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TEKSTI: KALLE ID

NORMAALISTI Ulkomatalan pääkirjoituksesta vastaa päätoimittaja,
mutta täl lä kertaa päätimme tehdä poikkeuksen. Tämä Ulkomatalan
ensimmäinen välipäiväspesiaal i nimittäin koostuu kirjoittamastani
Chandris Linesta Celebrity Cruisesiksi -juttusarjasta. Sarja julkaistiin
alkujaan Ulkomatalan numeroissa 1 0/2009-3/201 0, joten kyse on
eräänlaisesta Ulkomatalan klassikosta. Vuoden 2009 kaksi viimeistä ja
seuraavan vuoden kaksi ensimmäistä numeroa kuitenkin katosivat
vuoden 201 2 palvelinrikossa, mistä johtuen sarjan kolme ensimmäistä
osaa eivät ole olleet lähes neljään vuoteen luettavissa. Alkuperäiset
tekstit löytyivät kuitenkin tietokoneeni kätköistä, ja kun päätimme
tänä vuonna tehdä perinteisen joulukalenterin sijaan välipäiväspesi-
aal in, val ikoitui Chandris-sarja erikoisnumeron aiheeksi.

Sattumoisin Chandris
Linesta Celebrity Crui-
sesiksi -sarja oli aika-
naan ensimmäinen ar-
tikkeli(sarja), jonka kir-
joitin Ulkomatalan vaki-
tuisena toimittajana –
tosin olin tätä ennen
kirjoittanut jo kaksi jut-
tua lehteen vierailevana toimittajana. Aihevalintaan puolestaan vaikutti
se, että olin samaan aikaan kirjoittamassa proseminaaritutkielmaani
Britannian ja Australian välisestä matkustajal injal i ikenteestä toisen
maailmansodan jälkeisenä aikana. Chandris näytteli tärkeää roolia tässä
l i ikenteessä – kuten tulevilta sivuilta voitte lukea. Artikkelit varusta-
mon historiasta syntyivät kätevästi tutkielman sivussa. Celebrity Crui-
sesia käsittelevä teksti tosin oli opiskelukiireitteni vuoksi osittain Lassi
Liikasen käsialaa.

Aivan samanlaisina kuin kuusi vuotta sitten emme artikkeleita julkaise,
vaan tekstien kiel iasu on tarkistettu ja tietoja on täydennetty uudel-
leenjulkaisua varten itseni, Jussi Littusen ja Oll i Tuomisen toimesta.
Suurimmat muutokset ovat tietenkin sarjan neljännessä osassa, johon
on lisätty Celebrity Cruisesin uusimmat vaiheet viimeisen kuuden
vuoden ajalta.

Vanhojen tekstien pariin palaaminen oli ainakin itsel leni erittäin kiin-
nostavaa. Toivottavasti tämä uudelleenjulkaistu klassikko herättää myös
lukijoiden mielenkiinnon ja viihdytte Ulkomatalan ensimmäisen välipäi-
väspesiaal in parissa!

Pääkirjoitus

Klassikon paluu
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Lehti on julkaistu Internetissä ilmaisena
30.1 2.201 5. Julkaisijana toimii Ulkomatala-
verkkolehti ja sen toimitus. Lisätietoja:
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TEKIJÄNOIKEUDET

Kaiken lehdessä olevan materiaal in
tekijänoikeudet kuuluvat niiden tekijöil le.
Ulkomatala säilyttää kaiken sil le tarjotun
materiaal in ja on oikeutettu muokkaamaan
sekä uudelleenjulkaisemaan materiaal ia
julkaisutavasta riippumatta. Ulkomatalassa
julkaistujen artikkeleiden julkaisuun muualla
tulee pyytää lupa Ulkomatalan toimitukselta.
Tarkemmat ehdot löydät Ulkomatalan
verkkosivujen Info-osiosta.

KANNESSA

Mukaelma Chandris'n perinteisistä
korsteeniväreistä. Kuva: Kalle Id
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Sisällys
Anthony Chandris ja Chandris Line
Vuonna 1 959 Anthony Chandris perusti Greek-Australia Linen
kuljettamaan siirtolaisia Kreikasta Eurooppaan. Pian toiminta
laajeni myös Britannian ja Australian väliseen liikenteeseen se-
kä Yhdysvaltojen risteilymarkkinoil le. Chandris Line kasvoi joh-
tavaksi varustamoksi Euroopan ja Australian välisessä siirtolais-
l i ikenteessä 1 970-luvun alkuvuosiin mennessä, kunnes öljykriisi
pakotti varustamon fuusioon. — Sivu 4

Dimitri Chandris ja Chandris Cruises
Kaksi vuotta Chandris Linen perustamisen jälkeen Anthony
Chandrisin veli perusti oman varustamon hoitamaan risteily-
l i ikennettä Kreikan saaristossa. Käytetyil lä lautoil la ja l injalai-
voil la operoineesta Chandris Cruisesista kasvoi yksi Välimeren
johtavia risteilytoimijoita. Epäonnistunut alushankinta vuonna
1 972 ja seuraavana vuonna alkanut öljykriisi ajoivat varusta-
mon vaikeuksiin. — Sivu 1 4

Veljesten varustamot yhdistyvät
Öljykriisin seurauksena Chandris Line ja Chandris Cruises yh-
distyivät läntisen maailman suurimmaksi matkustajavarusta-
moksi vuonna 1 974. Seurauksena oli voimakas laivaston kar-
sinta. 1 980-luvulla varustamo palasi kasvu-ural le, mutta vuo-
desta 1 990 omistajat keskittyivät uuden Celebrity Cruisesin
kehittämiseen. Chandris Cruisesin l i ikenne päättyi vuoden
1 996 lopussa. — Sivu 22

Celebrity Cruises – Bermudalta maailmalle
25-vuotisjuhl iaan viettävä Celebrity Cruises sai alkunsa
Chandrisin halusta saada haltuunsa rahakas sopimus risteilyistä
Bermudalle. Menestykseksi osoittautunut varustamo fuusioitui
vuonna 1 997 Royal Caribbeanin kanssa ja on sen jälkeen kas-
vanut yhdeksi maailman johtavista risteilybrändeistä.
— Sivu 30

Laivaston kehitys
Katsaus Chandris Linen, Chandris Cruisesin ja Celebrity Crui-
sesin alusten kehitykseen. — Sivu 39
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Tällä sivul la, ylhäältä:

Australis. Kuva: Peter Davey, Chris Howell inn

kokoelmat. Romantica. Kuva: Postikortti, Rami

Wirrankosken kokoelmat. Galileo. Kuva: Postikortti,

Rami Wirrankosken kokoelmat. Celebrity Eclipse.

Kuva: Kalle Id

1 4

22

30



TEKSTI: KALLE ID

KREIKKA on yksi maailman vanhimmista merenkulku-
maista, jossa merenkulun perinteet ulottuvat vuositu-
hansien päähän. Nykyajan risteilybisneksessä Kreikka
on kuitenkin huonosti edustettuna. Kun useampikin
varustamo mainostaa ylpeänä tarjoavansa esimerkiksi
ital ialais- tai brittiläistyylisiä risteilyitä, vain yksi varus-
tamo – Celestyal Cruises, joka sekin on itse asiassa
kyproslainen – mainostaa kreikkalaistyylisiä risteilyitä.
Kuitenkin yhdellä nykypäivän merkittävimmistä ris-
teilybrändeistä on vahvat juuret Kreikassa, vaikka
tämä näkyykin pääasiassa enää yhtiön korsteenimer-
kissä: Celebrity Cruisesin valkoinen X, kreikkalaisten
aakkosten kh-yhdistelmää tarkoittava merkki, kun-
nioittaa yhtiön alkuperäisen omistajasuvun Chand-

Linjalaivat

Anthony Chandris ja
Chandris Line

Vuonna 1 959 perustettu Chandris
Line oli ensimmäinen Chandrisin
veljesten perustamista matkusta-
jaliikenteen varustamoista. Chan-
dris Line keskittyi erityisesti Eu-
roopan ja Australian välisiin siirto-
laiskuljetuksiin, joissa se nousikin
johtavaksi toimijaksi 1 970-luvulla.
Talousvaikeudet ajoivat sen fuu-
sioon vuonna 1 974.

Chandris Linen suurin alus Australis kuvattuna Sydneyssä

laivan uran alkuvuosina.

Kuva: John Mathiesen, R. A. Priestin kokoelmista
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ris'n perintöä. Celebrity Cruisesin historian voikin
katsoa alkaneen 1 950-luvun lopulla, jol loin laivanva-
rustaja John Dimitrios Chandrisin pojat perustivat
molemmat tahoil laan uuden matkustajal i ikenteen va-
rustamon.

Siirtolaiskuljetukset Australiaan

Chandris'n veljekset Anthony ja Dimitri ol ivat peri-
neet vuonna 1 946 isänsä Johnin perustaman rahtiva-
rustamon. Veljeksiä kiinnosti kuitenkin toiminnan laa-
jentaminen matkustajal i ikenteeseen, ja he olivat mu-
kana vuonna 1 948 brittiläisen Charlton Steamship
Companyn yrityksessä saada osansa siirtolaiskulje-
tuksista Euroopasta Australiaan ja Etelä-Amerikkaan.
Hankkeen epäonnistuminen vähensi vel jesten kiin-

nostusta matkustajal i ikenteeseen – mutta vain väliai-
kaisesti.

Toisen maailmansodan jälkeen Australian valtio aloitti
aktiivisen ohjelman mantereen väkiluvun kasvattami-
seksi. Pyrkimyksenä oli väkiluvun kasvattaminen vä-
hintään kahdella prosentil la vuodessa, mikä vaati mi-
nimissään 70 000 siirtolaisen tuloa maahan vuosittain.
Alkujaan tuli joita houkuteltiin lähes yksinomaan Bri-
tanniasta ja Pohjois-Euroopasta, mutta tuli joita ei
riittänyt tarpeeksi tavoitteiden saavuttamiseksi. Tästä
johtuen 1 950-luvun alkuvuosina siirtolaisia alettiin
ottaa vastaan myös eteläisestä Euroopasta, jossa ha-
lukkaita lähtijöitä oli ennen kaikkea Ital iassa ja Krei-
kassa. Ital ialaiset saattoivat matkustaa uuteen koti-
maahansa “omil la” laivoil laan Lloyd Triestinon tai Flot-

Chandris Linesta Celebrity Cruisesiksi,
osa 1 /4.
Alkujaan Ulkomatalan numeroissa 1 0/2009-
3/201 0 ilmestyneessä sarjassa kartoitamme
Chandrisin suvun perustamien matkustajavarus-
tamoiden historiaa 1 950-luvulta nykypäivään.
Tämän osan aiheena on Euroopasta Austra-
l iaan liikennöinyt Chandris Line.



ta Lauron aluksil la (Flotta Lauron historiaa käsiteltiin
Ulkomatalan numerossa 6/2009). Kreikkalaista varus-
tamoa Australian l i ikenteessä ei kuitenkaan ollut.
Anthony Chandris näki tässä mahdoll isuuden uuden
varustamon perustamiseen ja alkoi 1 950-luvun lopul-
la etsiä Kreikan ja Australian väliseen liikenteeseen
sopivaa alusta.

Chandris Line syntyy

Anthony Chandris perusti Greek Australia Line -va-
rustamon, joka hankki lokakuussa 1 959 omistuk-
seensa Union-Castle Linen yhdeksän vuotta vanhan
Bloemfontein Castlen. Alus oli lähes täydell inen uu-
den varustamon tarpeisiin: se oli rakennettu Britan-
nian ja Etelä-Afrikan välistä siirtolaisl i ikennettä varten
ja oli näin lämpimil lä vesil lä tapahtuviin siirtolaiskul-
jetuksiin suunniteltu. Union-Castle Line ei alusta enää
tarvinnut, sil lä Etelä-Afrikan tiukentuneen maahan-
muuttopolitiikan vuoksi siirtolaiskuljetukset maahan
olivat tyrehtyneet. Bloemfontein Castle uudistettiin
North Shieldsissä (Newcastle) ja maalattiin uuden
omistajansa väreihin: kokovalkoiseksi lukuun ottamat-
ta korsteenia, jossa oli valkoinen X-kirjain sinisel lä

pohjal la. Laivan uusi nimi oli RHMS Patris ("kotimaa");
RHMS-etuliite (Royal Hellenic Mail Ship) oli seuraus-
ta Anthony Chandrisin Kreikan valtion kanssa teke-
mästä postinkuljetussopimuksesta. Chandrisin l i iken-
teessä 1 6 259 brt:n alus kuljetti 1 076 matkustajaa.
Patris lähti ensimmäisel le matkalleen Piraeuksesta 1 9.
joulukuuta 1 959, ja määräsatama Sydney’in saavuttiin
kolme viikkoa myöhemmin. Koska matkustajia oli
Australian suuntaan huomattavasti enemmän kuin ta-
kaisin Eurooppaan, oli Anthony Chandris hankkinut
paluumatkoja varten sopimuksen pakastetun austra-
l ialaisen naudan- ja lampaanlihan kuljettamisesta
Egyptiin ja Kreikkaan.

