloodian tarpeettomaksi vuoden 2006 lopulla, jolloin laiva vuokrattiin
espanjalaiselle Eurolineas Maritimas S.A. -yhtiölle Balearia-varustamon liikenteeseen.Aluksella liikennöitiin
Barcelonasta ja Valenciasta käsin Menorcan, Ibizan,
Palman ja Mahonin saarille vuoden 2007 lopulle.Tänä
aikana Tallink löysi Meloodialle ostajan: joulukuussa
2007 alus luovutettiin singaporelaiselle Equinox Offshore Accommodation Ltd -yhtiölle, joka rekisteröi
laivan Bahamalle nimellä Arv 1.
Singaporelaisella Sembawangin telakalla laiva muutettiin majoitus- ja korjausalukseksi, jolloin sisätiloihin
rakennettiin toimisto- ja varastotiloja sekä hyttipaikat
450 öljynporaustyöntekijälle, perän kansirakennelmaa
purettiin uuden 50 tonnin nosturin tieltä ja keulakannen päälle, komentosillan katon tasalle asennettiin
helikopterikenttä. Muutostöiden valmistuttua laiva
palveli öljynporaushankkeiden tukialuksena mm. Länsi-Afrikan vesillä. Lokakuussa 2013 Arv 1 myytiin
Caymansaarelaiselle Highclere Ltd -yhtiölle, joka antoi alukselle nimeksi Bluefort ja rekisteröi sen Marshallinsaarille. Tämän jälkeen alus on maannut Napolissa, jossa uusi omistaja on edelleen uusinut laivaa
vastaamaan paremmin uuden tehtävänsä tarpeita.
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upouuden Diana II:n pariksi. Jo seuraavana kesänä Rederi Ab Sallyn Viking Sally korvasi Turellan, joka siirtyi
vastavalmistuneen sisaraluksensa Rosellan pariksi
Naantali-Maarianhamina-Kapellskär -linjalle. Erikoisen
”laivanvaihtoruletin” päätteeksi Diana II ja Rosella
vaihtoivat vielä reittejä päittäin.

Yllä: Kongshavn – alkujaan Viking Linen Turella ja tuttu myös
Tallinkin Fantaasiana – makuutettuna synkeässä
Sandefjordissa heinäkuussa 2009. Kuva: Marko Stampehl
Alla: Sama alus vuotta myöhemmin saapumassa Kroatian
Splitiin Blue Linen Regina della Pacena. Regina della Pacen
linjaparina on toinen Suomesta liikennyt autolautta Dalmatia,
alkujaan Polferriesin Pomerania. Kuva: Marko Stampehl

Monien reittien kautta Välimerelle

1970-luvun lopulla SF Line alkoi suunnitella uutta
matkustaja-autolauttaa, josta tulisi kehitetty ja laajennettu versio vuonna 1973 valmistuneesta Aurellasta.
Edullisimman tarjouksen laivan rakentamisesta antoi
japanilainen Mitsubishi Heavy Industries, mutta Suomen Pankki kieltäytyi hyväksymästä projektin vaatimaa rahoitusta tarkoituksenaan saada tilaus jollekin
suomalaiselle telakalle. Rakennussopimus Wärtsilän
kanssa tehtiin maaliskuussa 1978 pitkien neuvotteluiden jälkeen, mutta vaikka Suomen valtio tuki hanketta
rahallisesti vaikean työttömyystilanteen helpottamiseksi, tuli sopimus varustamolle noin 15 prosenttia
kalliimmaksi japanilaistelakan tarjoukseen verrattuna.
Uusi Turella valmistui kesäkuussa 1979 ja se asetettiin
Viking Linen Turku-Maarianhamina-Tukholma -linjalle
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Kesällä 1988 Turella myytiin ruotsalaiselle Stena Linelle, mutta SF Line joutui vuokraamaan laivan takaisin
itselleen siihen asti, kunnes Amorella valmistui jugoslavialaiselta Brodogradevna Industrija -telakalta.Vasta
lokakuussa 1988 Stena Line sai Turellan hallintaansa ja
siirsi sen Göteborgiin Cityvarvet-telakalle uudistustöitä varten. Tammikuussa 1989 laiva aloitti Stena
Nordica -nimellä liikenteen Moss (Norja)-Frederikshavn (Tanska)-Göteborg -linjalla.
Huhtikuussa 1996 Stena Nordica uudistettiin Landskronassa Öresundsvarvetilla, minkä jälkeen alus siirrettiin Stena Linen Lion Ferry -tytäryhtiön liikenteeseen nimellä Lion King. Liikenne Tanskan ja Ruotsin
välisellä Grenå-Halmstad-reitillä jatkui vain joulukuuhun 1997, jolloin Hansatee Shipping OÜ osti laivan ja
asetti sen Tallinkin Helsinki-Tallinna -linjalle nimellä
Fantaasia. Keväällä 2002 Tallinkin ensimmäinen uudisrakennus Romantika korvasi Fantaasian, joka siirtyi
Tukholman ja Tallinnan väliselle linjalle.
Tämän jälkeen Fantaasian reitti vaihtui usein.Vuonna
2004 alus sai siirtyä uuden Victoria I:n tieltä uudelle
Helsinki-Tallinna-Pietari -linjalle, mutta reitin jäätyä
lyhytaikaiseksi kokeiluksi Tallink vuokrasi laivan tammikuussa 2005 Algerie Ferriesille Algerian ja Ranskan
väliseen liikenteeseen. Yhdeksän kuukauden vuokraajan jälkeen alus makuutettiin, kunnes Tallink avasi uuden linjan Riiasta Tukholmaan huhtikuussa 2006. Fantaasia sai liikennöidä linjalla noin kuukauden ennen
kuin Tallink pystyi korvaamaan sen Tukholma-Tallinnalinjalta vapautuneella Regina Balticalla. Tämän jälkeen
Fantaasia vuokrattiin ensin Marokkoon COMANAVin
(Compagnie Marocaine de Navigation of Morocco)
Tanger-Genova-reitille kevääseen 2007 asti ja sieltä
uudelleen Algerie Ferriesin käyttöön lokakuuhun
2007 saakka.
Loppuvuodesta 2007 Tallink vuokrasi Fantaasian norjalaiselle Kystlinkille kolmeksi kuukaudeksi, ja sopimukseen sisältyi optio kolmesta lisäkuukaudesta. Joulukuussa Fantaasia aloitti liikenteen Langesundin
(Norja) ja Hirtshalsin (Tanska) sekä Langesundin ja
Strömstadin (Ruotsi) välillä. Huhtikuussa 2008 Tallink
ilmoitti myyvänsä Fantaasian Kystlinkille niin, että luovutus tapahtuisi kesäkuun lopulla. Alus sai tuolloin
Norjan lipun ja nimekseen Kongshavn. Kystlinkin liikenne jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, ja lokakuussa 2008
Kongshavn makuutettiin Sandefjordiin, Norjaan.

Joulukuussa 2009 toimettomalle alukselle löytyi uusi
omistaja. Kroatialainen Blue Line International osti
aluksen, joka siirtyi uuden omistajansa hallintaan maaliskuussa 2010. Alus sai uudeksi nimekseen Regina
Della Pace ja se rekisteröitiin Maltan lipulle, mutta
ennen liikenteen aloittamista huhtikuussa 2010 alus
liputettiinkin Panamaan. Regina Della Pace liikennöi
edelleen Blue Line -tuotemerkillä Italiasta Kroatiaan
Ancona-Split-reitillä.
Georg Ots – yhä voimissaan, mutta
käyttämättömänä

Puolassa vuonna 1980 valmistunut Georg Ots lienee
yksi niistä autolautoista, joka on jäänyt monien suomalaisten mieliin poikkeuksellisen hyvin. Alus rakennettiin Szczecinin kaupungissa neuvostoliittolaiselle
Estonian Shipping Companylle (ESCO) ja luovutettiin
omistajansa Helsinki-Tallinna -liikenteeseen toukokuussa 1980. Samalla laiva oli ensimmäinen seitsemästä lähes identtisestä sisaraluksesta, jotka nimettiin
merkittävien neuvostoliittolaisten henkilöiden mukaan.

Georg Ots poikkesi muista sisaraluksistaan siinä, että
sillä oli alunperin tilaa vain neljälletoista henkilöautolle.Vuonna 1993 alus telakoitiin Kotkassa, ja siihen rakennettiin vastaava autokansi kuin sarjan muilla aluksilla oli. Samalla aluksen perään rakennettiin peräsponsoni ja hytit ja ravintolat uusittiin. Uudistuksen
jälkeen laivan kapasiteetti oli 150 henkilöautoa. Alus
vuokrattiin samana vuonna Hansatee Shipping OÜ:lle,
joka asetti laivan Tallinkin liikenteeseen, edelleen Helsinki-Tallinna -linjalle. Tallink liikennöi laivaa jouluun
2000 saakka, minkä jälkeen Georg Ots makuutettiin
Tallinnaan.

Vuonna 2010 uutistoimisto Ria Novosti kertoi, että
Georg Ots tulisi palvelemaan vuoden 2012 APEChuippukokouksen aikana majoitusaluksena Vladivostokissa. Rosmorportin edustajan mukaan alusta suunniteltiin ennen kokousta Vladivostokin ja Kamchatkan
niemimaan väliseen liikenteeseen Koillis-Venäjällä. Liikennesuunnitelmat eivät toteutuneet, mutta majoituslaivana alus palveli syksyllä 2012 alkuperäisen
suunnitelman mukaan. Edellisen kerran Georg Ots oli
toiminut majoitustehtävissä, kun Ronald Reagan ja
Mihail Gorbatšov tapasivat Reykjavikissa vuonna
1986.

Tällä hetkellä Georg Otsin tulevaisuus on avoimena.
Laiva siirtyi tammikuussa 2013 kiinalaiselle Zhousan
Asian Pacific Dockyard -telakalle, jossa aluksen tiloja
sekä pelastus- ja sammutusvälineistöä uusittiin vastaamaan nykyisiä MARPOL-määräyksiä. Viimeisin tieto aluksen sijainnista on maaliskuulta 2013, jolloin
laiva oli edelleen Zhousahanin telakalla. Tiedossa ei
kuitenkaan ole, että aluksella olisi tarkoitus aloittaa
liikennettä – ainakaan toistaiseksi.
Turun-lautta Välimerellä

Vuonna 1985 valmistui Johnson Linelle Wärtsilän
Helsingin-telakalta risteilylautta Svea. Valmistuessaan
maailman suurin autolautta asetettiin Silja Linen Turku-Tukholma -linjalle.Vuonna 1992 laivaa uudistettiin
radikaalisti Lloyds Werftillä Bremerhavenissa ja se sai
nimen Silja Karneval. Kuitenkin jo seuraavana vuonna
– Silja Europan hankkimisen jälkeen – Silja Line päätti,
että joko Silja Karneval tai sen sisar Silja Festival myy-

Syksyllä 2002 Venäjän hallitus antoi lain, joka edellytti
meriyhteyksien ja satamien kehittämistä edistävän
valtionyhtiön perustamista. Venäjän liikenneministeriön aloitteesta perustettiin FSUE Rosmorport -yhtiö,
joka marraskuussa 2002 osti Georg Otsin ESCOlta.
Alus aloitti joulun jälkeen liikenteen Pietarista Kaliningradin alueella sijaitsevaan Baltiyskin kaupunkiin.
Projektin tarkoituksena oli kehittää Kaliningradin alueen liikenneyhteyksiä, minkä vuoksi lippujen hinnat
pyrittiin pitämään junalippujen hintojen tasolla.
Elokuun lopulla 2010 Georg Ots lähti poikkeukselliselle matkalle Pietarista Murmanskin kautta Vladivostokiin. Matkan toteuttamiseksi tarvittiin satelliittikuvien ja ydinvoimakäyttöisten venäläisten jäänmurtajien apua, sillä Koillisväylää pitkin ei ennen Georg Otsia ollut kulkenut yhtään matkustajalauttaa. Matka
päättyi onnistuneesti lokakuussa 2010, minkä jälkeen
laiva makuutettiin Vladivostokiin.