Jo ensimmäisten matkojen perusteella Patris oli me-
nestys, ja Anthony Chandris alkoi etsiä toista alusta
sen pariksi. Joulukuussa 1 960 Chandris rahtasi rans-
kalaiselta Société Générale de Transport Maritimes
-varustamolta matkustaja-alus Bretagnen, joka oli
1 6 644 brt:n vetoisena ja 1 200 matkustajan
kapasiteetil la lähes täydell inen linjapari Patriksel le.
Bretagnen hankintasopimus oli monimutkainen:
Chandris rahtasi laivan kahdeksitoista kuukaudeksi,
minkä jälkeen se siirtyisi kokonaan varustamon omis-
tukseen. Laiva kuitenkin säilyi vielä kuusi kuukautta
tämän jälkeen Ranskan lipun alla ranskalaisen työnte-
kijäjärjestön vaatimuksesta. Sopimuksen mukaan lai-
van nimeä ei myöskään saanut muuttaa sen ollessa
Ranskan lipun alla.

6

Taiteilijan näkemys Patrisista laivan Chandris-uran

alkuvaiheilta. Myöhemmin laivan kyljessä ollut sininen raita

maalattiin yli. Kuva: Postikortti, Rami Wirrankosken kokoelmat



Alkujaan Bretagne oli tarkoitus asettaa linjal i ikentee-
seen Britannian, Kreikan ja Australian väli l le touko-
kuussa 1 961 , mutta aluksen ollessa telakalla Chandris
rahtasi aluksen kolmeksi kuukaudeksi yhdysvaltalai-
sel le Caribbean Cruise Linel le. Anthony Chandris oli
mukana Bretagnen ensimmäisel lä risteilyl lä New Yor-
kista Karibial le, mikä sai hänet kiinnostumaan Yhdys-
valtojen risteilymarkkinoista. Patrisista poiketen Bre-
tagnen omistaja ei ol lut Greek Australia Line vaan
toinen Chandrisin omistama varustamo, Europe
Australia Line. Pian vaihtelevista nimistä luovuttiin, ja
varustamon nimeksi vakiintui Chandris Line. Syys-
kuussa 1 961 Bretagne aloitti l injal i ikenteen Austra-
l iaan. Seuraavana kesänä alus palasi Yhdysvaltojen ris-
teilyl i ikenteeseen, nyt Chandris Linen markkinoimana.
Samassa yhteydessä Bretagne siirrettiin Kreikan re-
kisteriin, ja sen nimi muutettiin muotoon RHMS Brit-
tany. Laivan ura Chandrisin laivastossa jäi kuitenkin
lyhyeksi, si l lä jo keväällä 1 963 se tuhoutui telakoinnin
yhteydessä syttyneessä tulipalossa.

Uutta tonnistoaYhdysvalloista

Chandris Line tarvitsi nopeasti korvaajan Brittanylle.
Yhtiön kannalta onnekkaasti sel lainen löytyikin jo sa-
mana vuonna yhdysvaltalaisen Matson Linen linjalaiva
Lurlinen (1 ) muodossa. Matson operoi matkustajalai-

voja Yhdysvaltojen länsirannikolta Havaij i l le ja Aust-
ral iaan, mutta erityisesti Havaij in-l inja alkoi jo 1 950-
luvun lopulla kärsiä lentoliikenteen aiheuttamasta
kilpailusta. Kun vielä Lurline kärsi konerikon alkuvuo-
desta 1 963, Matson makuutti vuonna 1 933 valmistu-
neen laivan ja laittoi sen myyntiin. Chandris Line

7

Yllä: Virallisten lähteiden mukaan Bretagne kulki Kreikan

lipun alla nimellä Brittany. Tässä kuvassa laiva on kuitenkin

alkuperäisellä nimellään mutta salossa liehuu Kreikan lippu.

Kuva: Rami Wirrankosken kokoelmat

Alla: Bretagnen korvasi huomattavasti sitä suurempi Ellinis,

joka oli ensimmäinen Chandris'n Yhdysvalloista hankkimista

linjalaivoista. Kuva: Postikortti, Rami Wirrankosken kokoelmat
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Vaikuttava ilmakuva Australisista vuoden 1 968 jälkeen,

jolloin laiva sai telakoinnissa harmaan rungon. Kirjoittajalla

ei ole tietoa, miksi rungon väri muutettiin; muut varustamon

laivat pysyivät edelleen kokovalkoisina. Huomaa myös,

että laivan etummainen korsteeni on valekorsteeni.

Kuva: Postikortti, Rami Wirrankosken kokoelmat
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hankki laivan omistukseensa, ja sitä uudistettiin laa-
jasti telakalla Britanniassa: muun muassa keula raken-
nettiin uudestaan, korsteenit vaihdettiin ja sisätiloja
muutettiin radikaalisti; alkujaan Lurline kuljetti vain
ensimmäisen luokan matkustajia, mutta nyt sen mat-
kustajatilat ja hytit muutettiin turistiluokan vaatimuk-
sia vastaaviksi. Uudistusten jälkeen 1 668 matkustajaa
kuljettanut 24 351 brt:n laiva sai uudeksi nimekseen
RHMS Ell inis (vapaasti käännettynä "Kreikan neito"),
ja se asetettiin joulukuussa 1 963 Britannian, Kreikan
ja Australian väliseen liikenteeseen.

El l inis oli kuitenkin vain ensimmäinen Chandris Linen
hankkimista alkujaan yhdysvaltalaisista l injalaivoista.
Siirtolaiskuljetukset Australiaan tuottivat hyvin. Kun
samaan aikaan yhdysvaltalaiset matkustajavarustamot
kamppail ivat nousevien kulujen ja lentoliikenteen ai-
heuttaman matkustajakadon kanssa, oli yhdysvalta-
laisten laivojen ostaminen Chandris’l le looginen liike.

Elokuussa 1 965 Ell inis sai l injaparikseen RHMS Aust-
ral isin. Tämä oli alkujaan United States Linesin vuon-
na 1 940 valmistunut Atlantin-l injalaiva America.
Chandris Line oli ostanut laivan vuoden 1 964 lopulla,
mutta vii leäl le pohjoisen Atlantin reitil le suunniteltu
korkeatasoinen laiva vaati ymmärrettävistä syistä
muutoksia ennen Australian siirtolaisl i ikenteeseen
asettamista; laivan matkustajakapasiteetti yl i kaksin-
kertaistettiin Piraeuksessa tehdyssä telakoinnissa. 2
258 matkustajaa kuljettanut 24 351 brt:n Australis oli
kiistatta Chandris Linen lippulaiva. Australian mukaan
nimensä saaneesta aluksesta tuli vuosien saatossa
yksi kuuluisimmista maahan liikennöineistä aluksista.

Pian Australisin l i ikenteeseen tulon jälkeen Chandris
Linen laivasto laajeni jäl leen, kun varustamo vuoden
1 966 alussa hankki omistukseensa Home Linesin ty-
täryhtiön National Hellenic American Linen ja sen ai-
noan aluksen Queen Frederican (1 6 435 brt ja 1 1 79
matkustajaa). Tämäkin oli sattumalta alkujaan Matson
Linen alus, Lurlinen linjaparinakin kulkenut vuonna
1 927 valmistunut Malolo. Queen Frederican korkeas-
ta iästä johtuen jo aikalaiset pitivät sen hankkimista
outona vetona Chandris’lta. Anthony Chandris oli
kuitenkin vakuuttunut aluksen sopivan loistavasti Yh-
dysvaltojen risteilymarkkinoil le. Queen Frederica l i i-
kennöi risteilyiden lisäksi myös ajoittain l injal i iken-
teessä Kreikan ja Yhdysvaltojen sekä Britannian, Krei-
kan ja Australian väli l lä. Myös muut Chandris Linen
alukset – lukuun ottamatta Patrista – alkoivat tehdä
risteilyjä Britanniasta ja Australiasta l injamatkojen
ohessa.

Queen Frederica ei kuitenkaan voinut kauaa liiken-
nöidä Yhdysvaltojen risteilymarkkinoil la, si l lä vuoden
1 967 lopussa Yhdysvallat tiukensi huomattavasti sata-

Yllä: Taiteilijan näkemys Queen Fredericasta. Koska laiva oli

nimetty Kreikan kuningattaren mukaan, ei sitä ymmärrettä-

vistä syistä nimetty uudelleen.

Kuva: Postikortti, Rami Wirrankosken kokoelmat

Alla: Queen Frederica alkuperäisasussaan Matson Linen

Malolona. Matalalle sijoitetut pelastusveneet tekivät laivasta

kiikkerän valtamerimatkoilla ja Matson uudisti vain

kymmenvuotiaan laivan isolla rahalla vuonna 1 937.

Kuva: Allan Greenin kokoelmat

Alinna: Queen Frederica Chandris-uransa lopulla Blue Seas

Cruisesin korsteenimerkeillä. Chandris Line käytti Välimeren-

risteilyillä eri markkinointinimeä ilmeisesti välttääkseen

sekaantumisen Chandris Cruisesin kanssa.

Kuva: Postikortti, Rami Wirrankosken kokoelmat



miaan käyttävien matkustaja-alusten turvamääräyksiä.
Iäkkään Queen Frederican uudistaminen vaatimusten
mukaiseksi ei ol lut taloudell isesti kannattavaa. Alus
siirrettiin risteilemään Britanniasta ja Australiasta kä-
sin, minkä lisäksi se teki joitakin l injamatkoja Britan-
niasta Australiaan. Kannattavaan Karibianmeren ristei-
lyl i ikenteeseen puolestaan tarvittiin uusi alus. Tämä
löytyi kesäkuussa 1 967, kun yhtiö osti Union-Castle
Linen Kenya Castlen. Uusi alus tul i laajojen uudistus-
ten jälkeen risteilyl i ikenteeseen elokuussa 1 968 ni-
mellä RHMS Amerikanis (kirjoittajal le tuntematto-
masta syystä Amerikanis sai käyttää postilaivoil le va-
rattua etuliitettä, vaikka se ei ol lut l injal i ikenteessä
eikä näin ollen kuljettanut postia). 1 7 041 brt:n alus
kuljetti 860 risteilymatkustajaa. Tässä vaiheessa
Queen Frederica oli väl iaikaisesti poistunut Chand-
risin laivastosta: se rahdattiin kesäkaudesta 1 968 al-
kaen brittiläisel le Sovereign Holidaysil le.

Kesäl lä 1 967 Australian l injal i ikennettä kohtasi mer-
kittävä muutos, kun Israelin ja arabivaltioiden väli l le
syttynyt Kuuden päivän sota johti Suezin kanavan sul-
kemiseen yhdeksäksi vuodeksi. Tästä johtuen Chand-
ris Linen alukset joutuivat kulkemaan matkalla Eu-

roopasta Australiaan joko Etelä-Afrikan tai Panaman
kanavan kautta, mikä pidensi huomattavasti matka-
aikoja ja laski l i ikenteestä saatuja voittoja. Erityisen
ongelmall ista kanavan sulkeminen oli Kreikan ja Aus-
tral ian väliä l i ikennöineelle Patrisil le. Muut Chandrisin
alukset saattoivat vain jättää koko Välimeren osion
väliin ja purjehtia Britanniasta suoraan Atlanttia joko
Etelä-Afrikkaan tai Panamaan, mutta Patrisin oli pak-
ko kiertää lähes koko Afrikka päästäkseen Kreikasta
normaalil le reitil leen.Varustamo yritti ratkaista ongel-
man hyödyntämällä l injalaivan pahinta viholl ista, lento-
konetta. Matkustajat lennätettiin Kreikasta Djiboutiin
Punaisenmeren suulla, jossa he nousivat laivaan ja
purjehtivat Intian valtameren yli Australiaan. Tämä
Shipjet-nimellä markkinoitu idea ei ol lut täysin onnis-
tunut, ja Patris l i ikennöi edelleen ajoittain myös
Pireukseen asti, pitkästä välimatkasta huolimatta.

Britannian jaAustralian välinen
siirtolaissopimus Chandrisille

1 960-luvun lopulla Chandris Linel le tarjoutui mahdol-
l isuus parantaa merkittävästi asemaansa Britannian ja
Australian välisessä l injal i ikenteessä. Australian hall i-
tus oli vuodesta 1 955 alkaen tehnyt viisivuotiskau-
siksi sopimuksen yhden varustamon kanssa, joka sai
suosituimmuusaseman Britannian ja Australian väli-
sissä siirtolaiskuljetuksissa Australian valtion mak-
saessa huomattavan korvauksen jokaisesta kuljete-
tusta siirtolaisesta. Ital ialainen Sitmar Line oli voitta-
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Queen Frederican korvaajaksi Karibianmeren

risteilyliikenteeseen hankittu Amerikanis oli yksi Chandrisin

menestyksekkäimpiä aluksia.

Kuva: Postikortti, Rami Wirrankosken kokoelmat
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nut sopimuksesta järjestetyn tarjouskilpailun vuosina
1 955, 1 960 ja 1 965, mutta kaudeksi 1 970-1 974 sopi-
muksen ehtoja reitil lä käytettävien laivojen määrästä
ja laadusta tiukennettiin. Kun varustamolta vaadittiin
nyt kolme tietyt ehdot täyttävää alusta, vain kaksi Sit-
marin aluksista (Fairstar ja Fairsky) täyttivät ehdot.
Myös Chandrisin aluksista kaksi (El l inis ja Australis)
täyttivät vaatimukset. Vaikka Sitmar oli hankkinut jo
valmiiksi kaksi tasokkaampaa alusta (entiset Cunard
Linen Carinthia ja Sylvania, Sitmarin laivastossa Fair-
sea ja Fairwind), voitti Chandris tarjouskilpailun, vaik-
ka yhtiö oli vasta etsimässä uutta sopimuksen ehdot
täyttävää alusta.