Georg Ots kuvattuna Pietarin satamassa elokuussa 2008,
laivan vielä liikennöidessä PietariBaltiysk linjalla.
Rosmorportin korsteenivät tuovat epäilyttävästi mieleen nyt
jo edesmenneen Baltic Line varustamon värit.
Kuva: Eero Isotalo
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täisiin. Ostaja löytyi Norjasta, jossa vuonna 1990
muodostettu Color Line oli halukas uudistamaan laivastoaan. Tarinan mukaan alkujaan myytäväksi sovittiin Silja Festival, mutta Silja Scandinavian rahtaamisen
jälkeen Silja Line halusikin vaihtaa myytävän laivan Silja Karnevaliin. Koska Color Line oli kuitenkin ehtinyt
painaa nimen Color Festival markkinointimateriaaleihinsa, sai Silja Karneval uudeksi nimekseen Color

Yllä: Color Festival – tuttu Turunlinjalta nimillä Svea ja Silja
Karneval – Tanskan Frederikshavnissa elokuussa 2006.
Kuva: Marko Stampehl
Alla: Color Linen päätettyä luopua Color Festivalista alus
myytiin Välimerelle Corsica Ferriesille ja sai nimen Mega
Smeralda. Kuva: Louis MoutardMartin
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Festival. On tarina totta tai ei, entinen Silja Karneval
asetettiin huhtikuussa 1994 Oslo-Hirsthals -linjalle
nimellä Color Festival. Color Line ei turhia muutellut
vasta uudistettua alusta, vaan sen sisätilat pysyivät
käytännössä muuttumattomina Silja-ajoista.

Color Festival pysyi risteilypainotteisella linjalla aina
vuoteen 2006 asti, jolloin Tanskan pään satama vaihtui
Frederikshavniin. Aluksen ura Color Linen laivastossa
kuitenkin lähestyi loppuaan. Varustamo oli uudistamassa radikaalisti laivastoaan hankkimalla maailman
suurimmat autolautat Color Fantasyn (2004) ja Color Magicin (2007), sekä nopeat ropax-lautat Superspeed 1:n ja Superspeed 2:n (2008). Näin Color Festival joutui myyntilistalle. Vuoden 2007 lopulla sovittiin laivan myynnistä Corsica Ferriesille, luovutettavaksi tammikuussa 2008. Myynti toteutui suunnitellusti. Color Festivalin korvasi Oslo-Frederikshavn
-linjalla sitä neljä vuotta vanhempi Prinsesse Ragnhild;
linja kuitenkin lopetettiin viisi kuukautta myöhemmin.
Corsica Ferriesin laivastossa Color Festival sai nimen
Mega Smeralda (vapaasti käännettynä “jättismaragdi”).
Se purjehti Kreikan Peramaan puoli vuotta kestänyttä
uudistusta varten, jonka aikana mm. entinen tax-free
myymälä muuttui istumatilaksi hytittömiä matkustajia
varten. Corsica Ferriesin uusi lippulaiva asetettiin ensin linjoille Livornosta ja Civitavecchiasta Korsikalle ja
Sardiniaan, mutta jo vuoden 2006 alus siirtyi linjoille

Toulonista Ajaccioon ja Bastiaan Korsikalla, missä liikenteessä se kulkee edelleen. Corsica Ferriesin liikenne – kuten oikeastaan kaikki Välimeren lauttaliikenne – palvelee lähinnä tarvematkustajia, joten vastaavaa risteilylauttatuotetta kuin laiva tarjosi Silja- ja
Color-aikoinaan ei enää ole laivalla saatavilla.
Aika ennen Shuttleja - Tallink AutoExpress

Ennen nykymuotoista Tallinnan-liikennettä oli Tallinkilla liikenteessä peräti neljä kappaletta Tallink AutoExpress -aluksia: Tallink AutoExpress, Tallink AutoExpress 2, Tallink AutoExpress 3 sekä Tallink AutoExpress 4. Ensimmäinen AutoExpress (AE I) aloitti Tallinkin liikenteessä vuonna 1999 ja viimeinen (AE 4)
liittyi laivastoon vuonna 2005. AutoExpressejä poistettiin liikenteestä vuosien mittaan, mutta viimeinen
niistä, Tallink AutoExpress 2, poistui liikenteestä vasta
vuoden 2007 sesongin jälkeen. AutoExpressien poistamiseen Tallinkin liikenteestä vaikuttivat esimerkiksi
korkealle kohonneet polttoainekustannukset, sekä
luotettavamman ja tehokkaamman Shuttle-konseptin
sisäänmarssi Starin ja Superstarin valmistumisen myötä vuosina 2007-2008.
Tallink AutoExpress myytiin alkukeväästä 2006, hieman ennen Galaxyn tuloa Helsingin ja Tallinnan väliselle linjalle, espanjalaiselle Acciona Trasmediterranealle. Accionalle siirtyessään alus aloitti ensin liikenteen Espanjan Algericaksen ja Marokon Tangerin välillä. Sittemmin se on myös liikennöinyt muitakin linjoja
konsernin sisällä, esimerkiksi Baleaareilla sekä Kanariansaarilla. Espanjan taloudelliset vaikeudet ovat kuitenkin syöneet pohjaa liikenteeltä, joten nykyisin nimeä Alcantara Dos kantava alus joitakin ajanjaksoja
makuutettuna Espanjassa.Tällä hetkellä Alcantara Dos
tosin kulkee vuokrattuna Accionan kilpailijalle, Navie-

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

ra Armakselle, Kanariansaarten liikenteessä Los Cristianoksen (Teneriffa) ja El Hierron saaren välillä, ilman
Acciona Trasmediterranean tunnuksia sen kyljissä.Acciona Trasmediterranean Kanarian-liikennettä ja ongelmia on käsitelty kattavammin Ulkomatalan numerossa 4/2013, Naviera Armaksen Kanarian-liikennettä
taas on käsitelty Ulkomatalan numerossa 5/2013.
Tallink AutoExpress 2 oli pitkäikäisin AutoExpress
Tallinkin laivastossa. Se värvättiin Tallinkille ollessaan
makuutettuna ja aloitti vuonna 2001 liikenteen Suomenlahden yli.Alus liikennöikin tällä linjalla viimeisenä
AutoExpressinä aina vuoteen 2007 asti.Vuonna 2007
aluksesta hankkiuduttiin eroon ja se vuokrattiin Venezuelaan, jossa se alkoi rahdattuna liikennöimään Conferry-varustamolle liikennöimään Puerto de Cruzin ja
Isla de Margaritan välille.Vuonna 2009 alus myytiin lopulta Conferrylle, joskin se kantaa edelleen nimeä
Tallink AutoExpress 2. Aluksen nykytilanteesta ei ole
saatavilla luotettavaa tietoa, mutta sen omistaja Conferry kansallistettiin lukuisten ongelmien jälkeen Venezuelan presidentin Hugo Chávezin toimesta vuonna 2011. Conferryn liikenne on kuitenkin ollut ilmeisesti ongelmissa ja useampi varustamon kymmenestä
aluksesta ei ole ollut käyttökelpoinen. Ylipäätään Venezuelan huono taloudellinen ja poliittinen tilanne voi
hyvinkin olla vaikuttanut siihen, ettei alus ole liikenteessä, ainakaan kokoaikaisesti.
Kun Tallink AutoExpress 3 päätti päivänsä Suomenlah43

della, suuntasi se kohti Punaista merta. AutoExpress
3:n osti Arab Bridge Maritime -niminen yhtiö Jordaniasta. Arab Bridge Maritime (tai AB Maritime) on Jordanian, Egyptin ja Irakin hallitusten välinen yhteisyritys, joka perustettiin vuonna 1985 palvelemaan Jordanian ja Egyptin välistä meriyhteyttä. AB Maritime
maksoi 8,6 miljoonaa euroa Tallink AutoExpress 3:sta,
jonka yhtiö nimesi Queen Nefertitiksi. Queen Nefertiti vietiin samalla Jordanian lipulle.Yhä tänäkin päivänä Queen Nefertiti liikennöi Jordanian Aqaban ja
Egyptin Nuweiban välisellä reitillä.
Tallink AutoExpress 4, AE 3:n sisaralus, päätyi hieman
lähemmille vesille. Karistettuasn Suomenlahden pölyt
se suuntasi kohti Välimerta, jossa se aloitti liikenteen
tuolloin vastaperustetun kreikkalaisen Aegean Speed
Linesin liikenteessä. Aegean Speed Lines on varustamo, joka syntyi SeaContainersin ja kreikkalaisen Eugenides Groupin joint venture -yhtiönä.Vuonna 2006
SeaContainers kuitenkin jätti yhteistyö, ja nykyään
Eugenides Group omistaa yhtiön täysin. Entinen Tallink AutoExpress 4 on nykyisin Speedrunner II ja on
liputettuna Kreikkaan, joskin tällä hetkellä alus ei ole
liikenteessä ja on makuutettuna.
Kehräten Tallinnaan – SuperSeaCat

Ylinnä: Tallink AutoExpress 2 on säilyttänyt vanhan nimensä,
vaikka kulkeekin nykyään Venezuelan sisäisessä
liikenteessä. Kuvassa laiva saapumassa Curacaon
Willemstadiin telakoitavaksi. Kuva: Cees Bustraan
Yllä: Toinen entinen Tallink Autoexpress, entinen AE4,
kuvattuna Piraeuksessa syyskuussa 2008 Aegean Speed
Linesin Speedrunner II:na. Kuva: Jukka Koskimies
Alla: Aegean Speed Linesin Speedrunner III puolestaan on
entinen SuperSeaCat Three. Tämäkin lautta on kuvattu
Piraeuksen satamassa, mutta marraskuussa 2013.
Kuva: Kalle Id
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SeaContainersin tultua Silja Linen pääomistajaksi aivan vuosituhannen taitteessa, sai myös Silja Line ensimmäiset pika-aluksensa Helsingin ja Tallinnan välille.
SuperSeaCat oli jo aikaisemmin SeaContainersin lanseeraama pika-aluskonsepti, jota oli kokeiltu siihen
mennessä jo muun muassa Englannin kanaalissa ja
yleisesti Brittien saarilla, sekä muun muassa Göteborgin ja Frederikshavnin välillä. Nyt tämä, hieman Silja
Linen normaalista konseptista poikkeava (henkilökunnalla mm. SuperSeaCat -uniformut, alukset rekisteröitynä Italian La Speziaan ym.) liikenne tuotiin kuitenkin Itämerelle.
Ensimmäisenä tähän liikenteeseen asetettiin kesän
korvalla 1999 valmistunut SuperSeaCat Four, jota
SeaContainers oli suunnitellut asettavansa liikenteeseen Välimerelle. Suunnitelmat eivät kuitenkaan toteutuneet, joten alus suuntasi Pohjois-Itämerelle. Se
aloitti Helsingin ja Tallinnan välisen liikenteen kesäkautena 2000. Vuonna 2003 SuperSeaCat Three teki
seuraa SSC Fourille. SSC Three oli aikaisemmin liikennöinyt SuperSeaCat-liikenteessä muun muassa
Englannin kanaalissa ja Britannian ja Irlannin välillä.
Vuodeksi 2005 myös SuperSeaCat One tuotiin liikenteeseen lahden yli, mutta tämä oli vain yhden sesongin mittainen ratkaisu, ja liikennekausi 2006 jatkui
kahden aluksen liikenteellä (SSC Three & Four).
SuperSeaCat Three ja Four liikennöivät Silja Linen

alaisuudessa aina vuoteen 2006 saakka, kunnes Tallink
osti Silja Linen. SuperSeaCat -alukset eivät kuuluneet
Tallinkin Silja Line -kauppaan, sillä viranomaiset eivät
olisi hyväksyneet kauppaa Tallinkin saadessa liian määräävän markkina-aseman Viron-liikenteestä. Täten SuperSeaCat-liikenne jäi Silja Linen edellisen omistajan,
SeaContainersin käsiin, joka jatkoi liikennöintiä itsenäisenä toimijana.
Liikenne ei kuitenkaan kauaa jatkunut, kun syksyllä
2008 liikennettä harjoittanut yhtiö ajautui selvitystilaan. Liikenteen ajoivat alas ennen kaikkea kiristynyt
kilpailu Tallinnan -liikenteessä, hurjaksi nousseet polttoainekustannukset ja osittain myös sen osaomistaja
SeaContainersin talousvaikeudet. SuperSeaCat One
oli jo tuolloin muussa liikenteessä, mutta useamman
vuoden Suomenlahdella huristelleet SuperSeaCat
Three ja SuperSeaCat Four jäivät nyt tyhjän päälle,
ainakin hetkeksi.
Kuitenkin pikapuolin liikenteen lopettamisen jälkeen
alukset lähtivät pois Itämereltä ja suuntasivat kohti
Välimerta. Keväällä 2008 Aegean Speed Linesin taustalla olleet tahot ostivat puolet SuperSeaCatejä hallinneesta yhtiöstä, ja yhtiön liikenteen loppuessa alusten kohtaloiksi tuli liikennöidä alunperin Eugenideksen ja SeaContainersin joint venturena perustetun,
nykyisin täysin Eugenideksen omistaman Aegean
Speed Linesin liikenteessä Kreikassa. Myös Tallink AutoExpress 4 päätyi samaan liikenteeseen, ja huvittavana faktana voikin todeta, että kaikki kolme alusta
ovat valmistuneet samalta telakalta, ja ovat hyvin läheistä sukua toisilleen. SuperSeaCat Threestä tuli
Speedrunner III ja SuperSeaCat Fourista Speedrunner IV.
Viime vuosina Aegean Speed Lines on kuitenkin reilusti vähentänyt liikennettään. Tämän seurauksena
vain Speedrunner III on ensi sesonkina liikenteessä.
Speedrunner IV (ex. SuperSeaCat Four) sekä Speedrunner II (ex. Tallink AutoExpress 4) ovat makuutettuina Pireuksen satamassa Kreikassa.
Katamaraanit Suomenlahdella – Nordic Jet
Line

Vuonna 1998 Itämerelle ilmestyi kummajainen, kun
Nordic Jet Line tuli Suomenlahdelle liikennöimään
Helsingin ja Tallinnan välille aluksi yhdellä, ja vuodesta
1999 alkaen kahdella tuliterällä katamaraanilla. Alukset, nimeltään Baltic Jet ja Nordic Jet, valmistuivat
vuosina 1998 ja 1999 Norjasta, Kvaener Fjellstrandin
telakalta. Molemmat katamaraanit oli liputettu Norjaan, niiden kotisatamana oli Bergen ja ne olivat rekisteröityinä NIS-rekisteriin (Norwegian International
Ship Register). Aluksi Nordic Jet Linen taustalla oli

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

kolme yhtiötä: norjalainen lauttaoperaattori Finnmark
Fylkesrederi (FFR), saksalainen Förde Reederei Seetouristik (FRS) ja aluksen rakentajatelakkayhtiö Kværner.

Liikennettä jatkui aina vuoteen 2008 saakka. Tämä
vuosi pudotti ensin Nordic Jet Linen (ja myöhemmin
sen kilpailijan SuperSeaCatin) pois Tallinnan-liikenteestä. Alkusyksystä 2008 varustamo keskeytti liikenteen, ilmoitti molempien aluksien siirtyvän konsernin
sisäiseen liikenteeseen Gibraltarin salmeen FRS-varustamolle (tässä vaiheessa FRS oli Nordic Jet Linen
ainoa omistaja ja ostanut ulos muut aiemmat norjalaistaustaiset omistajat), ja mahdollisesti palaavan
Pohjoiselle Itämerelle liikennöintikaudeksi 2009, riippuen kannattavuudesta. Alukset eivät kuitenkaan ole
tähän päivään mennessä palanneet. Sen sijaan ne jatkavat edelleen FRS:n liikenteessä, Algericaksen ja
Ceutan välillä, nimillä Algericas Jet sekä Ceuta Jet,
molemmat alukset liputettuina Kyprokselle.
Itse Nordic Jet Linen taru sen sijaan ei ole ohi.Yhtiö
teki ”comebackin” Itämerelle, sillä se on nykyisin aktiivinen yhteysalus- ja lauttaliikenteen saralla. Muutoksia on tosin yhtiön omistuksessa tapahtunut, sillä
henkilöstövuokrausyritys Euro Work osti 50% Nordic Jet Linestä vuonna 2012. Yhtiö toimii nykyisin
markkinointinimellä Nordic Coastal Line.
Ahvenanmaanlautasta arktiseksi risteilijäksi

Vuonna 1986 SF Line hankki Viking Linen liikenteeseen käytetyn autolautan. Seuraavana vuonna Maarianhamina-Kapellskär -linjalle asetettu laiva sai perin45

teikkään nimen Ålandsfärjan. Ålandsfärjan oli jo tässä
vaiheessa aikansa standardeilla iäkäs alus Itämeren liikenteessä. Se oltiin rakennettu jo vuonna 1972 Jydsk
Færgefartille nimellä Kattegat Tanskan sisäiseen liikenteeseen linjalle Grenå-Hundested. Vuodet 19781986 laiva kulki Englannin kanaalissa Dover-Boulogne
-linjalla P&O Normandy Ferriesille nimellä nf Tiger ja
Townsend Thoresenille nimellä Tiger. Alkujaan aluksessa oli 63 hyttipaikkaa, mutta Viking Linen liikenteessä kulkiessaan se oli puhdasverinen päivälautta,
ilman hyttipaikkoja matkustajille.

Yllä: Entisen Ålandsfärjanin autokannet rakennettiin
uudelleen hyttikansiksi Raumalla vuosina 20082009. Kuvassa
kategorian 3 hytti kannella kolme, eli entisellä autokannen
"piippuhyllyllä". Kuva: Erik Berger/G Expreditions
Alla: Expeditionin Lonely Planet kirjaston seinältä löytyy
muistona aluksen aiemmasta elämästä taulu laivasta
Ålandsfärjanina. Kirjaston lisäksi aluksella on
matkustajatiloina tarjolla lounge, pubi, sauna ja ravintola.
Kuva: Ash Christopher/G Adventures

Vuonna 2008,Viking XPRS:n valmistuttua,Viking Line
ilmoitti Rosellan korvaavan Ålandsfärjanin. Ålandsfärjanille oli jo vuotta aiemmin tilattu korvaaja espanjalaiselta telakalta, mutta Viking XPRS:n valmistuminen
mahdollisti laivan korvaamisen jo aiemmin. Hiukan
yllättäen 36-vuotta vanhalle Ålandsfärjanille löytyi
helposti ostaja. Kanadalainen seikkailulomia tarjoava
GAP Adventures (nykyisin G Adventures) oli tehnyt
risteilyjä arktisilla alueilla Suomessa rakennetulla Explorer-risteilylaivalla, mutta Explorer oli uponnut Eteläisellä jäämerellä marraskuussa 2007. GAP hankki
Ålandsfärjanin Explorerin korvaajaksi. Laiva purjehti
uudistettavaksi Rauman telakalle, missä se sai uuden
nimen Expedition.
GAP Adventuresin liikennettä varten Expeditionia
uudistettiin radikaalisti. Aluksen autokannelle rakennettiin 60 uutta hyttiä, huone vaatteiden vaihtamista
varten ja sauna. Neljännellä kannella keulakansi avattiin matkustajille, keulan kahvila muutettiin salongiksi
ja kirjastoksi, kun taas kannen peräosassa olleet taxfree myymälä, parfymeria, lasten leikkihuone ja baari
saivat kaikki väistyä kymmenen hytin ja neljän sviitin
tieltä. Kaikki aluksen hytit ovat ulkohyttejä. Kannella
viisi ravintola ja perän kesäbaari säilyivät aiemmassa
käytössään – baari luontaisesti nyt myös talvikäytössä. Kannen kuusi lepotuolisalonki puolestaan muuttui
kuntosaliksi. Uudessa asussaan Expedition kuljettaa
maksimissaan 137 matkustajaa.
Expedition on risteillyt vuodesta 2009 G Adventuresin liikenteessä lähinnä Etelämantereella ja Huippuvuorilla; lisäksi aluksen ohjelmaan luontaisesti mahtuvat
siirtymäristeilyt eteläiseltä napa-alueelta pohjoiselle ja
päinvastoin. Expeditionin risteilyt eivät ole mitenkään
halpoja; jos haluaa päästä näkemään entisen Ålandsfärjanin nykyasussaan, halvin vaihtoehto on kahdeksan päivän risteily Huippuvuorilla – alkaen 2799 euroa henkilöltä halvimmassa hyttiluokassa. □
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Lähteet

- Aegean Speed Lines (www.aegeanspeedlines.gr)
- Corsica Ferries (www.corsica-ferries.co.uk)
- Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)
- FRS (www.frs.es)
- G Adventures (www.gadventures.com)
- Huopana, Joni: ESCOn, Estlinen, Inrekon, Estonian
New Linen, Eminren, Hansatee/Tallinkin ja Tallink
Gruppin vaiheita (test.jonihuopana.com)
- Marinelink.com
(www.marinelink.com/news/converting-marketthe363569.aspx)
- Pravda (english.pravda.ru/news/russia/27-122002/19810-0/)
- Timeline.maritimeforum.fi - Traffic History of
Northern Baltic Sea (www.maritimeforum.fi/timeline)
- RIA Novosti
(en.ria.ru/russia/20101009/160889807.html)
- Rosmorport (www.rosmorport.ru)
- Scanex Research and Development Center
(www.scanex.ru/en/news/News_Preview.asp?id=n183
16175)

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

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

Edellisessä numerossa kerroimme
2001 konkurssiin ajautuneen Renaissance Cruisesin tarinan. Konkurssihetkellä maailman neljänneksi suurin risteilyvarustamo oli
juuri ehtinyt saada liikenteeseensä
kaikki tilaamansa kahdeksan R-sarjan alusta. Tässä artikkelissa kerromme tämän kahdeksikon konkurssin jälkeisistä vaiheista.
TEKSTI: KALLE ID JA OLLI TUOMINEN

KONKURSSIHETKELLÄ syksyllä 2001 kuusi Renaissance Cruisesin alusta liikennöi Välimerellä ja kaksi Ranskalaisessa Polynesiassa Tyynellämerellä. Jälkimmäinen
kaksikko eli R Three ja R Four jäivät konkurssin myötä makaamaan Tahitin Papeteehen, kun taas Eurooppaan jäänyt kuusikko siirtyi konkurssihuutokaupan
myötä joulukuussa 2001 Cruiseinvest-yhtiön omistukseen. Kuusikon muodostivat R One, R Two, R Five,
R Six, R Seven ja R Eight, jotka kaikki siirrettiin kauppojen jälkeen Marseilleen makuutetukseen.
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Oceania Cruises perustetaan

Alle vuosi Renaissance Cruisesin kaatumisen jälkeen
risteilyalan konkarit Renaissance Cruisesin entisen
toimitusjohtajan Frank del Rion ja Crystal Cruisesin
Joe Wattersin johdolla perustivat Oceania Cruisesin.
Uusi risteilyvarustamo vuokrasi ensimmäiseksi laivakseen Cruiseinvestin omistukseen siirtyneen entisen
renaissancelaisen, R Twon, joka sai kesäkuussa 2003
Barcelonassa pidetyssä kastetilaisuudessa uudeksi
nimekseen Insignia.
Alus vaihtoi kuitenkin nimeään vain vuotta myöhemmin keväällä 2004, kun se nimettiin Regataksi. Samaan
aikaan Oceania rahtasi liikenteeseensä Regatan sisaraluksen R Onen, joka sai nimekseen sisarellaan aiemmin käytössä olleen Insignian.