Chandris Line löysi uuden aluksen Britannian-Austra-
l ian l injal le toukokuussa 1 970. Kyseessä oli jäl leen
Matson Linelta ostettu Yhdysvalloissa rakennettu lin-
jalaiva, Lurline (2), joka sattumalta oli Lurline (1 )/El l i-
nisin sisaralus (alkujaan nimeltään Monterey; Matson
Line vaihtoi alustensa nimiä sen mukaan, mil lä l injal la
ne liikennöivät). Lurline (2) sai uudeksi nimekseen
RHMS Britanis, ja uudistusten jälkeen se aloitti l injal i i-
kenteen Australiaan helmikuussa 1 971 . 1 8 254 brt:n
alus kuljetti 1 655 matkustajaa. Koska Matson oli uu-
distanut aluksen verrattain myöhään ennen myyntiä,
Britanista ei koskaan uudistettu Chandrisin toimesta
yhtä laajasti kuin sen sisaralus Ell inistä. Näin ollen si-

Yllä: Vaikka Britanis (kuvassa) ja Ellinis olivat sisaraluksia,

eivät ne olleet ulkoisesti identtisiä. Britanisin ulkoasu oli

seurausta Matson Linen vuonna 1 960 tekemästä remontista,

kun taas Ellinisin ulkomuotoa muokattiin Chandrisin toimesta

ennen kuin se aloitti liikennöinnin varustamon väreissä.

Kuva: Postikortti, Rami Wirrankosken kokoelmat

Alla: Britanis alkuperäisasussaan Matson Linen Montereynä.

Vertaa myös kuvaan Ellinisistä sivulla 3. Aluksilla oli vielä

kolmas sisar, alkuperäiseltä nimeltään Mariposa. Myös tällä

laivalla oli Chandris-yhteys, sillä vuonna 1 974 Chandris Line

osti romuttamolla olleen laivan moottorit varaosiksi Ellinisiä ja

Britanisiä varten. Kuva: Allan Greenin kokoelmat



saret erosivat Chandris-aikana jonkin verran sekä ul-
konäöltään että sisätilojensa osalta. Britanisin l i iken-
teeseen tulo merkitsi Chandris Linel le yhtiön kasvun
rajojen saavuttamista l injal i ikenteessä.

Vaikeuksien vuodet

Chandris Line jatkoi laajentumistaan Yhdysvaltojen
markkinoiden risteilyl i ikenteessä: samaan aikaan Bri-
tanisin kanssa varustamo oli hankkinut American Pre-
sident Linelta alkujaan joukkojenkuljetusalukseksi ra-
kennetun President Rooseveltin. Chandrisin omistuk-
sessa laiva sai nimekseen Atlantis, ja sitä uudistettiin
radikaalisti sekä sisä- että ulkopuolelta: julkiset tilat
rakennettiin täysin uusiksi, venekantta nostettiin kaksi
kantta ylemmäksi, kansirakenteita laajennettiin keu-
laan päin ja komentosiltaa siirrettiin. 24 458 brt:n ja
756 matkustajan Atlantis aloitti risteilyt New Yorkista
heinäkuussa 1 971 . Tällä kertaa Chandris Line oli kui-
tenkin lyönyt kirveensä kiveen: Atlantis ei saavuttanut
suosiota (kesäkaudella täyttöaste oli 70 prosenttia,
talvel la vain 1 6!), minkä lisäksi aluksen polttoaineen-
kulutus oli poikkeuksell isen korkea. Varustamo neu-
votteli laivan rahtaamisesta Cunard Linelle, mutta so-
pimukseen ei päästy. Sen sijaan Atlantis myytiin tam-
mikuussa 1 972 Eastern Steamship Linesil le luovutet-
tavaksi lokakuussa 1 972. Samaan aikaan Patrisin l i i-
kenteessä tapahtui muutos: Shipjet-l i ikenteen pohjoi-
nen määränpää siirrettiin Djiboutista Singaporeen.
Nyt siis matkustajat taittoivat pääosan matkasta Aust-
ral iaan lentokoneella ja vain viimeisen osan laival la.

Vuoden 1 973 alusta alkanut öljykriisi vaikutti merkit-
tävästi kaikkien maailman varustamoiden toimintaan.
Polttoaineen hinnan kolminkertaistuminen pakotti
myös Chandris Linen rationalisoimaan toimintaansa.
Yhdysvaltain risteilymarkkinoil la Chandris teki mark-
kinointisopimuksen Costa Cruisesin kanssa. Samalla
El l inis siirtyi suureksi osaksi vuotta Amerikanisin pa-
riksi risteilemään Yhdysvalloista. Myös vuodesta 1 971
makuutettuna ollut Queen Frederica aktivoitiin ris-

teilykäyttöön: alus uudistettiin Chandrisin omalla te-
lakalla Kreikassa, ja se aloitti risteilyt Välimerellä
Chandris Linen uuden tytäryhtiön Blue Seas Cruise-
sin väreissä. Kesän 1 973 päätteeksi Queen Frederica
kuitenkin makuutettiin uudelleen, eikä se enää kos-
kaan palannut l i ikenteeseen. Kesäl lä 1 974 Chandris
Line palasi Välimeren risteilyl i ikenteeseen uuden aluk-
sen ja tytäryhtiön voimin: varustamo oli Atlantisin
myynnin yhteydessä saanut osamaksuna Ariadne-
aluksen, joka oli saman tien rahdattu yhdysvaltalaisel-
le Freeport Cruisesil le nimellä Freeport I I . Ariadne
oli alkujaan Svenska Lloydin Göteborg-Lontoo -l inja-
laiva Patricia vuodelta 1 951 (Svenska Lloydin Ruotsin
ja Britannian välisestä l i ikenteestä kerrottiin tarkem-
min Ulkomatalan numerossa 2/201 5). Rahtaussopi-
muksen loputtua 1 974 Chandris Line nimesi Free-
port I I :n uudelleen Bon Vivantiksi (7 505 brt ja 393
matkustajaa) ja asetti sen kesäkaudeksi risteilemään
Venetsiasta Bon Vivant Cruises -brändin al la.

Vuonna 1 974 Chandris Line liikennöi Britanniasta
Australiaan kolmikolla Australis, Britanis ja El l inis sekä
Singaporesta Australiaan Patrisil la. Risteilymarkkinoil-
la l i ikennöivät Amerikanis Karibial la ja Bon Vivant Vä-
l imerellä. Lisäksi kaikki l injalaivat tekivät ajoittaisia
risteilyitä. Yhtiö oli kuitenkin kasvavien kulujen ja las-
kevien matkustajamäärien vuoksi taloudell isissa vai-
keuksissa. Selvitäkseen vaikeuksista Anthony Chand-
ris alkoi etsiä varustamolleen yhteistyökumppania.
Luonnoll inen kumppani oli Dimitri Chandrisin vuon-
na 1 960 perustama Chandris Cruises. Marraskuussa
1 974 Chandris Line ja Chandris Cruises fuusioituivat
Chandris Lines-Chandris Cruises -varustamoksi. Sar-
jan seuraavassa osassa kerromme Chandris Cruisesin
historiasta ennen vuotta 1 974.
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Atlantis oli Chandrisin historian suurin yksittäinen

muutosprojekti. Muutostyön laajuudesta kertovat kuvat

laivasta Chandris'n ostettua sen (oikealla) ja muutostöiden

valmistumisen jälkeen (yllä). Laivassa oli muun muassa yksi

aikansa suurimpia allaskansia ja nykyaikainen sisäinen TV-

järjestelmä. Vaikka Chandris ei saanut laivasta kannattavaa,

teki se pitkän uran risteilyliikenteessä muiden varustamoiden

laivastoissa. Lopulta nimen Explorer saanut laiva romutettiin

vasta vuonna 2004 Intiassa.

Kuvat: G. Lamuth, Trevor Jonesin kokoelmat
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Risteilijät

Dimitri Chandris ja
Chandris Cruises

1 4

Chandris Linesta Celebrity Cruisesiksi,
osa 2/4.
Alkujaan Ulkomatalan numeroissa 1 0/2009-
3/201 0 ilmestyneessä sarjassa kartoitamme
Chandrisin suvun perustamien matkustajava-
rustamoiden historiaa 1 950-luvulta nykypäi-
vään. Tämän osan aiheena on Välimerellä ris-
teil lyt Chandris Cruises.



Risteilijät

Dimitri Chandris ja
Chandris Cruises

Kuten juttusarjan ensimmäisen
osan lopussa mainittiin, yhdistyivät
Chandris Line ja Chandris Cruises
vuonna 1 974. Fuusio oli lähtölau-
kaus kehitykselle, jonka myötä syn-
tyi Celebrity Cruises, yksi maail-
man johtavista risteilyvarusta-
moista. Tässä artikkelissa tutus-
tumme Chandris Cruisesin vaihei-
siin vuodesta 1 961 fuusioon asti.

Vuonna 1 966 hankittu Regina oli varustamon suurin alus ja

eittämätön lippulaiva vuosien ajan.

Kuva: Postikortti, Rami Wirrankosken kokoelmat
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TEKSTI: KALLE ID JA JUSSI LITTUNEN

CHANDRIS CRUISESIN syntykertomus on monen
muun varustamon historiaan verrattuna varsin erikoi-
nen. Kerrotaan, että laivanvarustaja John Dimitrios
Chandrisin poika Dimitri Chandris sai vuoden 1 960
lopulla puhelun brittiläiseltä matkanjärjestäjältä, joka
etsi noin 200 matkustajan risteilyalusta l i ikennöidäk-
seen sil lä Kreikan saaristossa. Chandris ei omistanut
käyttöön sopivaa alusta mutta oli sattumalta nähnyt
myynti-i lmoituksen Saudi-Arabian kuninkaan yksi-
tyisestä jahdista Mansourista, joka oli sopivan kokoi-
nen uudistettavaksi 203 matkustajan risteilyalukseksi.
Lienee syytä mainita, että Mansour ei alkujaan ollut
mikään luksusjahti, vaan yhdysvaltalainen rannikkolai-
va Fort Townsend vuodelta 1 936.

Tarinan yksityiskohdat eivät välttämättä pidä paik-
kaansa, mutta joka tapauksessa Dimitri Chandris
hankki Mansourin omistukseensa, nimesi sen Roman-
ticaksi ja aloitti si l lä kahden viikon risteilyt Venetsiasta
Kreikan saaristoon kesäl lä 1 961 . Alus l i ikennöi vain
kesäisin, talvikuukausiksi se makuutettiin. Kuin en-
teenä tulevasta päätti Dimitri Chandris valita laival-
leen täsmälleen saman värityksen kuin hänen veljensä
oli val innut Australiasta Kreikkaan liikennöiväl le
Chandris Linel le: kokovalkoisen aluksen korsteeni
maalattiin siniseksi, ja korsteenimerkkinä oli valkoi-
nen kirjain X (kreikkalaisten aakkosten ”kh”).

1 6

Yllä: Chandris Cruisesin ensimmäinen laiva oli 3 743

bruttorekisteritonnin Romantica, joka oli rakennettu

Skotlannissa vuonna 1 936.

Kuva: A. Duncan, Rami Wirrankosken kokoelmat

Alla: Chandrisin vuonna 1 962 ostama Mona's Queen,

Chandrisin laivastossa Carina, oli valmistunut vuonna 1 946

Cammel Lairdin telakalla Englannissa. 1 06-metriseen

alukseen mahtui 570 matkustajaa ja 60 henkilöautoa.

Kuva: Dr Neil Clifton (CC BY-SA 2.0)



Romantica osoittautui nopeasti menestyksekkääksi
alukseksi, ja pian Dimitri Chandris alkoikin etsiä va-
rustamolleen toista laivaa. Sopiva alus löytyi loka-
kuussa 1 962, jol loin Chandris Cruises osti päivälautta
Mona's Queenin Isle of Man Steam Packet -varusta-
molta. Alus nimettiin uudelleen Carinaksi ja muutet-
tiin autolautaksi Chandrisin omalla telakalla Amberla-
kissa. Kuten autolauttamuutoksestakin voi päätel lä,
laivaa ei käytetty risteilyl i ikenteessä, vaan se asetettiin
Piraeuksen ja Brindisin välisel le l injal le vuonna 1 963.
Uusi, Korintin kanavan kautta kulkeva reitti ol i
Chandris Cruisesin, Hellenic Mediterranean Linesin
(HML) ja Adriatica Linesin yhdessä operoima, mutta
sitä l i ikennöitiin vain kesäisin.

Uusia aluksia, reittejä ja ideoita

Vielä vuoden 1 963 puolel la Chandris Cruises hankki
kaksi uutta alusta l isää. Laivaston uudet jäsenet olivat
lautat Duke of York ja Princess Helene, joista ensiksi
mainittu uudistettiin risteilyalus Fantasiaksi ja asetet-
tiin maaliskuussa 1 964 Romantican pariksi l i ikennöi-
mään kahden viikon risteilyitä Venetsiasta käsin. Myös
Princess Helene oli tarkoitus uudistaa risteilykäyt-
töön, mutta suunnitelmat jäivät toteutumatta ja alus
makuutettiin Amberlakissa.