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

Kolmannen R-sarjan aluksen Oceania hankki liikenteeseensä marraskuussa 2005, kun R Five liittyi laivastoon nimellä Nautica. Nautica-nimen alus oli tosin
saanut jo vuonna 2004, vaikka se oli vielä tuolloin
Pullmantur Cruisesin rahtauksessa Blue Dreammarkkinointinimellä. Renaissance Cruisesin konkurssin jälkeen "viitonen" oli ollut aiemmin käytössä vain
kesäkausina 2002 ja 2003, jolloin se oli rahdattuna espanjalaiselle Pullmantur-varustamolle markkinointinimellä "Blue Dream".

Vuonna 2006 Oceania Cruisesista tuli myös varustaja,
kun se hankki omistukseensa rahtaamansa aluskolmikon Cruiseinvestiltä.
Kesällä 2010 Oceania julkisti suunnitelmat aluskolmikon useita miljoonia maksavasta päivityksestä. Uudistuksen kohteena olivat muun muassa hytit, ja erityisesti laivan palvelut. Muun muassa internet-yhteyksiä
laivalla ja kohteiden retkitarjontaa parannettiin.
Keväällä 2012 kerrottiin, että Insignia (ex. R One)
rahdataan kahdeksi vuodeksi saksalaisen Hapag-Lloyd
Cruisesin liikenteeseen. Ennen liikenteen aloitusta
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alusta ehostettiin Barcelonassa, jossa se sai myös Hapag-Lloydin korsteenivärit ja sini-oranssit raidat kylkiinsä. Palmassa järjestetyssä kastetilaisuudessa alus
sai uudeksi nimekseen Columbus 2. Hapag Lloyd on
ilmoittanut, ettei se aio jatkaa aluksen rahtausta sovittua kahta vuotta pidempään, joten tänä keväänä
alus palaa takaisin Oceania Cruisesin liikenteeseen
Insignia-nimellä.
Princess Cruisesin R-sarjalaiset

Yllä: Uusien Oluokan alusten valmistuttua Oceania Cruises
rahtasi Insignian (exR One) HapagLloy Cruisesille nimellä
Columbus 2. Kuvassa Columbus 2 lähdössä Helsingistä
kesällä 2012. Kuva: Kalle Id
Alla: Tahitian Princess, entinen RFour, Helsingissä 2009. Alus
kulkee yhä Princess Cruisesin laivastossa, mutta nykyään
nimellä Ocean Princess. Kuva: Olli Tuominen
Alinna: Entisestä R Eightistä tuli ensimmäisenä Renaissancen
konkurssin jälkeen Swan Hellenicin Minerva II. Valtavirrasta
poiketen Minerva II:n korsteeni oli tummansininen.
Kuva: Carlos Moreno Trobat (www.merchantships.info)
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Vuosi Renaissance Cruisesin konkurssin jälkeen alkoi
tapahtua myös Tyynellämerellä, jossa R Three ja R
Four olivat makuutettuina Papeteessa.Tätä kaksikkoa
ei oltu muiden R-sarjan laivojen tapaan myyty Cruiseinvestille, sillä Ranskan valtion niille myöntämän tuen
johdosta niiden omistusrakenne Renaissance Cruisesin mennessä konkurssiin oli erilainen kuin muiden
varustamon alusten. Valitettavasti kirjoittaja ei ole
saanut selville, kenelle alusten omistus Renaissance
Cruisesin konkurssin jälkeen siirtyi. Oli omistaja kuka
hyvänsä, alukset rahdattiin lokakuussa 2002 brittiläiselle P&O Princess Cruisesille kahden vuoden sopimuksella.
P&O Princess päätti pitää molemmat hankkimansa
alukset liikenteessä Tyynellämerellä.Alukset saivat uudet, liikennealueeseen sopivat nimet: R Threestä tuli
Pacific Princess ja se korvasi Princess Cruisesin laivastossa alkuperäisen, Lemmenlaiva -TV-sarjasta kuulun Pacific Princessin. Vanhan Pacific Princessin uusi
omistaja rahtasi sen Pullmantur Cruisesin liikenteeseen nimellä Pacific. R Fourista puolestaan tuli Tahitian Princess. Kaksikosta Pacific Princess risteili puolet vuodesta ranskalaisessa Polynesiassa Princess
Cruisesin brändin alla, mutta toisen puolikkaan se liikennöi Sydneystä käsin P&O Cruisesin laivana Australian markkinoille. Tahitian Princess puolestaan risteili osan vuodesta ranskalaisessa Polynesiassa ja osan
Alaskassa. Pacific Princessin ja Tahitian Princessin rahtaussopimuksen päätyttyä 2004 Princess Cruises osti
laivat.
Vuonna 2003 P&O Princess Cruises fuusioitui Carnival Corporationin kanssa ja näin syntyi Carnival Corporation & PLC. Samana vuonna varustamoryppään
laivastoon liittyi kolmaskin R-sarjan laiva, kun entinen
R Eight rahdattiin Swan Hellenicin liikenteeseen nimellä Minerva II. Carnival päätti kuitenkin luopua
Swan Hellenicin toiminnasta vuonna 2007 (oikeudet
varustamon nimeen myytiin P&O:n entiselle toimitusjohtajalle lordi Sterlingille, jonka johdolla Swan
Hellenic aloitti liikenteen myöhemmin uudelleen). Minerva II siirtyi Swan Hellenicin toiminnan (väliaikaisesti) päätyttyä sekin Princessin laivastoon nimellä
Royal Princess.

Tahitian Princess ja Pacific Princess alkoivat vuosien
kuluessa viettää yhä suuremman osan ajasta risteillen
muualla kuin Tyynellämerellä. Tästä johtuen Princess
Cruises päätti vuonna 2009 nimetä Tahitian Princessin uudelleen Ocean Princessiksi.
Princessiltä P&O Cruisesille – Adonia

Royal Princessin ura Princess Cruisesin laivastossa
kesti nelisen vuotta. Keväällä 2011 se siirtyi konsernin
sisällä P&O Cruisesille, joka nimesi laivastonsa pienimmän aluksen perinteitä kunnioittaen Adoniaksi.
P&O:n laivastossa Adonia korvasi Artemiksen, joka
myytiin saksalaisen Phoenix Reisenin liikenteeseen.
Ohjelmatarjonta on suunnattu aikuiseen makuun, ja
vuodesta 2012 lähtien lapsilla on ollut porttikielto
alukselle. Samanlainen kielto on Adonian lisäksi myös
kahdella muulla P&O Cruisesin risteilijällä. P&O Cruisesin laivastossa Adonia keskittyy risteilyihin, joissa
tärkeimpänä antina ovat kohdesatamat. Laiva poikkeaa satamiin, joihin ei varustamon suuremmilla aluksilla
pääse.Tarjolla on luonnollisesti kattava valikoima retkiä. Konsepti muistuttaa siis tältä osin suuresti Azamaraa ja Oceaniaa.
Tammikuusta huhtikuuhun 2015 Adonia risteilee ensimmäistä kertaa P&O:n liikenteessä Karibianmerellä
vieraillen muun muassa Keski- ja Etelä-Amerikan satamissa. Adonia vierailee risteilysarjan kymmenessä
uudessa kohteessa, ja peräti kolme niistä on neitsytvierailuja myös varustamolle.

P&O Cruisesin "lapsivapaan" laivan Adonian nimi on väännös
englannin aikuista tarkoittavasta sanasta adult. Kuvassa laiva
Splitissä huhtikuussa 2013. Kuva: Ivan T. (CC BYSA 3.0)

Azamara Journey ja Azamara Quest

Vuonna 2007 sai alkunsa toinenkin R-sarjan laivojen
ympärille rakennettu varustamo, kun Royal Caribbean -varustamorypäs perusti Azamara Cruisesin liikennöimään Royal Caribbeanin omistukseen päätyineitä
entisiä R Sixiä ja R Seveniä. Aluskaksikon vaiheet ennen Azamara Cruisesin perustamista ovat kenties Rsarjan laivoista mielenkiintoisimmat.
Renaissance Cruisesin konkurssin jälkeen alusten uusi omistaja Cruiseinvest rahtasi R Sixin kesäkaudeksi
2003 espanjalaiselle, vuonna 2000 perustetulle Pullmantur Cruisesille. R Six sai markkinointinimekseen
"Blue Star", seuraten jo aiempana kesänä Pullmanturin rahtaaman R Fiven esimerkkiä, joka kulki markkinointinimellä "Blue Dream". Muista Pullmanturin
aluksista poiketen R-sarjan laivat säilyttivät Renaissance Cruisesin tummanpuhuvan runkovärin.Vuonna
2004 R Five siirtyi Oceania Cruiseille ja sen myynnin
jälkeen markkinointinimi "Blue Dream" siirtyi R Sixille.Vuonna 2005 aluksen nimi vaihtui virallisesti Blue
Dreamiksi.
Samaan aikaan kun R Six rahdattiin Pullmantur Crui51

sesin liikenteeseen, R Seven puolestaan löysi rahtaajaan saksalaisesta Delphin Seereisenista. Alus sai alkuperäistä omistajaansa kunnioittavan nimen Delphin
Renaissance ja se maalattiin Delphin Seereisenin valkosinisiin väreihin. Seuraavat kolme vuotta alus risteili
Delphin Seereisenin väreissä, mutta vuonna 2006
aluksen omistaja Cruiseinvest myi sen Pullmantur
Cruisesille.Tästä johtuen Delphin Seereisen oli ilman
laivaa noin vuoden ajan. Delphin Renaissance telakoitiin keväällä 2006 Landskronassa, jossa se sai takaisin
tumman runkovärin ja nimekseen Blue Moon. Samaan
aikaan Blue Moonin hankkimisen kanssa Pullmantur
Cruises osti myös Blue Dreamin.

Ylinnä: Delphin Renaissance (exR Six) korvasi Delphin
Seereisenin laivastossa Suomessa rakennetun Delphin
laivan. Kuvassa alus Kielissä kesällä 2004. Kuva: Per Karlsson
Yllä: Sama laiva kolme vuotta myöhemmin Helsingissä, nyt
nimellä Blue Moon. Vaikka pääosassa Pullmantur Cruisesin
aluksista oli kalkoinen runko ja sininen korsteeni, Rsarjan
laivat säilyttivät varustamon liikenteessä Renaissance
Cruisesin mustan rungon ja valkoisen korsteenin.
Kuva: Kalle Id
Alla: Sama laiva kolmannen kerran, nyt kuvattuna kesällä
2007 Istanbulissa nimellä Azamara Quest. Kuten kuvasta
voidaan havaita, muistutti Azamaran alkuperäinen väritys
voimakkaasti Oceanian väritystä; kun varustamoiden
tuotteet muutenkin muistuttivat toisiaan, syytettiin Azamaraa
avoimesti kilpailijan kopioinnista. Kuva: Wil Weijsters
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Pian Blue Moonin hankkimisen jälkeen Royal Caribbean Cruise Ltd. osti nopeasti kasvaneen Pullmantur
Cruisesin koko osakekannan ja näin Pullmanturista
tuli RCCL:n tytäryhtiö. Uusi omistaja toi pian mukanaan muutoksia Pullmanturin laivastoon, jonka taso
oli tähän asti ollut vaihteleva. Uusien omistajien mielestä premium-kategoriaan luettavat Blue Moon ja
Blue Dream eivät sopineet yhteen muun Pullmanturin laivaston kanssa ja melkein heti omistajanvaihdoksen jälkeen Royal Caribbean ilmoitti, että Blue
Dream ja Blue Moon siirrettäisiin varustamon toisen
tytäryhtiön Celebrity Cruisesin laivastoon – tarkemmin sanottuna kohdeintensiviisiin risteilyihin keskittyneen Celebrity Xpeditions -brändin alle. Alusten uusiksi nimiksi piti tulla Celebrity Journey ja Celebrity
Quest.

Blue Dreamin ja Blue Moonin siirron takana oli ennen kaikkea halu kilpailla menestyksekkääksi osoittautuneen Oceania Cruisesin kanssa kohdeintensiivisten premium-risteilyiden kasvavilla markkinoilla.
Celebrity Xpeditions -brändi oli kuitenkin tähän ongelmallinen, sillä ainoa tämän nimen alla liikennöivä
laiva – Celebrity Xpedition – oli pieni Galapagossaarilla risteilevä alus. Niinpä Celebrity Cruises päättikin
luoda uuden brändin – Azamara Cruisesin – entisten
Pullmantur-alusten markkinointia varten. Blue Dream
siirtyi uuden varustamon laivastoon keväällä 2007 ja
sai nyt nimekseen Azamara Journey. Blue Moon seurasi saman vuoden syksyllä nimellä Azamara Quest.
Azamara Cruisesia kritisoitiin varustamon alkuvaiheissa varsin vahvasti enemmän tai vähemmän suoraksi kopioksi Oceania Cruisesista. Jopa varustamojen väritykset muistuttivat toisiaan niin paljon, että
niitä oli vaikea erottaa toisistaan. Azamaran julkisuuskuvan parantamiseksi Royal Caribbean palkkasi sen
johtoon vuonna 2009 Larry Pimentelin, joka oli aiemmin toiminut johtotehtävissä mm. Cunard Linella,
Seabourn Cruise Linella ja SeaDream Yacht Clubilla.
Pimentelin johdolla Azamara Cruises uudelleenbrändättiin Azamara Club Cruisesiksi ja varustamon aluk-

sia uudistettiin 25 miljoonalla dollarilla. Samalla Azamara Club Cruises sai uuden, selkeämmin Oceania
Cruisesista erottuvan visuaalisen ilmeen, ja varustamo otti ohjelmaansa enemmän yön yli vierailuita eri
satamissa. Vuonna 2013 Azamaran laivasto sai vielä
selkeämmin erottuvan värityksen, kun alusten rungot
maalattiin tummansinisiksi – mielikuvituksekkaaksi
uutta väritystä ei kuitenkaan voi kehua, sillä se on lähes identtinen alkuperäisen Renaissance Cruisesin
värityksen kanssa. □
Lähteet

- Azamara Club Cruises
(www.azamaraclubcruises.com)
- Cruise Critic (www.cruisecritic.com)
- Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)
- Marine Insight (www.marineinsight.com)
- Oceania Cruises (www.oceaniacruises.com)
- P&O Cruises (www.pocruises.com)
- Sun Sentinel (www.sun-sentinel.com)
- Ward, Douglas: Complete Guide to Cruising and Cruise
Ships 2008
- Wikipedia (en.wikipedia.org)

Yllä: Azamara Journey lähdössä Helsingistä kesällä 2012
varustamon uusissa, aiempaa kirkkaammissä ja paremmin
Oceania Cruisesista erottuvissa väreissä. Aluksesta saatiin
virtaviivaisemman näköinen maalaamalla komentosillan
ikkunoiden pielet mustiksi. Kuva: Kalle Id
Alla: Azamara Journey sai keväällä 2013 järjestyksessä
kolmannen erilaisen värityksen Azamaran omistuksessa, kun
laivan runko maalattiin taas Renaissance Cruisesin aikaisella
tummansinisellä sävyllä. Kuvassa laiva Monacon edustalla
kesällä 2013. Kuva: Jussi Littunen
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Lokikirja

Tammihelmikuu 2014

Merenkulun tärkeimpiä tapahtumia niin kotivesiltä kuin maailman
meriltä tammi-helmikuulta 2014.

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

Kotivesiltä

Suomen uusi jäänmurtaja rakennetaan sittenkin Arctech Helsinki Shipyardilla. Suomen uusi
jäänmurtaja tilataan sittenkin Arctech Helsinki Shipyardilta. Liikennevirasto kertoi 22.1. Arctechin tarjouksen voittaneen uusintakierroksella. Aikaisemmin
järjestetty kilpailu meni pieleen, kun Arctechin tarjouksen yhteydessä ollut pankkitakuu ei ollutkaan sitova. Uusi 123 miljoonan euron arvoinen jäänmurtaja
valmistuu talveksi 2016. Murtajan rakentamiseen on
luvattu EU-tukea, mutta tuki saadaan vain, jos alus
valmistuu vuoden 2015 aikana. Lopullinen sopimus
jäänmurtajakaupasta allekirjoitettiin 14.2. ja rakennustyöt on aloitettiin ilmeisesti välittömästi.

Kristina Cruises myi Kristina Katarinan ja luopui varustamotoiminnasta. Talousvaikeuksissa
paininut ja yrityssaneeraukseen ajautunut Kristina
Cruises myi Kanariansaarille makaamaan jääneen ainoan aluksensa, Kristina Katarinan, 8. tammikuuta
2014 kansainväliselle sijoittajaryhmälle. Kristina Katarina lopetti liikenteensä Kanariansaarilla marraskuun
2013 lopussa. Aluksen hoidosta tästä edespäin tulee
vastaamaan FleetPro Ocean -varustamo (ent. International Shipping Partners, ISP). Tämä tarkoittaa sitä,
että Kristina Cruises lopettaa täten oman varustamotoimintansa ja keskittyy jatkossa myymään risteilyjä suomalaisasiakkaille muiden varustamoiden aluksilla. Kristina Katarina sai uudeksi nimekseen Ocean
Endeavour ja se rekisteröitiin uudelleen Marshallsaarille. Lue lisää Kristina Cruisesista sivuilta 18-22.
Bergensfjord saapui Raumalle uudistettavaksi.
Norjalaisen Fjord Linen Bergensfjord-autolautta saapui Rauman telakalle tammikuun puolivälissä uudistustöitä varten. Noin neljä kuukautta kestävien muutostöiden seurauksena nykyisin hyvin rahtipainotteinen, vuonna 1993 rakennettu Bergensfjord muuttuu
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risteilylautaksi.Alus nimetään Oslofjordiksi ja se tulee
liikennöimään Strömstadin ja Sandefjordin välisellä
reitillä, asettuen reitillä tällä hetkellä hallitsevan Color
Linen kilpailijaksi. Muutostyöt maksavat 225 miljoonaa Norjan kruunua eli vajaat 27 miljoonaa euroa.

Rauman kaupunki osti telakka-alueen STX:ltä.
Rauman kaupunki ilmoitti 22. tammikuuta pääseensä
STX Finlandin kanssa sopimukseen Rauman telakkaalueesta. Kesällä tyhjilleen jäävä telakka-alue, siellä sijaitsevat rakennukset ja varustus siirtyvät 18,1 miljoonan euron kaupalla Rauman kaupungille. Rauman
kaupunki suunnittelee alueelle Seaside Industry Parknimistä meriteollisuuden keskittymää. STX Finland ja
Rauman kaupunki ovat sopineet niin ikään kaksivuotisen sopimuksen, jonka nojalla STX Finland auttaa
teollisuuspuiston kehittämisessä ja edesauttaa sen
yhteistyötä jäljelle jäävän STX:n Turun-telakan kanssa.
Jäätämurtava pelastusalus Baltika laskettiin
vesille. Arctech Helsinki Shipyardin telakalla laskettiin joulukuun puolivälissä vesille Venäjän liikenneministeriön tilaama jäätämurtava pelastusalus. Baltikanimen saanut alus kävi ensimmäisen kerran ulkona
telakan hallista joulukuun lopulla, mutta siirrettiin sittemmin takaisin halliin. Lopullisesti alus siirtyi ulos
tammikuun 18. päivä, jolloin se siirrettiin varustelulaituriin.Alus luovutetaan tilaajalleen keväällä 2014.

Transrussia palasi Finnhansaksi. Finnlines Oyj
osti tammikuun lopussa roro-alus Transrussian saksalaiselta tytäryhtiöltään Finnlines Deutschland
GmbH:lta. Kaupan myötä Transrussia sai takaisin alkuperäisen nimensä Finnhansa ja palasi Suomen lipun
alle. Alus oli viimeinen Finnlinesin laivastossa Saksan
lipun alla kulkenut alus. Finnhansa valmistui vuonna
1994 Gdanskissa Suomen ja Saksan välistä liikennettä
varten.Alus oli ensimmäinen matkustajalaiva Finnlinesin omassa matkustajaliikenteessä Finnjetin myymisen
jälkeen. Vuonna 2009 Finnhansa myytiin Grimaldille
nimellä Euroferry Sicilia, mutta jo seuraavana vuonna
se siirtyi Finnlines Deutschlandille.
Gabriella ja Mariella ajavat kesällä sekä Tallinnaan että Tukholmaan. Kesällä 2014 Helsingin ja
Tukholman välillä kulkevien Mariellan ja Gabriellan
aikatauluihin tulee poikkeuksellisia muutoksia. Kasvattaakseen kapasiteettia Helsingin ja Tallinnan välisellä

Yllä: Tarjousten uudelleenkäsittelynkin jälkeen Liikenneviras
ton uuden jäänmurtajan rakentajaksi valikoitui Arctechin
Helsingin telakka.
Kuva: Liikennevirasto / Aker Arctic Technologies
Oikealla: Kristina Katarina makuutettuna Las Palmasissa
8.1.2014, päivää ennen siirtymistään uusille omistajille.
Kuva: Jukka Koskimies
Oikealla alla: Havainnekuva Fjord Linen Bergensfjordista
uudessa asussaan Oslofjordina Raumalla tehtävien
muutostöiden jälkeen.
Kuva: FalkumHansen Design/Fjord Line
Alla: Helsingissä rakenteilla olevassa Baltikassa erikoista on
aluksen epäsymmetrinen runkomuoto, joka mahdollistaa
leveämmän uoman murtamisen. Kuva: Jukka Koskimies
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linjalla alukset tulevat päivittäin tekemään Helsingissä
ollessaan myös edessuuntaisen reittimatkan Tallinnaan 12.6. - 31.8. välisenä aikana. Samassa yhteydessä
myös Viking XPRS:n aikataulua sovitetaan paremmin
lisääntyneeseen liikenteeseen. Näin ollen Viking Linen
vuoromäärä Suomenlahden yli nousee kahdesta
edestakaisesta matkasta kolmeen.