Vuoden 1 964 alussa myös autolautta Carina siirret-
tiin risteilyl i ikenteeseen läntisel le Välimerelle. Viikon
mittaisten risteilyjen konsepti oli kiistatta uudenlai-

nen: matkustajat saattoivat pysäköidä autonsa aluksen
autokannelle ja näin ollen l i ikkua kohdesatamissa
omil la autoil laan. Kesäkaudeksi Carina palasi Brindisi-
Piraeus -l i ikenteeseen, mutta jatkoi loppuvuodesta
jäl leen ”autoristeilyitä” Nizzasta käsin. Uusi konsepti
ei i lmeisesti ol lut täysin onnistunut, sil lä vuoden 1 964
lopulla Carina uudistettiin Amberlakissa oikeaksi ris-
teilyalukseksi ja se sai uudeksi nimekseen Fiesta. Ke-
säkaudella 1 965 Fantasia ja Fiesta l i ikennöivät kahden
viikon risteilyitä Venesiasta vuoroviikoin, kun taas Ro-
mantica siirrettiin tekemään kahden ja viiden päivän
risteilyitä Pireuksesta Kreikan saaristoon.

Joulukuussa 1 964 Chandris Cruisesin laivasto kasvoi
jäl leen, kun varustamo osti l injalaiva President Hoo-
verin American President Linelta. Laajojen uudistus-
ten jälkeen alus aloitti huhtikuussa 1 966 kahden vii-
kon risteilyt Venetsiasta nimellä Regina. 1 0 000 brut-
torekisteritonnin ja 650 matkustajan alus oli kiistatta
Chandrisin laivaston kuningatar, olihan se yli kaksi
kertaa niin suuri kuin yksikään Chandris Cruisesin
siihenastisista aluksista. Syksyllä 1 966 Reginasta tuli
Chandris Cruisesin ensimmäinen laiva, joka liikennöi
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Vuonna 1 964 liikenteensä aloittanut Fantasia oli alun perin

valmistunut vuonna 1 935 Midland & Scottish Railway

Companylle. 4 595 bruttorekisteritonnin alus kuljetti

Chandrisin liikenteessä enimmillään 381 matkustajaa.

Kuva: A. Duncan, Rami Wirrankosken kokoelmat



ympäri vuoden: Regina lähetettiin Karibial le, jossa se
aloitti viikon risteilyt Nassausta käsin.

Vuonna 1 966 Chandris Cruisesin laivastoon liittyi
vielä toinenkin uusi alus, kun 1 963 hankitun Princess
Helenen uudistaminen saatettiin loppuun. Princess
Helenestä kuoriutui risteilyalus Carina I I , joka asetet-
tiin Fantasian ja Fiestan rinnal le tekemään lyhyempiä
1 0 ja 1 1 päivän risteilyitä Venetsiasta. 5 055 brt:n alus
kuljetti Chandris’n l i ikenteessä 200 matkustajaa. Jo
vuonna 1 967 aluksen nimestä pudotettiin tarpeeton

järjestysnumero – vaaraa aluksen sekoittumisesta
aiempaan Carina-nimiseen Chandris-laivaan kun ei
varsinaisesti ol lut.

Lisää laivoja Karibialle

Talvikaudeksi 1 968-1 969 Chandris Cruises laajensi
risteilyjään Karibial la. Regina operoi viikon risteilyjä
Curacaosta, Romantica puolestaan kolmen ja neljän
päivän lyhyitä risteilyjä Arubalta. Romantican risteilyt
eivät ilmeisesti ol leet menestys, sil lä se ei palannut
Karibial le enää talvikaudeksi 1 969-1 970. Toukokuussa
1 970 Chandris Cruisesin laivastoon liittyi kuudeskin
alus, kun entinen autolautta Amsterdam aloitti uudis-
tusten jälkeen risteilyt Venetsiasta nimellä Fiorita. Al-
kujaan Britannian valtionrautateil le rakennettu 5 092
brt:n alus kuljetti Chandrii 'n l i ikenteessä 480 ristei-
lymatkustajaa. Talvikaudella 1 970-1 971 Chandris
Cruises työll isti aiempaa useamman aluksistaan: Regi-
na palasi jäl leen Karibial le, mutta sen lisäksi Fiorita
risteil i Malagasta Afrikan länsirannikolle ja Fantasia
teki lyhyitä risteilyitä Anconasta käsin.

Keväällä 1 971 yhtiön laivasto kasvoi jäl leen, kun uusi
Romanza aloitti risteilemisen Venetsiasta huhtikuussa.
Reginan tapaan myös Romanza oli alkujaan linjalaiva
ja varustamon lautoista uudistamia pikkuristeil i jöitä
selvästi suurempi: 1 0 022 brt:n alus kuljetti peräti
600 matkustajaa. Samalla Romanza oli Chandris Crui-
sesin ensimmäinen moottorialus; kaikki varustamon
aiemmat alukset oli varustettu höyrykoneil la tai -tur-
biineil la. Aluksen suuresta koosta johtuen ei l iene yl-
lätys, että Romanza liittyi talvikaudeksi 1 971 -1 972
Reginan seuraan Karibial le. Syksyllä 1 971 Fantasia
puolestaan makuutettiin talvikauden ajaksi normaaliin
tapaan, mutta talvilevon päätyttyä alusta ei enää
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Yllä: Carina II ostettiin jo vuonna 1 963, mutta muutostyöt

autolautasta risteilyalukseksi saatiin valmiiksi vasta vuonna

1 966. 1 00-metrisen aluksen bruttovetoisuus oli 5 055

rekisteritonnia ja matkustajakapasiteetti 200 henkilöä.

Kuva: Rami Wirrankosken kokoelmat

Alla: Fiorita aloitti Chandris Cruisesin laivastossa toukokuussa

1 970. Vuonna 1 950 valmistunut höyrylaiva oli varustamon

muita aluksia selkeästi uudempi.

Kuva: Postikortti, Rami Wirrankosken kokoelmat
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aktivoitukaan uudestaan, vaan se myytiin myöhem-
min romuksi.

Mielenkiintoinen uusi aluevaltaus Chandris Cruisesin
historiassa tapahtui kesäl lä 1 972. Tuolloin varustamon
liikenteessä aloitti pieni Radiosa, joka oli rakennettu
vuonna 1 947 nimellä Winchester. Entinen rahtilaiva
aloitti päiväristeilyt Porto Raftista Mykonokseen, jos-
sa matkustaji l la oli kuusi tuntia aikaa tutustua saareen
ennen paluumatkaa.

Regina Magna, Chandris Cruisesin suurin alus

Vuonna 1 972 Chandris Cruises hankki l i ikenteeseen-
sä suurimman koskaan operoimansa aluksen, 32 000
bruttorekisteritonnin Regina Magnan. Laivan oli ti lan-
nut Compagnie de Navigation Sud-Atlantique Rans-
kan ja Etelä-Amerikan väliseen liikenteeseen, ja se oli
valmistunut vuonna 1 939 nimellä Pasteur. Toisen
maailmansodan syttyminen muutti kuitenkin suunni-
telmia dramaattisesti: upouusi Pasteur muutettiin
joukkojenkuljetuslaivaksi, jota tarvittiin vielä sodan
päätyttyäkin, kun Ranskan tasavalta yritti pitää koossa
murenevaa siirtomaaimperiumiaan.

Yllä: Romanzasta tuli – kenties laivan dieselmoottoreiden

ansiosta – Chandris Cruisesin laivoista pitkäikäisin: se

vedettiin liikenteestä vasta vuonna 1 990. Kuvassa alus

Kreikan Kerkyrassa juurikin viimeisenä liikennöintivuonnaan

1 990. Kuva: Rami Wirrankoski

Alla: Regina Magnasta piti tulla Chandris Cruisesin uusi

lippulaiva, joka nostaisi varustamon liikenteen uudellen

tasolle. Toisin kuitenkin kävi; polttoainesyöppö alus hankittiin

öljykriisin ovella eikä siitä koskaan saatu kannattavaa.

Kuva: Postikortti, Rami Wirrankosken kokoelmat



Vasta 20 vuotta valmistumisensa jälkeen entinen Pas-
teur pääsi kaupall iseen liikenteeseen. Laiva aloitti
vuonna 1 959 Norddeutscher Lloydin väreissä radi-
kaalisti uudistettuna ja uudella nimellä Bremen. Lii-
kennöinti Norddeutscher Lloydin ja sen seuraajan
HAPAG-Lloydin väreissä jatkui aina vuoteen 1 971
asti, jol loin Bremen laitettiin myyntiin moottoriongel-
mien vuoksi. Reistailevat moottorit eivät pelottaneet
Chandris Cruisesia, joka osti aluksen ja korjasi sen
moottorit Amberlakin telakalla.

Toukokuussa 1 972 Regina Magna aloitti risteilyt Bri-
tanniasta ja Alankomaista Itämerelle ja Pohjoismaihin.
Talvikaudella 32 335 brt:n ja 1 1 00 matkustajan alus
risteil i Genovasta Kanariansaaril le ja Afrikan länsi-
rannikolle. Regina Magnan liikenteenaloituksen yhtey-
dessä Reginan nimi muutettiin Regina Primaksi. Regi-
na Magna ja Radiosa eivät olleet Chandrisin ainoat
uutuudet vuonna 1 972, sil lä samana vuonna Chiosin

saarelle avattiin yhtiön omistama korkeatasoinen
lomakylä. Vastaava kylä perustettiin seuraavana vuon-
na myös Korfulle.

Öljykriisi pakottaa yhdistymään

Laajentumisesta huolimatta – tai kenties siitä johtuen
– vuodesta 1 973 tuli Chandris Cruisesil le vaikea. Re-
gina Magnan moottoriongelmia ei korjauksista huoli-
matta saatu kuriin, minkä lisäksi laivan polttoaineen-
kulutus oli varsin korkea. Tämä osoittautui erityisen
ongelmall iseksi, kun ensimmäinen öljykriisi alkoi syk-
syl lä 1 973 ja raakaöljyn hinta nelinkertaistui. Talveksi
1 973-1 974 Regina Magna makuutettiin, mutta seu-
raavana kesänä alukselle annettiin uusi mahdoll isuus.
Risteilyl i ikenne alukselle ei vieläkään kääntynyt voi-
toll iseksi, ja pian l i ikenne aluksella lopetettiin pysy-
västi.
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Öljykriisin vaikutus näkyi myös yhtiön muussa toi-
minnassa. Vanhemmista aluksista olivat vuonna 1 973
liikenteessä Fiesta, Fiorita, Radiosa, Regina Prima, Ro-
mantica ja Romanza, mutta polttoaineen hinnannousu
teki niidenkin operoinnista huomattavasti aiempaa
kall i impaa. Chandris Cruisesil la ei ol lut muuta vaihto-
ehtoa kuin makuuttaa aluksiaan ja alkaa etsiä yhteis-
työkumppania, jonka kanssa l i iketoiminta voitaisiin
saada kannattamaan. Yhteistyökumppani löytyi Dimit-
ri Chandrisin veljestä Anthonystä, jonka omistama
Chandris Line fuusioitui Chandris Cruisesin kanssa
marraskuussa 1 974. Syntyi Chandris Lines-Chandris
Cruises, jonka toimintaan tutustumme sarjan seuraa-
vassa osassa.
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- Plowman, Peter: The Chandris Liners and Celebrity

Cruises. Rosenberg: 2006.
- Ulrich, Kurt: Monarchs of the Sea –The Great Ocean

Liners . Tauris Parke: London 1 998
- Ward, Douglas: Complete Guide to Cruising & Cruise

Ships 2008. Berlitz: London 2008.
- Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)
- theshipl ist.com (ei enää saatavil la)
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Linjakkaita laivoja Tukholmassa: Etualalla Leningradin ja

Lontoon välillä liikennöinyt Mikhail Kalinin, sen takana Norske

Amerikalinjen Vistafjord ja oikealla Chandris Cruisesin

epäonninen lippulaiva Regina Magna. Vielä 1 970-luvulla

risteilyalukset joutuivat jäämään redille ja kuljettamaan

matkustajat maihin veneillä. Linjaliikenteessä kulkenut

Mikhail Kalininin on sen sijaan matkalla Skeppsbronin

laituriin. Kuva: Postikortti, Rami Wirrankosken kokoelmat



Risteilijät

Veljesten varustamot
yhdistyvät

Välipäiväspesiaalin kahdessa en-
simmäisessä osassa käsittelimme
Chandris Line- ja Chandris Crui-
ses -varustamoiden historiaa vuon-
na 1 974 tapahtuneeseen fuusioon
asti.Tässä osassa tutustumme fuu-
siossa syntyneen Chandris Line-
Chandris Cruises -varustamon tai-
paleeseen, joka johti Celebrity
Cruisesin perustamiseen vuonna
1 990.
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Risteilijät

Veljesten varustamot
yhdistyvät
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Chandris Linesta Celebrity Cruisesiksi,
osa 3/4.
Alkujaan Ulkomatalan numeroissa 1 0/2009-
3/201 0 ilmestyneessä sarjassa kartoitamme
Chandris'n suvun perustamien matkustajavarus-
tamoiden historiaa 1 950-luvulta nykypäivään.
Tämän osan aiheena on Chandrisin risteily- ja
l injaliikenne vuosina 1 974-1 996.

Chandrisin laivaston kiistatta tasokkain alus 1 980-luvulla oli

Galileo, entinen italialainen linjalaiva Galileo Galilei.

Kuvassa laiva New Yorkissa ensimmäisellä

risteilykaudellaan Chandrisin omistuksessa vuonna 1 984.

Kuva: Chris Howell in kokoelmista



TEKSTI: KALLE ID JA JUSSI LITTUNEN

KUTEN kerroimme tämän juttusarjan aiemmissa osis-
sa, Chandrisin veljesten Anthonyn ja Dimitrin perus-
tamat varustamot, Chandris Line ja Chandris Cruises,
yhdistyivät vuonna 1 974. Uudessa Chandris Line-
Chandris Cruises -yhtiössä Anthony Chandris otti

vastuun varustamotoiminnasta Dimitri Chandrisin
keskittyessä kehittämään yhtiön lomakyliä. Fuusioi-
tunut varustamo liikennöi yhteensä 1 1 matkustaja-
alusta (joista tosin osa oli fuusiohetkellä talvikaudeksi
makuutettuina), joiden lisäksi varustamoon kuuluivat
myös veljesten isältään perimän rahtivarustamon 1 6
tankkeria ja 1 3 rahtialusta. Jos mukaan lasketaan vielä
pitkäaikaisesti makuutetut mutta Chandris'n omista-
mat alukset (kuten Regina Magna ja Queen Frederi-
ca), ol i Chandris Line-Chandris Cruisesil la läntisen
maailman suurin matkustajalaivasto (keskusjohtoisel la
Neuvostoliitol la oli maailman suurin matkustajalaivas-
to). Tämä tosin kertoo enemmän matkustajameren-
kulkua 1 970-luvulla kohdanneesta kriisistä kuin
Chandris-varustamon laajuudesta.

Yhdistyneen varustamon alkutaival

Välittömin vaikutus fuusiol la oli Euroopan ja Aasian
väliseen linjal i ikenteeseen, jossa kolmen laivan sijasta
jatkoi vain yhtiön suurin alus Australis. Aiemmin Aust-
ral iasta l i ikennöinyt Britanis aloitti risteilyt Karibial la
joulukuussa 1 974, El l inis puolestaan risteil i Austra-
l iasta tammikuusta 1 975 alkaen. Tämän aluskolmikon
lisäksi talvikaudella 1 974-1 975 liikenteessä olivat
Amerikanis, joka risteil i Karibial la, ja Romanza, joka
risteil i Etelä-Afrikasta. Kesäkaudella 1 975 Chandris
aktivoi talveksi makuutetut Regina Priman, Romanti-
can, Fioritan ja Fiestan risteilemään Välimerellä yhdes-
sä Romanzan ja Ell inisin kanssa. Britanis risteil i Poh-
jois-Euroopassa, sekä Amerikanis ja Bon Vivant Kari-
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Yllä: Fuusion jälkeen sekä Ellinis (kuvassa) että Britanis

siirrettiin risteilyliikenteeseen, ensin mainittu Australian ja

jälkimmäinen Yhdysvaltojen markkinoille.

Alla: The Victoria hankittiin alkujaan varaosiksi, mutta se

viihtyikin Chandrisin liikenteessä 1 990-luvulle asti. Kuten

tökerösti muokatusta korsteenista voi päätellä, on kuva alla

muokkaus Incres Linesin aikaisesta kuvasta.

Kuvat: Postikortteja, Rami Wirrankosken kokoelmat



bial la; jälkimmäinen tosin rahdattiin kesäkuusta 1 975
Bahama Cruise Linel le.

Reittimuutoksia Chandris Line-Chandris Cruisesin
aluksil le aiheuttivat myös luonnonvoimat. Aiemmin
Singaporen ja Australian väli l lä kulkeneen Patrisin oli
suunniteltu jatkavan linjal la eteläisen pallonpuoliskon
kesäajan, mutta kun Darwinin kaupunki Pohjois-Aust-
ral iassa tuhoutui lähes täysin hirmumyrskyssä joulu-
päivänä 1 974, rahdattiin Patris majoituslaivaksi tuhou-
tuneeseen kaupunkiin. Makuutuksen aikana Chandris
laati suunnitelmia Patrisin tuleval le käytölle, ja kun
alus kesäkaudella 1 976 palasi l i ikenteeseen, se muu-
tettiin autolautaksi Patrasin ja Anconan väliseen lii-
kenteeseen. Tätä linjaa Chandris l i ikennöi yhteistyös-
sä Karageorgis Linen kanssa. Patris pysyi Chandrisin
lauttal i ikenteessä vuoteen 1 978 asti.

Kesäkaudella 1 976 Chandrisin l i ikenteeseen tuli myös
yksi alus l isää, Incres Linelta hankittu Victoria. Alku-
jaan Victoria oli myynnissä moottoriongelmien vuoksi
ja Chandris osti sen lähinnä varaosiksi: aluksesta oli
tarkoitus purkaa sisustus ja muut osat, joita voitaisiin
käyttää varustamon olemassa olevissa aluksissa.
Moottoriongelmat paljastuivatkin helposti korjatta-
viksi, ja Victoria aloitti kesäl lä 1 976 risteilyt Välimerel-
lä Chandrisin väreissä. Vuotta myöhemmin aluksen
nimi muutettiin muotoon The Victoria. 1 4 91 7 brt:n
alus kuljettin Chandrisin risteilyl i ikenteessä 600 mat-
kustajaa. Patrisin ja Amerikanisin tapaan The Victoria
oli alkujaan rakennettu Union-Castle Linen linjal i iken-
teeseen Britannian ja Etelä-Afrikan väli l le. Vuonna
1 936 nimellä Dunnottar Castle valmistunut The Vic-
toria oli itseasiassa vanhempi kuin Patris tai Ameri-
kanis, mutta Incres Line oli uudistanut laivaa radikaa-
l isti vuonna 1 959 muun muassa vaihtamalla alkupe-
räiset höyryturbiinit dieselkoneisiin.

Hyvästi, Australia!

Joulukuussa 1 977 Australis saapui viimeisen kerran
Sydney’in. Suuri enemmistö Australiaan suuntaavista
siirtolaisista kulki maahan nyt lentäen, eikä Chandris
Line-Chandris Cruises pitänyt l injal i ikenteen jatka-
mista Euroopan ja Australian väli l lä järkevänä. Austra-
l is makuutettiin Uuden-Seelannin Timarussa ja laitet-
tiin myyntiin. Linjal i ikenteen päätyttyä yhtiön nimi yk-
sinkertaistettiin muotoon Chandris Cruises. Austra-
l isin uudeksi omistajaksi löytyi yhdysvaltalainen Ventu-
re Cruise Line, joka osti aluksen Chandrisin veljek-
siltä viidel lä mil joonalla dollaril la. Alus sai takaisin al-
kuperäisen nimensä America ja sitä käytettiin ristei-
lyil lä New Yorkista. Jo kahden risteilyn jälkeen Venture
Cruise Line todettiin valtavaksi epäonnistumiseksi,
minkä seurauksena America makuutettiin New Yor-
kissa.
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Yllä: Autalautaksi muutettu Patris myytiin vuonna 1 978

Chandrisin yhteistyökumppani Karageorsikselle ja se sai

uudeksi nimekseen ensin Mediterranean Island ja sitten

Mediterranean Star. Laiva romutettiin vuonna 1 987.

Kuva: Postikortti, Kalle Idin kokoelmat

Alla: Chandris Cruisesin ensimmäinen alus Romantica

liikennöi Chandrisin väreissä vuoteen 1 977 asti.

Kuva: Postikortti, Rami Wirrankosken kokoelmat

Alinna: Australis Uuden-Seelannin Aucklandissa viimeisellä

linjamatkallaan Euroopasta Australiaan syksyllä 1 977.

Kuva: Chris Howell



Kesällä 1 979 ex-Australis palasi hieman yllättäen
Chandris Cruisesin laivastoon, kun Chandris hankki
vain puolitoista vuotta aikaisemmin myymänsä laivan
takaisin omistukseensa, täl lä kertaa mil joonan dollarin
kauppahinnal la. Alus asetettiin Välimeren risteilyl i iken-
teeseen uudella nimellä Ital is. Uusi elämä Chandrisin
l ipun alla jäi kuitenkin lyhyeksi, si l lä suuren polttoai-
neenkulutuksen vuoksi alus korvattiin nopeasti El l i-
nisil lä. Tämän jälkeen Ital is makuutettiin ja jo vuonna
1 980 se saatiin myytyä. Myöhemmin laiva vaihtoi
omistajia useita kertoja palaamatta koskaan liiken-
teeseen. Loppunsa uuden nimen American Star saa-
nut laiva kohtasi vuonna 1 994, kun se ajoi karil le
Fuerteventuran rannikolla ollessaan hinauksessa Krei-

kasta hotell i laivaksi Thaimaaseen. Ital is ei itseasiassa
ollut ainoa "paluumuuttaja" Chandrisin laivastossa
vuonna 1 979: aiemmin varustamon laivastossa nimellä
Bon Vivant risteilyt alus oli viettänyt muutaman vuo-
den majoituslaivana mutta palasi nyt Välimeren ris-
teilyl i ikenteeseen uudella nimellä Ariane.

Laivasto kutistuu

Vuonna 1 979 alkanut Iranin val lankumous nosti jäl-
leen polttoaineen hintoja, mikä täl läkin kertaa tar-
koitti vaikeuksia Chandris Cruisesil le. Regina Prima
makuutettiin vuoden 1 979 lopussa pysyvästi, ja seu-
raavana vuonna Chandrisin aluksista l i ikennöivät ak-
tiivisesti enää Ell inis, The Victoria, Britanis, Romanza ja
Amerikanis. El l inis vedettiin l i ikenteestä vuoden 1 980
lopussa. Alus makuutettiin, ja sen osia hyödynnettiin
varaosina sisaralus Britaniksel la. Vuoden 1 981 alussa
Amerikanis puolestaan rahdattiin Costa Cruisesil le,
jol loin Chandrisin omaan liikenteeseen jäi enää
kolme laivaa.

Paikatakseen aluspulaansa kesäkaudeksi 1 981 Chand-
ris vuokrasi Ital ia Crociere Internationali lta entisen
Australian-l injalaivan Galileo Galilein, joka asetettiin
risteilemään Välimerelle. Vuonna 1 963 valmistunut 27
907 brt:n ja 900 matkustajan laiva paljastui sekä no-
peaksi että polttoainetehokkaaksi, joten ei ole ihme,
että Chandris tahtoi rahdata sen pidemmäksi aikaa
kesästä 1 982 alkaen. Neuvottelut Ital ia Crociere In-
ternationalin kanssa olivat kuitenkin vaikeat, eikä so-
pimukseen päästy. Niinpä risteilyiden sijaan Galileo
Galilei makuutettiin Genoassa. Vuoden 1 981 lopulla
myös Britanis rahdattiin toisel le operaattoril le, kun
uusi yhdysvaltalainen Fantasy Cruises vuokrasi sen
Yhdysvalloista tehtäviä lyhyitä risteilyitä varten. Näin
ollen vuonna 1 982 Chandris Cruises l i ikennöi enää
kolmea alusta oman brändinsä al la: The Victoria ris-
teil i kesät Pohjois-Euroopassa ja talvet Karibial la, Ro-
manza ja Galileo Galilei -rahtauksen epäonnistumisen
jälkeen uudelleen aktivoitu Ariane puolestaan kesät
Välimerellä.

Fantasy Cruises osoittautui menestykseksi, ja kun
Amerikanisin rahtaussopimus Costa Cruisesil le päät-
tyi vuoden 1 983 lopussa, rahdattiin sekin Fantasy
Cruisesin l i ikenteeseen. Samana vuonna toteutui
Chandris Cruisesin pitkäaikainen haave: pitkien neu-
vottelujen lopputuloksena yhtiö onnistui ostamaan
Galileo Galilein vain neljän mil joonan dollarin hintaan.
Laivaa uudistettiin pidentämällä kansirakenteita keu-
laan päin, minkä ansiosta matkustajamäärä nousi
1 262:een. Uudistukset maksoivat 1 0 mil joonaa dol-
laria. Uudelleenrakentamisen yhteydessä laivan nimi
lyhennettiin muotoon Galileo. Alus ei kuitenkaan jää-
nyt Chandrisin omaan liikenteeseen, vaan se rahdat-

Yllä: Australian-linjaliikenteen loputtua joulukuussa 1 977

vaihtoi Australis omistajaa useasti. Venture Cruise Linen

epäonnistuttua Chandris hankki entisen aluksensa takaisin ja

liikennöi sitä lyhyesti Italis-nimellä Välimerellä. Italisilla oli

Chandrisin laivastossa poikkeuksellinen sininen runko.

Alla: Aiemmin Chandris Linen omistuksessa ollut Bon Vivant

vuokrattiin kesällä 1 975 Bahama Cruise Linelle. Alus palasi

omistajansa liikenteeseen kesällä 1 979 nimellä Ariane.

Kuvassa Ariane Vallettan satamassa Maltalla; aluksen

korsteeni rakennettiin uudelleen jossain vaiheessa sen

Chandris-uraa. Kuvat: Rami Wirrankosken kokoelmat
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tiin Fantasy Cruisesil le toukokuussa 1 984. Marras-
kuussa 1 984 Chandris Cruisesin perustaja Anthony
Chandris kuoli syöpään. Hänen tilal leen yhtiön joh-
toon nousi hänen poikansa John Chandris.