Yllä: Finnhansa lähdössä Helsingistä keväällä 2008 vielä
alkuperäisellä nimellään ja vihreällä runkovärillä. Nyt laiva
on saanut takaisin alkuperäisen nimensä, mutta rungon
värityso n toki nykyisin sininen Finnlinesin muiden laivojen
tapaan. Kuva: Kalle Id
Alla: Viron lipun alle siirtynyt Viking XPRS sai telakoinnin
yhteydessä kylkiinsä Viking Gracesta ja Amorellasta tutut
raidat. Kuva: Olli Tuominen
Alinna: Visentiniluokan matkustajaautolautta Liverpool
Seaways (exLagan Viking, Liverpool Viking) aloitti liikenteen
Navirailin HankoPaldiski linjalla 9.1. Kyseessä lienee
ensimmäinen kerta, kun Visentinityypin aluksella on
liikennöity Suomesta. Kuva: DFDS Seaways

Viking Line vähentää maahenkilöstöä. Viking
Line ilmoitti 21.1. aloittavansa YT-neuvottelut (Ruotsissa MBL-neuvottelut) koskien maahenkilöstöään
Suomessa ja Ruotsissa. Vähennystarve on Suomessa
(ml. Ahvenanmaa) noin 25 henkilöä ja Ruotsissa 20
henkilöä. Syyksi yt-neuvotteluihin annettiin vuonna
2015 voimaan tulevan rikkidirektiivin tuomat kustannuspaineet. Rikkipäästörajoitukset tuovat laskemien
mukaan Viking Linelle ensi vuonna 15-20 miljoonan
euron lisälaskun.

Viking XPRS liputettiin Viroon, Rosella Suomeen.Viking Line teki tammikuun aikana muutoksia
laivastonsa liputuksiin. Ruotsin kauppalaivastosta
poistui täten kaksi alusta, kun aiemmin Ruotsin lipulla
seilanneet Viking XPRS ja Rosella uudelleenliputettiin,
ensiksi mainittu Viroon ja jälkimmäinen Suomeen. Uudelleenliputusten taustalla on kustannussäästöt sekä
vahvan Ruotsin kruunun aiheuttama Ruotsin lipun
suhteellinen kalleus. Ruotsalaiset merimiehet eivät
kuitenkaan menettäneet töitä, vaan heidät sijoitettiin
uudelleen muille aluksille, kertoo Sjöfartstidningen.
Viking Linen aluksiin ei tule rikkipesureita.
Englanninkielinen BunkerWorld-verkkojulkaisu raportoi tammikuussa, että Viking Line ei tule asentamaan
rikkipesureita laivoihinsa. Sen sijaan varustamo tulee
vaihtamaan kalliimpaan vähärikkiseen polttoaineeseen, kun uudet päästörajoitukset tulevat voimaan
vuonna 2015. Polttoainekustannuksia pyritään vähentämään polttoaineenkulutusta pienentämällä – käytännössä siis ilmeisesti pidentämällä matka-aikoja.Viking Line ilmoitti keväällä 2013 selvittävänsä, voisiko
osan sen olemassaolevista laivoista muuttaa LNGkäyttöisiksi. Tästä projektista ei ole sittemmin kuultu
mitään.
Liverpool Seaways Navirailin Hanko-Paldiski
-linjalle. Virolainen Navirail-varustamo sai tammikuussa uuden aluksen liikennöimälleen Hanko-Paldiski -linjalle, kun DFDS Seawaysiltä rahdattu Liverpool
Seaways ropax-laiva aloitti liikenteen varustamon väreissä. Liverpool Seaways korvasi Naviraililla lyhyen
aikaa rahtauksessa kulkeneen Finnsailorin, joka puolestaan tuli Navirailille Finnlinesin myytyä aiemmin
Navirailille rahtaamansa Translubeckan.
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Maailman meriltä

Brittany Ferries tilasi LNG-laivansa... Ranskalainen Brittany Ferries tilasi 15. tammikuuta LNG-käyttöisen matkustaja-autolautan STX Francelta. Alus tulee olemaan bruttovetoisuudeltaan noin 52 500 bt ja
sen matkustajakapasiteetin tulee olemaan 2474. Aluksen autokannelle tulee mahtumaan 800 henkilöautoa.
Alus tulee käyttämään polttoaineenaan nesteytettyä
maakaasua, mutta Viking Gracen tapaan se voi käyttää
myös meridieseliä. Alus tulee valmistumaan keväällä
2017 ja se korvaa Brittany Ferriesin nykyisen lippulaivan Pont-Avenin linjoilla Plymouth-Santander ja Plymouth-Roscoff-Cork. Pont-Aven puolestaan siirtyy
Portsmouth-St. Malo -linjalle. Brittany Ferries ei ole
tiedottanut, aikooko se toteuttaa myös viime Lokikirjassa uutisoidun suunnitelman Pont-Avenin, Armoriquen ja Mount St. Michelin muuttamisesta LNG-käyttöisiksi. Lehtitietojen mukaan varustamo suunnittelee
LNG-muutosten lisäksi rikkipesureiden asentamista
kolmeen vanhempaan alukseensa Barfleuriin, Normandiehen ja Cap Finistèreen.
…ja avaa “halpalinjoja”. Brittany Ferries ilmoitti
7.2. avaavansa myöhemmin tänä keväänä uudet Brittany Ferries économie -nimellä brändätyt “halpalinjat” Portsmouthista Santanderiin ja Le Havreen. Uusilla économie-linjoilla liikennöiväksi alukseksi on rahdattu Stena Linen omistuksessa oleva Visentini-luokan matkustaja-rahtilaiva Norman Voyager. Laiva saa
uudeksi nimekseen Etretat, Le Havren pohjoispuolella
sijaitsevan kaupungin mukaan. Alus tulee tekemään
viikossa yhden edestakaisen matkan linjalla Portsmouth-Santander ja viisi edestakaista matkaa linjalla
Portsmouth-Le Havre.
Fjord Linen uusi Bergensfjord valmistui. Norjan Rissassa sijaitseva Bergen Group Fosenin telakka
luovutti helmikuun alussa Fjord Linelle risteilylautta
Bergensfjordin. Alus tullaan asettamaan maaliskuussa
Bergen-Stavanger-Hirtshals-Langesund-linjalle viime
heinäkuussa valmistuneen sisaralus Stavangerfjordin
pariksi. Varustamon toimitusjohtaja Ingvald Fardalin
mukaan Fjord Line tutkii mahdollisuutta asettaa alus
liikenteeseen jo aikaisemmin, mikäli viimeiset asennustyöt ja miehistön koulutus saadaan vietyä ajoissa
loppuun. Fjord Linen uudisrakennusprojektia ovat vaivanneet aikatauluongelmat, sillä päätös muuttaa lautat
maakaasukäyttöisiksi siirsi luovutusajankohtia yli vuodella eteenpäin. Nyt lautat ovat ensimmäiset suuret
autolautat maailmassa, jotka käyttävät polttoaineenaan pelkästään nesteytettyä maakaasua.

Ylinnä: Tietokonemallinnus Brittany Ferriesin uudesta Pegasis
tyypin uudisrakenteesta. Viking Gracen tapaan alus voi
käyttää polttoaineenaan sekä perinteistä dieseliä että
nesteytettyä maakaasua. Kuva: Brittany Ferries
Yllä: Jotakuinkin tältä Brittany Ferriesin Stenalta rahtaama
Norman Voyager tulee näyttämään Brittany Ferriesin uuden
halpabrändin Brittany Ferries économien väreissä. Brittany
Ferriesin liikenteessä laiva tulee samaan nimekseen Etretat.
Kuva: Brittany Ferries
Alla: Scandlinesin ensin tilaama ja sitten hylkäämä Berlin
lautta koeajolla – tässä vaiheessa jo ilman Scandlinesin
varustamotunnuksia. Aluksia joudutaan uudistamaan
radikaalisti, ennenkuin ne voidaan asettaa liikenteeseen.
Kuva: P+S Werften
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Scandlines valitsi sittenkin kertaalleen hylkäämänsä lauttakaksikon. Saksalainen Scandlines teki
täyskäännöstä uudisrakennusprojektinsa suhteen. Aikaisemmin P+S Werftenin Stralsundin-telakalta tilatut
ja sittemmin paino-ongelmien takia hylätyt lautat Berlin ja Copenhagen siirtyivät 31.1. Scandlinesin omistukseen. Varustamo maksoi alkujaan 184 miljoonan
euron arvoisista laivoista 31,6 miljoonaa euroa. Aluksia on radikaalisti uudistettava niiden saamiseksi
Scandlinesin liikenteeseen sopiviksi, mutta muutostyöt toteuttavaa telakkaa ei ole vielä valittu. Scandlinesillä oli aiemmin esisopimus STX Finlandin kanssa
uusien lauttojen rakentamisesta mutta tämä kaatui
telakan rahoituksen puutteeseen.

Destination Gotlandin Gotland kävi karilla.
Manner-Ruotsin ja Gotlannin välistä liikennettä hoitavan Destination Gotland -varustamon Gotland -alus
ajautui karille 2. tammikuuta Oskarshamnin sataman
edustalla. Henkilövahinkoja ei onnettomuudessa syntynyt, mutta Gotland sai repeämiä painolastitankkeihinsa ja joutui sen vuoksi purjehtimaan Göteborgiin
Damen Shiprepair Götaverken -telakalle korjattavaksi. Gotland palasi liikenteeseen vajaat kolme viikkoa
onnettomuuden jälkeen 20. tammikuuta.

Ylinnä: Destination Gotlandin karilla käväissyt SF1500tyypin
lautta Gotland saapumassa Visbyn satamaan.
Kuva: Roland Hejdström / Destination Gotland
Yllä: Stena Superfast VII saapumassa Loch Ryanin satamaan
maaliskuussa 2012. Stena Superfast VII:n ja sen sisaren
alkuperäinen rahtaussopimus olisi päättynyt tänä syksynä,
mutta sitä jatkettiin vuoteen 2019. Kuva: Bruce Peter
Alla: Dieppe Seaways saapumassa Doverin satamaan
keväällä 2013. Ensi vuonna alus liittyy Irlanninmerellä
liikennöivien Tallinkilta rahdattujen sisartensa seuraan
nimellä Stena Endeavour. Kuva: Ian Boyle

Stena jatkoi Superfastien rahtausta vuoteen
2019... AS Tallink Grupp ilmoitti helmikuun alussa,
että Superfast VII:n ja Superfast VIII:n rahtaussopimusta jatketaan syksyyn 2019 asti. Alukset vuokrattiin
Stena Linen Skotlannin ja Pohjois-Irlannin väliseen liikenteeseen elokuussa 2011, ja ennen liikenteen aloittamista niiden matkustajatilat uusittiin täysin vastaamaan uuden tehtävän tarpeita. Rahtaussopimukseen
sisältyi alunperin optio vain yhdestä lisävuodesta, ja
ilman sitä sopimus olisi umpeutunut tämän vuoden
syksyllä.
...ja osti Dieppe Seawaysin. Stena Line osti helmikuun alussa DFDS Seawaysin Dover-Calais -linjalla
kulkevan Dieppe Seawaysin (ex-Superfast X, Jean Nicoli, SeaFrance Molière) aluksen omistajalta Scapino
Shipping Ltd:ltä. Ostosopimukseen sisältyy aluksen
rahtaus DFDS Seawaysin liikenteeseen 12 kuukauden
ajaksi.
Norjan ja Britannian välille ei matkustajaliikennettä tänä kesänä. Bergenin ja Newcastlen välistä lauttalinjaa suunnitellut Norwegian Seaways -varustamo ei tule aloittamaan liikennettä vielä tänä kesänä. Viime syksynä varustamon huhuttiin olevan
hankkimassa Grimaldin omistamaan Ikarus Palace
-lauttaa liikennettä varten. Uuden varustamon johtajan Paul Woodburyn mukaan kaikkea liikenteen vaatimaa rahoitusta ei olla vielä saatu kasaan.