Chandris ja Fantasy Cruises yhdistyvät

Tammikuussa 1 985 Chandrisin oma laivasto kasvoi
yhdellä laival la, kun Amerikanisin rahtaus Fantasy
Cruisesil le päättyi ja alus palasi risteilemään Karibial le
Chandrisin omissa väreissä yhdessä The Victorian
kanssa. Kun Britanis ja Galileo olivat samaan aikaan
rahdattuina Fantasy Cruisesin Karibian l i ikenteeseen,
kilpail i Chandris käytännössä itseään vastaan. Ongel-
mall inen tilanne ratkesi, kun Chandris Cruises hankki
Fantasy Cruisesin osake-enemmistön omistukseensa
lokakuussa 1 985. Chandrisin ja Fantasy Cruisesin toi-
minta yhdistettiin; Pohjois-Amerikassa otettiin tämän
seurauksena käyttöön markkinointinimi Chandris
Fantasy Cruises, kun taas Euroopassa nimenä säilyi
Chandris Cruises.

Chandris Fantasy Cruises oli kiinnostunut laajenta-
maan toimintaansa muuallakin. Yhtiö neuvotteli mm.
DFDS:n risteilylautta Scandinavian, Home Linesin
Oceanicin ja P&O:n Orianan ostosta, mutta kaikki
neuvottelut kariutuivat. Lyhyellä tähtäimellä varusta-
mo laajensi toimintaansa solmimalla yhteistyösopi-

Yllä: Chandris Cruises vuokrasi kesällä 1 981 liikenteeseensä

linjalaiva Galileo Galilein, joka osoittautui varustamolle

sopivaksi alukseksi. Kaksi vuotta myöhemmin Chandris osti

aluksen, uudisti sitä laajasti ja nimesi sen Galileoksi.

Alkuperäisen rahtauksen aikana laivan korsteenivärit olivat

yhdistelmä Italia Crocieren ja Chandris'n väreistä.

Kuva: Postikortti, Rami Wirrankosken kokoelmat

Alla: 80-luvun puolivälissä Chandris tavoitteli useita aluksia,

muun muassa DFDS:n alkujaan New Yorkin ja Bahaman

väliseen liikenteeseen rakentamaa Scandinaviaa. Laiva

kuitenkin päätyi osittain suomalaisomisteisen Sundance

Cruisesin laivastoon nimellä Stardancer (kuvassa).

Kuva: Bruce Peterin kokoelmat



muksen Flotta Lauron kanssa. Kesäkaudeksi 1 986 sol-
mittu yhteistyösopimus käsitti Flotta Lauron ainoan
aluksen Achil le Lauron liikenteen Välimerellä. Yhteis-
työ jäi kuitenkin yhden vuoden mittaiseksi, kun Flotta
Lauro myytiin Mediterranean Shipping Companylle
vuonna 1 987 (Lauro/Chandris -yhteistyöstä on ker-
rottu tarkemmin MSC Cruisesin ja Flotta Lauron his-
toriaa käsittelevässä artikkelissa, joka on julkaistu elo-
kuun 2009 Ulkomatalassa).

Ensimmäinen uudisrakenne

Lauro-yhteistyön kariuduttua Chandris laajensi laivas-
toaan rahtaamalla panamalaiselta omistajalta Azur-
risteil i jän. Laiva oli alkujaan rakennettu vuonna 1 971
autolauttana nimellä Eagle, mutta muutettu risteil i-
jäksi vuonna 1 981 . Chandris muutti 1 3 965 brt:n ja
1 039 matkustajan aluksen nimen muotoon The Azur

ja asetti sen huhtikuussa 1 987 Välimeren liikentee-
seen Romanzan pariksi. Kun lisäksi Britanis, Galileo ja
Amerikanis l i ikennöivät vuoden ympäri Pohjois-Ame-
rikan satamista ja The Victoria kesäisin Pohjois-Eu-
roopassa ja talvisin Karibial la, ol i Chandris'n matkus-
tajalaivasto kokenut jonkinasteisen renessanssin.

Vielä parempaa oli kuitenkin luvassa, sil lä Chandris oli
jo 1 980-luvun puoliväl istä lähtien suunnitel lut ensim-
mäistä uudisrakennettaan. Yhtiön oma henkilökunta
oli suunnitel lut aluksen hil l ityt sisätilat, kun taas ulko-
asu oli peräisin megajahtien suunnittel i jana tunnetun
Jan Bannenbergin kynästä. Sopimus aluksen rakenta-
misesta solmittiin huhtikuussa 1 988 Meyer Werftin
kanssa. 1 400 matkustajaa kuljettavan aluksen brutto-
vetoisuus olisi 45 000. Laivasta tulisi Chandrisin kaik-
kien aikojen suurin ja korkeatasoisin alus. Sopimuk-
seen kuului myös optio sisaraluksesta.

Lopulta nimen Horizon saanut uusi laiva ei koskaan
tullut Chandrisin omalla nimellä harjoitettuun liiken-
teeseen. Sen sijaan keväällä 1 990 valmistunut alus
aloitti l i ikennöinnin Chandrisin uuden tytäryhtiön
Celebrity Cruisesin väreissä. Horizonin ohella
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The Azurin rahtaaminen merkitsi pitkästä aikaa kasvua

Chandris Cruisesin matkustajalaivastolle. Entinen autolautta

ei tosin ollut erityisen tasokas risteilijä.

Kuva: Postikortti, Rami Wirrankosken kokoelmat
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Chandris päätti panostaa Celebrity Cruisesiin myös
toisel la aluksella: syksyllä 1 989 Galileo vedettiin l i i-
kenteestä uudistustöitä varten, ja keväällä 1 990 alus
l i itettiin Celebrity Linen laivastoon nimellä Meridian.
Käsittelemme Celebrity Cruisesia ja Meridianin sekä
Horizonin myöhempiä vaiheita sarjan seuraavassa
osassa.

Chandris Cruisesin tarina päättyy

Celebrity Cruisesin perustaminen merkitsi kuolin-
iskua Chandris’n omalla nimellään harjoittamalle ris-
teilytoiminnalle. Chandris-yhtiö keskittyi Celebrity
Cruisesin toiminnan kehittämiseen, eikä sil lä ol lut
enää kiinnostusta tai resursseja panostaa Chandris
Cruisesin toimintaan. Vuonna 1 990 Chandris Cruise-
sin l i ikenteessä kulkivat vielä Amerikanis, Britanis, Ro-
manza, The Victoria ja The Azur, jotka viimeistä lukuun
ottamatta olivat kaikki iäkkäitä vanhoja l injalaivoja.
Romanza vedettiin l i ikenteestä ja myytiin vuoden
1 990 lopulla. The Victoria seurasi vuonna 1 992, ja The
Azurin rahtaus päättyi 1 993. Britanis vedettiin l i iken-
teestä syksyllä 1 994 ja rahdattiin Yhdysvaltojen sota-
voimil le majoitusalukseksi Guantanamon lahdelle.

Chandris Fantasy Cruisesin viimeiseksi alukseksi jäi
Chandris Lineltä periytynyt Amerikanis. Tämä risteil i
vielä kesäkausina 1 995 ja 1 996 Pohjois-Euroopassa,
mutta vuoden 1 996 lopulla sekin vedettiin pysyvästi
l i ikenteestä. Tämän jälkeen Chandris-suvun alusten
perinteinen tunnus, valkoinen X sinisessä korsteenis-
sa, jäi elämään enää Celebrity Cruisesin alusten tun-
nuksena. Celebrity Cruisesin tarinaan tutustumme
sarjan seuraavassa osassa.

Lähteitä

- Mil ler, Wil l iam H.: SS Canberra. Tempus: Stroud 2007.
- Mil ler, Wil l iam H.:The Pictorial Encyclopedia of Ocean

Liners, 1 860-1 994. Dover Publications: Mineola 1 995.
- Plowman, Peter: Australian Migrant Ships 1 946-1 977.
Rosenberg: 2006.
- Plowman, Peter: The Chandris Liners and Celebrity

Cruises. Rosenberg: 2006.
- Ulrich, Kurt: Monarchs of the Sea –The Great Ocean

Liners.Tauris Parke: London 1 998.
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Yllä: Celebrity Cruisesin perustamisen jälkeen Chandris

Cruisesin laivasto alkoi vähitellen kutistua. Kuvassa Romanza

Kreikan Kerkyrassa 1 6.7.1 990 viimeisellä

liikennöintikaudellaan. Kuva: Rami Wirrankoski

Alla: Chandris Linen laivastoon vuonna 1 968 liittynyt

Amerikanis jäi viimeiseksi Chandris Cruisesin liikenteessä

kulkeneeksi alukseksi.

Kuva: Postikortti, Rami Wirrankosken kokoelmat



TEKSTI: KALLE ID, LASSI LIIKANEN JA OLLI TUOMINEN

KUTEN artikkelisarjan edell isessä osassa kerrottiin,
risteil i Chandris Cruises 1 980-luvulla Karibianmerellä
ja Euroopassa käytettynä hankitul la tonnistolla. Huh-
tikuussa 1 988 yhtiö oli ti lannut Meyer Werft -telakal-
ta 45 000 bruttotonnin risteilyaluksen, josta piti tul la
Chandris Cruisesin l ippulaiva. Alus ei kuitenkaan kos-
kaan tullut l i ikenteeseen Chandris'n oman brändin
al la. Jotta ymmärtäisimme miksi näin kävi, on luotava
lyhyt katsaus Bermudan saarivaltioon suuntautu-
neeseen risteilyl i ikenteeseen 1 980-luvulla.

Bermudan hall into oli useiden vuosien ajan solminut
risteilyvarustamoiden kanssa aluskohtaisia sopimuk-
sia, joiden nojal la eri yhtiöiden alukset l i ikennöivät
kesäisin ainoastaan Bermudalle. Vastineeksi alukset
saivat Bermudalla etuoikeuden laituripaikkoihin, ja

Risteilijät

Celebrity Cruises
Bermudalta maailmalle

Tänä vuonna 25 vuotta täyttäneen
Celebrity Cruisesin piti alun perin
olla vain Chandris Cruisesin Ber-
mudan-liikennettä varten perus-
tettu tytäryhtiö, mutta toisin kävi.
Chandris luopui lopulta omasta
risteilyliikenteestään kokonaan ja
Celebrity päätyi osaksi Royal Ca-
ribbean Cruises Ltd:iä.

Celebrity Cruisesin uusimmat ja suurimmat laivat ovat viisi

vuosina 2008-201 2 valmistunutta Solstice-luokan alusta.

Kuvassa sarjan järjestyksessä toinen risteilijä Celebrity

Equinox Chandris-varustamon vanhassa kotisatamassa

Piraeuksessa. Kuva: Marko Stampehl
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Risteilijät

Celebrity Cruises
Bermudalta maailmalle
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kiireisimpänä kesäkautena ei muita aluksia edes pääs-
tetty saarten satamiin. Bermudan hall ituksen kanssa
tehtävä sopimus oli hyvin kannattava, mutta niitä
myönnettiin vain korkealuokkaisina pidetyil le aluksil le.
1 980-luvun loppupuolel la kaksi yhteensä viidestä so-
pimuksesta oli Home Linesin hal lussa, joka liikennöi
Bermudalle Homeric- ja Atlantic-aluksil laan.

Liikenne Bermudalle alkaa

Holland America Line kuitenkin osti Home Linesin
vuonna 1 988 ja veti molemmat Home Linesin alukset
Bermudan liikenteestä. Bermudan liikenteessä oli siis
nyt kaksi vapaata sopimusta. Chandris Cruises oli hy-
vin kiinnostunut vapautuneista sopimuksista, mutta
yhtiön sil loiset alukset eivät täyttäneet sopimusten
vaatimuksia. Sen sijaan Meyer Werftiltä vastikään tilat-
tu uusi alus täyttäisi ne helposti. Niinpä Chandris-yh-

tymä perusti vuonna 1 988 uuden tytäryhtiö Celebri-
ty Cruisesin, joka aloitti neuvottelut Bermudan hall in-
non kanssa. Sopimukseen päästiinkin pian, ja Celeb-
rity Cruises sai kaksi vuodesta 1 990 alkavaa viisivuo-
tissopimusta: toisen 1 990 valmistuvaksi suunnitel lul le
uudisrakenteelle – joka sai nimekseen Horizon – ja
toisen Chandris Cruisesin Galileolle, joka tultaisiin
uudistamaan talvel la 1 989-1 990 Lloyd Werfitil lä sopi-
muksen vaatimuksia vastaavaksi korkeatasoiseksi ris-
teil i jäksi nimellä Meridian. Galileo oli toki risteil lyt
alueella jo vuosia Chandris Cruisesin väreissä.

Meridianin oli tarkoitus aloittaa Celebrity Cruisesin
l i ikenne 1 8. maaliskuuta 1 990 Port Evergladesistä.
Alus joutui kuitenkin matkalla Bremerhavenista Port
Evergladesiin useamman myrskyn kouriin, jotka vau-
rioittivat sen keulaa ja potkureita. Meridian ajoikin
Port Evergladesin sijaan Norfolkiin korjattavaksi. Vii-

Chandris Linesta Celebrity Cruisesiksi,
osa 4/4.
Alkujaan Ulkomatalan numeroissa 1 0/2009-
3/201 0 ilmestyneessä sarjassa kartoitamme
Chandris'n suvun perustamien matkustajavarus-
tamoiden historiaa 1 950-luvulta nykypäivään.
Viimeisen osan aiheena on Celebrity Cruisesin
25-vuotinen historia.



västyksistä johtuen Meridianin kaksi ensimmäistä ris-
teilyä jouduttiin perumaan ja se aloitti l i ikennöinnin
vasta 1 . huhtikuuta. Huolimatta vaikeasta alusta Meri-
dianista tuli hyvin suosittu.