58

SNCM pelastui konkurssilta? Viime Lokikirjassa
raportoitu uhka Manner-Ranskan ja Korsikan välillä
liikennöivän SNCM:n konkurssista on ilmeisesti väistynyt. Yksityiskohtia varustamon omistajaosapuolten
eli Transdevin, Ranskan valtion ja ammattiyhdistysten
välisestä sopimuksesta ei ole julkaistu, mutta Ulkomatalan saamien tietojen mukaan varustamon pelastuspaketti sisältää alusten ja reittien karsimista, SNCM:n
omistamien rakennusten myyntiä, lisärahoitusta
Transdevin suuromistajalta Veolialta ja matkustaja-autolautta Napoléon Bonaparten myynnin (kts. erillinen
uutinen alla). Lisäksi Ranskan valtio ei vaadi SNCM:ää
maksamaan takaisin Euroopan komission laittomaksi
havaitsemia 440 miljoonan euron tukiaisia. Osana pelastussopimusta työntekijäosapuoltan kerrottiin vaatineen kahden uuden aluksen tilaamista ranskalaiselta
telakalta; SNCM:n omistajat kuitenkin ilmoittivat helmikuun lopussa, että uusia aluksia ei tilata.
SNCM luopui Napoléon Bonapartesta. Talousvaikeuksien kanssa painiva SNCM myi makuutettuna
olleen Napoléon Bonaparte -autolautan vakuutusyhtiölleen 19.2. 60 miljoonan euron hintaan. Laiva upposi osittain lokakuussa 2012 Marseilles’n satamassa ja
on siitä lähtien ollut makuutettuna. Myynti tarkoittaa
mitä todennäköisimmin vuonna 1996 rakennetun
aluksen päätymistä romuksi, sillä sen kapasiteetti ei
vastaa nykypäivän tarpeita, ja sen koneisto vaurioitui
uppoamisessa.

Yllä: Minoan Linesin Ikarus Palacen kerrotaan olevan uuden
Norwegian Seawaysin tavoittelema alus. Laivaa ei
kuitenkaan tulla näkemään Pohjanmerellä vielä ainakaan
tänä kesänä. Kuva: Eerik Laine
Alla: SNCM:n futuristisen näköinen Napoléon Bonaparte on
ilmeisesti uppoamisensa jälkeen enää kelvollinen romuksi.
SNCM:n vakuuttajat ostivat vaurioituneen aluksen raporttien
mukaan lievällä ylihinnalla, jotta SNCM saa pääomaa
uudisrakennusprojektiinsa. Kuva: Eerik Laine
Alimpana: Voyages of Discoveryn nimikkolaiva Discovery oli
tuttu näky myös Helsingissä; kuvassa laiva Kustaanmiekassa
kesällä 2011. Alus matkaa seuraavaksi ilmeisesti
romurannalle. Kuva: Kalle Id

Cruise & Maritime Voyages osti Transocean
Cruisesin. Brittiläinen Cruise & Maritime Voyages
(CMV) -varustamo osti tammikuun lopulla Saksan
markkinoilla operoivan Transocean Cruisesin saksalaiselta Premicon AG:ltä. Transocean Cruisesin ainoa
alus Astor on jo valmiiksi rahdattuna CMV:n liikenteeseen Australian risteilymarkkinoilla. Samalla CMV
rahtasi Premiconilta neljä Transoceanin nimen alla
markkinoitua jokilaivaa eli Belvederen, Bellefreurin,
Bellejourin ja Sans Soucin.Transoceanin alukset risteilevät suunnitellusti Saksan markkinoilla ensi kesänä ja
näitä risteilyitä markkinoidaan edelleen Transoceanin
nimellä. CMV on viime vuosien aikana laajentanut toimintaansa myös Yhdysvaltoihin ja Australiaan.
All Leisure myy Discoveryn. Brittiläinen All Leisure Group, joka operoi Swan Hellenic-,Voyages of Discovery-, ja Hebridean Island Cruises -risteilyvarustamoita, myy Voyages of Discoveryn liikenteessä kulkevan Discovery-risteilyaluksen. Discovery rakennettiin
alkujaan Flagship Cruisesin Island Venturena, mutta se
tuli kuuluisaksi nimellä Island Princess, kun se yhdessä
sisaraluksensa Pacific Princessin kanssa esiintyi TVsarjassa Lemmenlaiva. Discovery on ollut viime vuosina valtaosan vuodesta rahdattuna Cruise & Maritime
Voyagesille, mutta alus on silti tuottanut omistajilleen
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tappiota. On mahdollista, että Discovery seuraa nyt
sisartaan Pacificiä romurannalle.

Yllä: Myös Akademik Shokalskiytä pelastamaan tullut
kiinalainen tutkimusalus Xue Long ehti juuttua jäihin
Etelämantereella, mutta molemmat alukset pääsivät lopulta
omin voimin jäistä. Kuva: Hans Fairhurst
Alla: Tietokonemallinnus P&O Cruisesin keväällä 2015
valmistuvasta Britanniasta varustamon uudessa, brittiläistä
alkuperää korostavassa värityksessä. Vuoteen 2016
mennessä P&O Cruisesin perinteikäs keltakorsteeninen
väritys on vaipunut historiaan. Kuva: P&O Cruises
Alinna: Norwegian Cruises Linen Hawajilla risteilevä Pride of
America sai rikkipesurit jo viime vuonna. Nyt myös
kahdeksan muuta varustamon alusta tullaan varustamaan
rikkipesureilla. Kuva: Norwegian Cruise Line

Akademik Shokalskiy pääsi vapaaksi jäistä
Etelämantereella. Etelämantereella jäihin juuttuneen venäläisen jäätämurtavan tutkimusaluksen Akademik Shokalskiyn pelastusoperaatio (katso Lokikirja
UM 6/2013:ssa) päättyi onnellisesti tammikuun alussa.
Akademik Shokalskiyn matkustajat evakuoitiin 2.1.
kiinalaisen tutkimusalus Xue Long’n helikopterilla
australialaiselle tutkimusalus Aurora Australikselle.
Pelastusoperaation jälkeen myös Xue Long ehti juuttua jäihin ja yhdysvaltalainen polaarijäänmurtaja Polar
Star ehti jo lähteä kohti jäihin juuttuneita aluksia,
mutta 8.1. Xue Long ja Akademik Shokalskiy pääsivät
omin avuin jäistä tuulen suunnan muututtua.
P&O Cruisesille uusi väritys. Perinteikäs brittivarustamo P&O Cruises ilmoittu tammikuussa uudistavansa värityksensä; varustamon 1930-luvulta periytyvät keltaiset korsteenit ja valkoiset kyljet saavat väistyä uuden värimaailman tieltä, jossa korsteenit ovat
siniset keltaisella logolla. Samalla alusten kylkiin maalataan tyylitellyt Britannian liput korostamaan varustamon brittiläisyyttä. Ensimmäisenä uuden värityksen
saa tämän vuoden aikana P&O:n Aurora, ja koko laivaston väritys muuttuu vuoden 2016 loppuun mennessä.
Star Cruises tilaa toisenkin uudisrakenteen
Meyer Werftiltä? Pääasiassa Aasian risteilymarkkinoilla liikennöivän Star Cruisesin emoyhtiö Genting
Group Hong Kong ilmoitti 10.2. solmineensa Meyer
Werftin kanssa alustavan sopimuksen sisaraluksen rakentamisesta varustamon viime lokakuussa tilaamalle
alukselle. Uuden sisaren hinta on 697,2 miljoonaa euroa ja se suunnitellaan erityisesti Singaporen, Malesian ja Thaimaan risteilymarkkinoita silmälläpitäen. Lokakuussa tilattu ensimmäinen sisar tulee valmistumaan
syksyllä 2016. Molemmat alukset tulevat olemaan
bruttovetoisuudeltaan noin 150 000 bt ja kuljettavat
noin 3 300 matkustajaa.

60

Norwegian Cruise Line asentaa rikkipesurit
kahdeksaan laivaan.Yhdysvaltalainen risteilyvarustamo Norwegian Cruise Line asentaa Green Tech
Marinen valmistamat rikkipesurit kuuteen olemassaolevaan laivaansa tämän kevään ja vuoden 2016 välillä.
Rikkipesurit tullaan asentamaan Norwegian Breakawayhin, Norwegian Dawniin, Norwegian Jeweliin,
Norwegian Gemiin, Norwegian Pearliin ja Norwegian Suniin. Lisäksi pesurit tullaan asentamaan uusina
rakenteilla oleviin Breakaway Plus -luokan aluksiin.
Näiden lisäksi NCL:n laivastosta rikkipesurit on jo
Pride of Americassa, joka sai pesurit vuonna 2013.
Asennusten jälkeen NCL:n laivastoon jää viisi alusta,

otka eivät täytä vuonna 2015 voimaantulevia päästörajoituksia.

Kiinan suurin lauttavarustamo osti Costa Voyagerin. Kiinan suurin lauttavarustamo Bohai Ferry
Company osti helmikuussa Costa Cruisesin risteilyalus Costa Voyagerin (ex-Olympic Voyager, Olympia
Voyager, Voyager, Grand Voyager). Bohailla ei ole entisestään risteilytoimintaa, mutta varustamo perusti viime vuonna Hong Kongiin tytäryhtiön, joka on tarkoitus aloittaa liikennöinti Kiinan nopeasti kasvavilla risteilymarkkinoilla. Costa Cruisesin laivastossa Costa
Voyagerin korvaa Iberocrucerosin laivastosta siirtyvä
Grand Mistral, joka saa uuden nimen Costa NeoRiviera.

Wärtsilä toimittaa koneet Tomen Oceanin
LNG-käyttöisiksi muutettaviin rahtilaivoihin.
Yhdysvaltojen ja Alaskan välillä liikennöivä Totem
Ocean Trailer Express muuttaa vuonna 2003 valmistuneet roro-lauttansa Midnight Sunin ja North Starin
LNG-käyttöisiksi. Wärtsilä toimittaa aluksiin 50DFtyyppiset LNG-dual fuel -koneet sekä kaikki muut
LNG-koneistoon liittyvät osat.
Pallas Shipping rahtaa Tingon. Göteborgissa kotipaikkaansa pitävä Pallas Shipping vuokraa ahvenanmaalaiselta Rederi AB Tingöltä Tingo-kuivalastialuksen. Bareboat-rahtaussopimuksen kesto on alustavasti 16 kuukautta lisättynä 12 kuukauden optiolla.Tingo
saa uudeksi nimekseen Pallas River ja siirretään Gibraltarin lipulle.