Ensimmäinen uudisrakennus Horizon

Parempaa oli kuitenkin tulossa, kun uusi 1 677 mat-
kustajan ja 46 81 1 bt:n Horizon aloitti l i ikenteen
New Yorkista 26. toukokuuta. Horizonin hil l ityt sisä-
tilat – jotka olivat Chandris Cruisesin oman henkilö-
kunnan käsialaa – saivat kiitosta. Sen sijaan Jan Ban-
nenbergin suunnittelema futuristinen ulkokuori ja
dynaaminen sinivalkoinen väritys jakoivat mielipiteitä.
Risteiltyään kesän Bermudalle Meridian ja Horizon
siirtyivät talveksi risteilemään Karibial le Port Ever-
gladesistä. Celebrity Cruises näki kasvupotentiaal ia
Karibian-risteilyissä, ja syksyllä 1 990 yhtiö käytti op-
tionsa Horizonin sisaralukseen, joka tuli l i ikenteeseen
maaliskuussa 1 992 nimellä Zenith. Sisarestaan poike-
ten Zenith risteil i ympäri vuoden Port Evergladesistä
Karibial le.

Kahdessa vuodessa Celebrity Cruises oli osoittautu-
nut menestykseksi, ja pian Zenithin valmistuttua
Chandris ryhtyi suunnittelemaan uusien aluksien ti-
laamista tytäryhtiöl leen. Chandris-varustamon omat
resurssit oli kuitenkin venytetty äärimmil leen, ja yhtiö
joutui turvautumaan ulkopuoliseen apuun turvatak-
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Yllä: Celebrity Cruisesin ensimmäinen alus, alkujaan vuonna

1 963 nimellä Galileo Galilei valmistunut Meridian poistettiin

liikenteestä vasta alkuvuonna 1 997. Aluksen muuttuessa

Meridianiksi vuonna 1 990 sen perän kansirakennelmia

laajennettiin ja korsteeni rakennettiin uudelleen; vertaa

kuvaan sivuilla 22-23. Samalla aluksen matkustajamäärä

laski 1 1 06:en. Kuva: R. Nerl ich, Rami Wirrankosken kokoelmat

Alla: Celebrityn ensimmäisten uudisrakenteiden Horizonin ja

Zenithin (kuvassa), samoin kuin useimpien myöhempien

uudisrakenteiden, ulkoasu oli paremmin luksusjahtien

suunnittelijana tunnetun Jan Bannenbergin käsialaa .

Kuva: H-J. Reinecke, Rami Wirrankosken kokoelmat



seen Celebrity Cruisesin tulevaisuuden. Lokakuussa
1 992 muodostettiin uusi Celebrity Cruise Lines Inc.,
jonka omistukseen Celebrityn alukset siirrettiin.
Chandris'n perhe omisti 51 prosenttia uudesta yh-
tiöstä, kun taas loput kuuluivat yhdysvaltalaisel le
Overseas Shipholding Groupil le.

Toinen uudisrakennussarja – Century-luokka

Overseas Shipholdingin tuoman lisärahoituksen avulla
Celebrity Cruises ilmoitti maaliskuussa 1 993 tilaa-
vansa Meyer Werftiltä peräti kolme uutta 70 000
bruttotonnin alusta. Uusi alussarja nimettiin Century-
luokaksi, ja sen ensimmäinen alus, Century, teki neit-
sytmatkansa joulukuussa 1 995. 70 606 bt:n Century
kuljetti 2 1 50 matkustajaa. Se asetettiin Zenithin pa-
riksi ympärivuotiseen Karibian l i ikenteeseen, Meridia-
nin ja Horizonin pysyessä kesäisin Bermudan liiken-
teessä.

Centuryn ja sen sisaralusten tilaussopimuksen mu-
kaan Celebrityl lä oli oikeus tehdä muutoksia jälkim-
mäisiin sisariin Centurysta saatujen kokemusten poh-
jalta. Sarjan toisen aluksen Galaxyn ollessa jo raken-
teil la Celebrity päättikin pidentää kahta jälkimmäistä
sisarta noin 1 1 metril lä Centuryyn verrattuna. Näin
myöhempien sisarten bruttovetoisuudeksi tul i 76 522
ja matkustajakapasiteetiksi 2 681 .

Galaxy teki neitsytmatkansa lokakuussa 1 996, ja se
oli hetken maailman toiseksi suurin matkustaja-alus.
Talvikaudella 1 996-1 997 kaikki Celebrity Cruisesin
alukset l i ikennöivät perinteiseen tapaan Karibial la,
mutta kesäksi 1 997 alusten liikennöintiin tul i muutok-
sia: nyt Meridian ja Zenith l i ikennöivät Bermudalle,
kun taas Galaxy ja Horizon siirtyivät l i ikennöimään
Vancouverista Alaskaan ja Century jäi kesäkauden
ainoaksi Karibian-kulkijaksi. Kolmannen Century-
luokan aluksen oli tarkoitus valmistua vuoden 1 997
lopulla, mutta ennen sitä Celebrity Cruisesin omis-
tuksessa tapahtui merkittäviä muutoksia.

RCCL ostaa Celebrity Cruisesin

Vaikka Celebrity Cruises oli laajentanut toimintaansa
merkittävästi lyhyessä ajassa ja sen brändi oli tunnet-
tu ja arvokas, ei yhtiön tulos vastannut sen omistajien
toiveita. Vuoden 1 997 alussa Chandris-yhtiö ja Over-
seas Shipholding Group antoivatkin ymmärtää Celeb-
rityn olevan myynnissä. Kesäkuussa 1 997 Royal Ca-
ribbean Cruise Line tarjosi Celebrityn omistaji l le fuu-
siota, jossa RCCL maksaisi Celebritystä 230 mil joo-
naa Yhdysvaltain dollaria ja 270 mil joonan dollarin
arvosta omia osakkeitaan. Myös Carnival Corpora-
tion teki tarjouksen Celebritystä, minkä seurauksena
RCCL korotti omaa tarjoustaan.

Lopulta korkeimman tarjouksen teki Carnival Corpo-
ration. Celebrity Cruisesin johtokunta ilmoitti kui-
tenkin neuvotteluiden RCCL:n kanssa edenneen niin
pitkäl le, ettei Carnival in tarjousta voitu hyväksyä. Ce-
lebrity Cruises myytiin 30.7.1 997 Royal Caribbean
Cruise Linel le, jonka merkittäviksi osaomistajiksi tul i-
vat kaupan myötä Chandris Group ja Overseas Ship-
holding Group. RCCL:n organisaatiota uudistettiin
niin, että vanhasta Royal Caribbean Cruise Linesta
tuli nyt Royal Caribbean Cruises Limited, joka omisti
sekä Celebrity Cruisesin että Royal Caribbean Inter-
nationalin, jol le Royal Caribbean Cruise Linen alukset
siirtyivät.

Celebrityn ja Royal Caribbeanin fuusiol la ei aluksi ol-
lut merkittävää vaikutusta Celebrityn toimintaan. Yh-
tiön uusin alus Mercury teki neitsytmatkansa suunni-

Yllä: Myös yhtiön toinen uudisrakennussarja oli saksalaisen

Meyer Werftin käsialaa. Vuodesta 1 997 vuoteen 2000 sarjan

ensimmäinen alus Century (kuvassa) risteili kesäisin

Alaskassa ja talvella Karibialla. Kuva: Juhani Mehto

Alla: Centurysta saatujen kokemusten perusteella sarjan

seuraavista aluksista eli Galaxysta ja Mercurysta tehtiin 1 5

metriä Centurya pidempiä. Kuva: Juhani Mehto
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Yllä: Milleniumin valmistumisen myötä Celebrity lanseerasi

uuden, aiempaa värikkäämmän ulkoasun. Jo vuoden 2002

lopulla poikkeavasta värityksestä päätettiin kuitenkin luopua.

Kuva: Rami Wirrankoski

Vasemmalla: Milleniumin The Olympic -ravintolan seinäpa-

neelit ovat White Star Linen linjalaiva RMS Olympicilta

(Titanicin sisaralus). Celebrity osti kokonaisen omakotitalon

Sauthamptonista saadakseen paneelit haltuunsa.

Kuva: Celebrity Cruises

Alla vasemmalla: Millenium-luokan aluksissa on kahdesta

kaasuturbiinista ja yhdestä höyryturbiinista koostuva COGAS-

voimalaitos. Kuva: Marko Stampehl

Alla: Constellationiin asennettiin vuonna 2007 dieselkone

hillitsemään polttoainekustannuksia. Kuva: Oll i Tuominen



tel lusti lokakuussa 1 997 New Yorkista. Jo ennen Mer-
curyn tuloa liikenteeseen Celebrityn vanhin alus Me-
ridian oli myyty singaporelaisel le Sun Cruisesil le. Me-
ridianin myynnistä johtuen kesäl le 1 998 suunniteltuja
aikatauluja jouduttiin kuitenkin muuttamaan. Horizo-
nin oli alkujaan tarkoitus risteil lä Euroopassa, mutta
se palasikin Bermudan-l i ikenteeseen sisarensa Zenit-
hin pariksi – Century-luokan alukset olivat l i ian
kookkaita Bermudan ahtaisiin satamiin. Century ris-
teil i Välimerellä, Galaxy ja Mercury puolestaan Alas-
kassa. Kesäl lä 1 998 siis yksikään Celebrityn aluksista
ei risteil lyt Karibial la, vaikka kaikki viisi palasivatkin
sinne talvikaudeksi.

Ongelmallinen Millennium-luokka

Pidemmällä tähtäimellä omistajanvaihdos turvasi Ce-
lebrity Cruisesin tulevaisuuden: jo maaliskuussa Royal
Caribbean Cruises Ltd. tilasi Celebrity Cruisesil le
kaksi uutta alusta ranskalaiselta Chantiers de l 'Atlan-
tique -telakalta. Uudet Mil lennium-luokan alukset tu-
l isivat olemaan aiempaa suurempia (91 000 bt, mutta
vain 2 450 matkustajaa), dieselmoottoreiden sijasta
niihin asennettaisiin kaasuturbiinit ja perinteisten pot-
kureiden sijaan Rolls-Roycen valmistamat Mermaid-
ruoripotkurit. Jo ennen luokan ensimmäisen aluksen
valmistumista Royal Caribbean käytti option kahteen
lisä-alukseen, joten Mil lennium-luokan aluksia raken-
nettiin yhteensä neljä.

Uuden luokan ensimmäinen alus, Mil lennium, valmis-
tui kesäkuussa 2000. Jan Brannenberg suunnittel i Mil-
lennium-luokkaa varten uuden värityksen: sininen
runko kullanvärisil lä koristeraidoil la. Myös korsteenin
X-kirjaimen ääriviivat olivat kullanväriset, ja sekä
korsteenin että mastojen huiput maalattiin punaisiksi.
Sisätiloissa Mil lenniumin erikoisuus on Olympic-ra-
vintola, jonka seinäpaneelit ovat peräisin White Star
Linen vuonna 1 91 1 valmistuneesta RMS Olympicista.

Mil lennium osoittautui kuitenkin pian tekniikaltaan
ongelmall iseksi: jo neitsytmatkallaan alus kärsi kone-
ongelmista risteil lessään Itämerellä. Pian myös aluk-
sen runko osoittautui väärin suunnitel luksi, mikä ai-
heutti tärinää aluksen liikkuessa matali l la nopeuksil la.
Nämä ongelmat saatiin korjattua syksyllä 2000, mutta
korjausten vuoksi neljä risteilyä jouduttiin perumaan.
Pian myös aluksen Mermaid-ruoripotkurit alkoivat
aiheuttaa ongelmia eikä Mil lennium pystynyt ylläpitä-
mään sil le suunniteltua 24 solmun matkanopeutta,
mikä johti jatkuviin myöhästymisiin.

Mil lenniumin ensimmäinen sisaralus Infinity toimitet-
tiin Celebrity Cruisesil le helmikuussa 2001 . Aluksen
valmistuminen myöhästyi kuukaudella, koska sen pe-
rään jouduttiin tekemään muutoksia Mil lenniumissa

havaitusta tärinäilmiöstä johtuen. Myös Infinityl le ra-
kennettiin merenkulun historiaan viittaava ravintola,
SS United States, jota varten hankittiin kuusi lasipa-
neelia viimeiseltä Atlantin sinisen nauhan voittaneelta
alukselta United Statesiltä. Mil leniumin tapaan myös
Infinity kärsi Mermaid-ruoripotkureiden ongelmista.

Kolmas Mil lennium-luokan alus, Summit, valmistui
syyskuussa 2001 . Summitin ja sarjan viimeisen aluk-
sen Constellationin rungon peräosa jouduttiin suun-
nittelemaan kokonaan uudestaan Mil lenniumin tärinä-
ongelmien välttämiseksi. Vanhempien sisartensa ta-
paan Summitil la ja Constellationil la on myös omat
vanhoihin l injalaivoihin viittaavat ravintolansa: Summi-
til la on Normandie-ravintola, jonka seinäpaneelit ja
ravintolan keskellä olevat La Normandie -patsas ovat
peräisin vuonna 1 935 valmistuneelta Compagnie
Générale Transatlantiquen Normandielta. Constel la-
tionin ravintola on puolestaan nimeltään Ocean Li-
ners, ja sen seinäpaneelit ovat peräisin Compagnie
Générale Transatlantiquen 1 927 valmistuneelta Île de
Francelta.