Spliethoff vakuuttui rikkipesureista ja ostaa
niitä viisi lisää. Hollantilainen Spliethoff on päättänyt tilata viisi uutta rikkipesuria. Spliethoffin suomalaisella tytärvarustamolla,Transfennicalla, on ollut kokeilukäytössä Alfa Lavalin valmistama rikkipesuri Plyca
-aluksella jo vuodesta 2012. Ruotsalainen Alfa Laval
toimittaa nyt vielä viisi rikkipesuria lisää, jotka oletettavasti tullaan asentamaan Transfennican conro-sarjan
muihin sisaraluksiin.

Yllä: Totem Oceanin suuret rorolautat Midnight Sun (kuvassa)
ja North Star saavat Wärtsilän LNGdual fuel koneet
suurimmassa PohjoisAmerikassa tehdyssä LNG
muutoksessa. Kuva: Totem Ocean Trailer Express
Alla: Costa Voyager on useimpia muita moderneja
risteilyaluksia pienempi ja nopeampi, sillä se suunniteltiin
liikennöimään viikon pituisia “kolmen mantereen risteilyitä”
Kreikasta käsin. Nyt alus siirtyy Kiinan nopeasti kasvaville
risteilymarkkinoille. Kuva: Kalle Id

Vättern saa suurimman aluksen kautta aikojen Uudenkaupungin Työveneeltä. Ruotsin toiseksi suurin järvi Vättern saa piakkoin historiansa
suurimman yhteysaluksen. Braheborg-niminen lautta
nimettiin tammikuun puolessavälissä Länsi-Götanmaalla sijaitsevassa Jönköpingin Huskvarnassa, jossa
alus koottiin. Alus toimitettiin Huskvarnaan lohkoina,
sillä sen tuominen Götan kanavan kautta kokonaisena
järvelle olisi ollut mahdotonta. Aluksen rakentamisesta on vastannut suomalainen Uudenkaupungin Työvene. Lautta aloittaa liikenteen Gränna-Visingsö -reitillä
myöhemmin talven kuluessa.
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Algerie Ferries rakennuttaa sittenkin uuden
aluksen. Algerian valtionvarustamo Algerie Ferries,
joka suunnitteli aiemmin hankkivansa käytettyjä autolauttoja korvaamaan 1995 valmistunutta Tariq Ibn
Ziyadia, on sittenkin päätymässä uuden aluksen rakennuttamiseen. Varustamon vaatimuksena käytetylle
alukselle oli 2000 matkustajaa, 700 henkilöautoa ja
laivojen tuli olla valmistuneita vuonna 2009 tai sitä
ennen. Kun sopivia aluksia ei ole löytynyt markkinoilta, Algerie Ferries päätyi uudisrakennukseen. Uuden
aluksen rakentamisesta kilpailevat Meyer Werft, Espanjasta Armonin, Navantean ja Barreasin telakat, sekä kroatialainen telakka. Uudisrakennuksen hinnaksi
arvioidaan 127-247 miljoonaa euroa, telakasta riippuen.

Ylinnä: Transfennican liikenteessä kulkevassa Plycassa on
ollut rikkipesurit jo vuodesta 2012. Nyt myös muut Spliethoffin
alukset ovat saamassa pesureita. Kuva: Jukka Koskimies
Yllä: Algerie Ferriesin 20vuotias Teriq Ibn Ziyad tullaan
sittenkin korvaamaan uudisrakenteella, ei käytettynä
hankitulla aluksella kuten aiemmin suunniteltiin.
Kuva: Jörn Prestien
Alla: Entinen Svenska Amerika Linienin lippulaiva Kungsholm
vieraili viimeisen kerran Suomessa kesällä 2010 nimellä
Mona Lisa. Nyt Johnny Sidin johtama sijoittajaryhmä on
hankkimassa alusta takaisin pohjoisEurooppaan
hotellilaivana. Kuva: Kalle Id
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Kungsholm hotellilaivaksi Göteborgiin tai Liverpooliin? Boren Turkuun tuonut liikemies Johnny
Sid on koonnut sijoittajaryhmän, jonka tavoitteena oli
tuoda Ruotsin ehkä tunnetuin valtamerialus Kungsholm jonnekin Pohjois-Euroopan satamaan hotellilaivaksi ja museoksi. Nykyisin Veronicana tunnettu laiva
on toiminut hotellina Omanissa vuodesta 2010 lähtien, mutta kovan kilpailun vuoksi toiminta aluksella lopetettiin viime joulukuussa. Turun sanomien tietojen
mukaan laivan nykyinen omistaja on asettanut kaupan
toteutumiselle 30 päivän määräajan, joka umpeutuu
maaliskuun alussa. Alkujaan Sidin johtama ryhmä pyrki tuomaan aluksen Göteborgiin, mutta ilmoitti helmikuun lopulla neuvotteluiden Göteborgin kanssa
epäonnistuneen. Nyt ryhmittymä neuvottelee aluksen
sijoittamisesta Liverpooliin. Jos alukselle löytyy tänä
aikana pysyvä sijoituspaikka, vihittäisiin hotelli käyttöön tämän vuoden lopussa. Vuonna 1966 valmistunutta Kungsholmia on yritetty tuoda Göteborgiin hotelliksi jo aiemmin, mutta tuolloinkin ongelmana oli
laituripaikan löytyminen. Alus liikennöi 60-luvulla Göteborgista New Yorkiin, ja 70-luvun puolivälistä lähtien laiva on ollut eri omistajilla risteilyaluksena.
Ulkomatalan toimitus seuraa merenkulun ajankohtaisia
tapahtumia myös lehden Facebook-sivulla. Sivuja voi lukea
myös ilman Facebook-tunnuksia osoitteessa:
www.facebook.com/ulkomatala □

Kolumni

PohjoisItämeri jää
kehityksen kelkasta
TEKSTI: KALLE ID

ULKOMATALAN Lokirjasta on saatu tässä ja edeltävissä numeroissa lukea siitä, kuinka eri varustamot
valmistautuvat ensi vuonna Itämerellä, Pohjanmerellä
ja Pohjois-Amerikan rannikoilla voimaan tuleviin
päästörajoituksiin. Niin matkustaja- kuin rahtiliikenteessäkin yhä useammat varustamon ovat valinneet
rikkipesureiden asentamisen aluksiinsa. Color Line,
DFDS Seaways,TT-Line, Spliethoff,TUI Cruises,Viking
Cruises ja Norwegian Cruise Line ovat ilmoittaneet
rikkipesureiden hankkimisesta. LNG-teknologiaan
puolestaan luottavat Fjord Line, Totem Ocean Trailer
Express, AIDA Cruises ja Brittany Ferries – jälkimmäinen tulee mahdollisesti olemaan ensimmäinen varustamo, jonka koko laivasto on päästörajoituksiin
valmistautunut, sillä varustamo suunnittelee uuden
LNG-aluksen hankkimisen lisäksi osan vanhemmista
laivoistaan muuttamista LNG-käyttöisiksi ja rikkipesureiden asentamista loppuihin.
Uutisissa loistavat poissaolollaan Pohjois-Itämeren
alueen varustamot. Viking LIne, joka vielä hetki sitten
vaikutti Viking Gracen ansiosta olevan päästörajoituksiin valmistautumisen etunenässä, ilmoitti ettei tule
asentamaan rikkipesureita. Finnlines ilmoitti jo vuonna 2012 Emmanuele Grimaldin suulla rikkipesureiden
olevan “naurettava ratkaisu”. Finnlines, samoin kuin
mm. Tallink Silja Oy ja Bore, saivat viime syksynä valtion tukea rikkipesureiden asentamiseen… mutta
joulukuussa Kauppalehti raportoi pääosan tukea saaneista varustamoista valtaosan palauttaneen tuen, vedoten ennenkaikkea pesureiden kalliuteen. Tuet palauttaneeseen joukkoon kuuluu mm. Tallink Silja Oy.
Kuitenkin samaan aikaan eri lähteiden mukaan sijoitus
rikkipesureihin maksaa itsensä takaisin noin viidessä
vuodessa – toki aluksesta riippuen. Merenkulun kaltaisella pitkän tähtäimen alalla viisi vuotta ei todellakaan ole pitkä aika.
Ympäristöystävällisten teknologioiden käyttöönotossa Pohjois-Itämeren varustamot ovatkin selkeästi menettäneet edelläkävijän aseman, joka niillä vielä hetki
sitten vaikutti olevan. Rikkipesuri- ja LNG-teknolo-

gian eturintamaan ovat astuneet uudet voimat: Pohjanmeren ja Englannin kanaalin lauttavarustamot, sekä
saksalaiset ja yhdysvaltalaiset risteilyvarustamot. Rahtiliikenteen puolella erityisesti yhdysvaltalainen Totem
Ocean Trailer Express on aktivoitunut LNG:n käytössä polttoaineena. Väitteet siitä, että rikkipesurit olisivat testaamatonta teknologiaa jota ei kannata aluksiin
asentaa, tai että investointi ei olisi kannattava, eivät
kuulosta uskottavilta, kun katsoo niitä alusmääriä joihin pesureita ollaan asentamassa.
Jättämällä investoinnit tekemättä Itämeren varustamot pelaavat uhkapeliä, jossa ei tunnu olevan voiton
mahdollisuutta: rikin päästörajoituksia ei tulla perumaan, vaikka varustamot sitä miten toivoisivat. Kun
päästörajoitukset tulevat voimaan, tulee vähärikkisen
polttoaineen hinta mitä todennäköisimmin nousemaan nykyisestä. Kun Pohjois-Itämeren varustamot jo
valmiiksi kärvistelevät kalliiden polttoainekustannusten kanssa, ei tilanne tule ainakaan paranemaan. Varustamot ovat varovaisuudellaan ajamassa itseään vaikeaan tilanteeseen. “Suuressa maailmassa”, esimerkiksi Britanniassa, ollaan jo pitkään varoiteltu rikin päästörajoitusten ajavan varustamot rajoittamaan liikennettä ja sulkemaan linjoja. Mitä pidempään varustamot välttelevät välttämättömiä sijoituksia ympäristöystävälliseen teknologiaan, sitä todennäköisimmin tämä karu tulevaisuudenkuva on pian totta myös pohjoisella Itämerellä. □
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Ensi numerossa:

Kuva: Aaron Saunders

Louis Cristalilla Kuuban ympäri

Millaista on risteilyllä entisellä Sally Albatrossilla Kuubassa?
Pohjoismaiset varustamot Pohjois-Atlantin
linjaliikenteessä

Uudessa juttusarjassa tutustumme pohjoismaisten varustamoiden matkustajaliikenteeseen Atlantin yli. Ensimmäisessä osassa vuorossa ovat tanskalaiset varustamot Thingvalla, Skandinavien-Amerikalinien ja Østasiatiske Kompagni.

Kaksi uudisrakennetta suomalaisilta telakoilta

Ravartiolaitoksen uusin alus, ulkovartiolaiva Turva,
valmistuu viimein Rauman telakalta. Samoihin aikoihin
myös Venäjän liikenneministeriön tilaama jäätämurtava pelastualus Baltika valmistuu Helsingissä.
Las Palmas laivakuvaajan silmin

Asiaa laivakuvauspaikoista ja laivakuvaamisesta Kanariansaarten Las Palmasissa.

Ulkomala 2/2014 ilmestyy

keskiviikkona 30. huhtikuuta