Kesäl lä 2002 Celebrityn laivoista Infinity, Summit ja
Mercury liikennöivät Alaskaan, Galaxy Karibial le,
Mil lennium, Constellation ja Century Euroopassa
sekä Zenith ja Horizon edelleen Bermudalle. Talvi-
kaudeksi kaikki alukset palasivat perinteisesti Kari-
bial le. Jo vuoden 2002 lopulla Celebrity päätti luopua
Mil lennium-luokan alusten muusta laivastosta eroa-
vasta värityksestä. Luokan alukset maalattiin sinival-
koisiksi varustamon muiden laivojen tapaan seuraa-
vien vuosien aikana.

Yrityksistä huolimatta Mil lennium-luokan Mermaid-
podien ongelmia ei saatu korjattua, ja lopulta Royal
Caribbean Cruises Ltd. haastoi elokuussa 2003 Rolls-
Roycen ja Alstomin oikeuteen. RCCL:n mukaan Mer-
maid-podit olivat "osoittautuneet puutteell isesti
suunnitel luiksi, ja rakennettuina tuotteina ne olivat
itse asiassa kokeell isessa kehitysvaiheessa kun ne
asennettiin [Mil lennium-luokan aluksiin]" (kirjoittajan
käännös). Juttua puitiin floridalaisessa oikeusistui-
messa aina tammikuuhun 201 0 asti, jol loin riidan osa-
puolet pääsivät vihdoin sopuun.

Celebrity laajentaa Galapagossaarille

Kesäkuussa 2004 Celebrity Cruisesin laivastoon liittyi
uusi alus, joka erosi lähes kaikin tavoin yhtiön aiem-
masta tonnistosta. Alkujaan vuonna 2001 nimellä Sun
Bay I rakennettu Celebrity Xpedition on vain 3 000
bt:n ja 1 00 matkustajan expedition-risteil i jä, joka lii-
kennöi ympäri vuoden Galapagossaaril la. Pienen ko-
konsa ansiosta se pääsee saarten ahtaisiin satamiin ja
lahtiin, joihin ei suuremmil la risteil i jöil lä ole asiaa.
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Aluksessa on hyttien ja yhden porealtaan lisäksi vain
yksi ravintola sekä baari.

2000-luvun puoliväl issä Royal Caribbean Cruises Li-
mited laajensi toimintaansa muun muassa ostamalla
vuonna 2005 espanjalaisen Pullmantur Cruisesin ja
perustamalla Azamara Cruisesin. Tämä puolestaan
johti muutoksiin Celebrity Cruisesin laivastossa.
Vuonna 2005 varustamon ensimmäinen uudisraken-
nus Horizon siirrettiin Celebrityn laivastosta RCCL:n
ja First Choice Travelin yhteisyritys Island Cruisesin
laivastoon nimellä Island Star. Tämä vaihe ei kauaa
kestänyt, vaan alus siirrettiin vuonna 2009 Pullmantur
Cruisesin l i ikenteeseen, josta se siirtyi vuonna 201 2
CDF Croisières de France -brändin l i ikenteeseen
saaden takaisin alkuperäisen nimensä. Horizonin sisar
Zenith siirrettiin kaksi vuotta sisarensa jälkeen niin
ikään Pullmanturin laivastoon.

Alun perin oli tarkoitus, että Celebrity Cruises saisi
Zenithin tilal le Pullmanturin l i ikenteessä kulkeneet R-
luokan laivat Blue Dreamin ja Blue Moonin, jotka olisi
siirretty Celebrity Xpedition -alabrändin l i ikentee-
seen. Kaksikko ei kuitenkaan lopulta koskaan tullut
Celebrityn liikenteeseen, vaan RCCL päätti luoda
niitä varten uuden brändin, Azamara Cruisesin (nykyi-
sin Azamara Club Cruises), jonka ainoina aluksina
Azamara Journey ja Azamara Quest edelleen jatkavat.
R-sarjan aluksista kerrottiin tarkemmin Ulkomatalan
numeroissa 6/201 3 ja 1 /201 4.

Solstice-luokka tilataan

Heinäkuussa 2005 sai alkunsa Celebrity Cruisesin
neljäs laivasukupolvi, kun RCCL tilasi saksalaisen
Meyer Werftin Papenburgin-telakalta uuden proto-
tyyppiristeil i jän Celebrity Cruises -brändil leen. Mi-
kään uusi asiakas Celebrity Cruises ei Papenburgin
telakalle toki ollut: ol ihan telakka rakentanut Mil len-
nium-luokkaa lukuunottamatta kaikki Celebrityn
aiemmat uudisrakenteet. Tilattu alus teki kuitenkin
selvän pesäeron Celebrityn aiempaan laivastoon sekä
ulkonäön että kapasiteetin puolesta.

Alusluokan ensimmäinen alus, Celebrity Solstice, luo-
vutettiin tilaajal leen 24.1 0.2008. Se oli 1 1 7 000 brut-
totonnil laan selvästi varustamon vanhempia aluksia
suurempi (vrt. Celebrity Mil lenium 91 000 bt). Pi-
tuutta laival la on 31 7 metriä ja risteilymatkustajia se
ottaa 2 850. Laivan 1 426 hytistä 1 21 8:ssa on oma
parveke. Sisähyttejä on vain 1 40. Noin 90 prosentil la
hyteistä on ulkonäkymä ja peräti 85 prosentissa on
parveke. Complete Guide To Cruising & Cruise Ships
2009 -teoksen mukaan Celebrity Solsticessa oli val-
mistuessaan enemmän parvekkeell isia hyttejä kuin
missään muussa laivassa. Laivassa on myös 1 30 hyttiä,
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Ylinnä: Celebrity Xpedition on monella tapaa vastakohta

Celebrityn muulle laivastolle. Sen matkustajamäärä (1 00) on

vain murto-osa muuhun laivastoon nähden, se liikennöi

yksinomaan Galapagossaarilla ja kulkee Ecuadorin lipun

alla. Kuva: Celebrity Cruises

Yllä: Azamara Club Cruisesin alusten nykyinen

tummarunkoinen väritys on jo niiden kolmas Azamara-

aikana. Toistuvien muutosten syynä on ennen kaikkea halu

erottua liikeideltaan samankaltaisesta Oceania Cruisesista.

Kuva: Oll i Tuominen

Alla: Horizon liikennöi nykyisin alkuperäisellä nimellään

Croisières de Francen liikenteessä. Kuva: Jukka Koskimies
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jotka tarjoavat rajoittamattoman oikeuden käydä
AquaSpassa sekä Persian Gardenissa. Lisäksi hytti-
luokkaan kuuluu 1 30-paikkainen ruokasali, joka on
vain AquaClass-luokan asukkail le. Kirjan mukaan aluk-
sen hinta oli 641 mil joonaa Yhdysvaltain dollaria.

Celebrity Solsticen tilaukseen sisältynyt optio vahvis-
tettiin helmikuussa 2006 ja heinäkuussa 2006 tilattiin
jo kolmas Solstice-luokan alus. Neljäs tilaus vahvistet-
tiin toukokuussa 2007 ja viimeinen eli viides helmi-
kuussa 2008.

Celebrity Solsticen jälkeen valmistuivat Celebrity
Equinox kesällä 2009 ja Celebrity Eclipse keväällä
201 0. Celebrity Silhouette luovutettiin syksyllä 201 1
ja sarjan viimeinen alus, Celebrity Reflection 201 2.
Celebrity Reflectionissa on yksi kansi muita sisariaan
enemmän, minkä vuoksi sen matkustajamäärä kipuaa
hieman yli kolmen tuhannen. Ylimääräisen kannen an-
siosta Reflection sai oman Reflection Class Suite
-hyttiluokan, jota ei löydy miltään muulta Celebrityn
alukselta. Ennen Celebrity Solsticen valmistumista
varustamon alusten nimeämistä yhtenäistettiin kaik-
kien vanhojen alusten saadessa nimiinsä Celebrity-
etuli itteet.

Yllä: Solstice-luokan laivat ovat Celebrityn laivaston

ensimmäiset post-panamax-luokan alukset, eli ne eivät

mahdu Panaman kanavan sulkuihin. Kuvassa luokan kolmas

alus Celebrity Eclipse Helsingissä kesällä 201 3. Kuva: Kalle Id

Alla: Vuonna 2008 RCCL ja saksalainen TUI perustivat yhteisen

tytäryhtiön TUI Cruisesin Saksan markkinoita varten. Uuden

varustamon ensimmäinen laiva oli Celebrity Galaxy, joka sai

uudeksi nimekseen Mein Schiff. Kaksi vuotta myöhemmin

entinen Mercury liittyi siskonsa seuraan nimellä Mein Schiff 2.

Kaksikko tulee siirtymään TUI:n brittiläisen tytäryhtiön

Thomson Cruisesin laivastoon kuluvan vuosikymmenen

lopulla. Kuva: Kalle Id



Vanhat laivat poistuvat uusien tieltä

Osana Solstice-luokan alusten valmistumista Celeb-
rity karsi laivastostaan vanhempia aluksia. Niinpä
vuonna 2009 Celebrity Galaxy otettiin pois l i iken-
teestä ja siirrettiin saksalaisen matkatoimistojätti TUI
AG:n ja Royal Caribbean Cruisesin tasaosuuksin
omistamalle TUI Cruisesil le. Lloyd Werftin toteutta-
massa 50 mil joonan dollarin telakoinnissa alusta muo-
kattiin paremmin saksalaisil le matkustaji l le sopivaksi
ja myös aluksen ulkonäkö koki muodonmuutoksen.
Mein Schiff -nimen saanut alus aloitti l i ikenteen tou-
kokuussa 2009.Vuotta myöhemmin nimeksi muutet-
tiin Mein Schiff 1 kun TUI Cruises julkisti, että Celeb-
rity Mercury siirtyy TUI Cruisesin laivastoon talvel la
201 1 nimellä Mein Schiff 2.

Helmikuussa 201 4 Celebrity Cruises tiedotti, että
Celebrity Century vedetään pois l i ikenteestä keväällä
201 5. Tuolloin aluksen tulevaisuudesta ei annettu mi-
tään tietoja, vaikka jo aiemmin oli julkaistu tieto aluk-
sen siirtymisestä CDF Croisières de Francen laivas-
toon.Yllättäen syyskuussa 201 4 kerrottiin, että kiina-
lainen, matkatoimisto Ctripin johtama yhteisyritys
ostaa aluksen ja aloittaa sil lä risteilyt uuden SkySea
Cruises -brändin al la SkySea Golden Era -nimellä.
Uuden yhteisyrityksen omistajina ovat Ctripin l isäksi
RCCL ja Stone Capital .

Uusi yritys Ranskasta

Joulukuussa 201 4 RCCL tiedotti, että se on solminut
STX Francen kanssa aiesopimuksen kahden risteil i jän
rakentamisesta Celebrity Cruisesil le. Uudet EDGE-
luokan alukset ovat matkustajamäärältään likimain
nykyisen Solstice-luokan kokoisia, mutta 300-metri-
sinä ne ovat hieman lyhyempiä. Ensimmäisen aluksen
on määrä valmistua syksyllä 201 8 ja jälkimmäisen
vuoden 2020 alkupuolel la. Aluksista ei ole annettu
vielä tarkempia tietoja, joten on mielenkiintoista näh-
dä, mitä uutta ne Celebrityl le valmistuessaan tuovat.
Uusien alusten myötä Celebrity Cruises joka tapauk-
sessa vahvistaa asemiaan premium-risteilymarkkinoil-
la.

Lähteitä

- Mil ler, Wil l iam H.:The Pictorial Encyclopedia of Ocean

Liners, 1 860-1 994. Dover Publications: Mineola 1 995.
- Plowman, Peter: The Chandris Liners and Celebrity

Cruises. Rosenberg: 2006.
- Ward, Douglas: Complete Guide to Cruising & Cruise

Ships 2008. Berlitz: London 2008.
- Cruise Business (www.cruisebusiness.com)
- Cruise Critic (www.cruisecritic.com)
- Fakta om Fartyg (www.faktaomfartyg.se)
- Fesco (www.fesco.ru)
- The Great Ocean Liners
(www.thegreatoceanliners.com)
- Royal Caribbean Cruises Ltd.
(www.rclinvestor.com)
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Solstice-luokan toiseksi viimeinen alus, Celebrity Silhouette

Meyer Werftin telakan laiturissa Papenburgissa. Celebrityn

seuraavat uudisrakenteet valmistuvat STX:n Ranskan-

telakalta. Kuva: Meyer Werft GmbH



Patris (1 959-1 978)

Valmistunut: 1 950 Harland & Wolff Ltd, Belfast Union-Castle
Linel le nimellä Bloemfontein Castle.
Mitat: 1 81 ,20 x 23,20 x 7,63 m
Bruttotonnit: 1 6 259 GRT
Koneet: Kaksi Burmeister & Wain -dieseliä, nopeus 1 8 solmua
Matkustajamäärä: 1 076 (myöhemmin 1 400)
Autoja: 250 (1 976 uudistukseen jälkeen)

Kuva: Postikortti, RamiWirrankosken kokoelmat
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Laivaston kehitys

Chandris Line

Ellinis (1 953-1 980)

Valmistunut: 1 932 Bethlehem Steel Corporation, Quincy Mat-
son Linelle nimellä Lurline.
Mitat: 1 95,70 m x 24,20 m
Bruttotonnit: 24 351 GRT
Koneet: Höyryturbiinit, nopeus 20 solmua
Matkustajamäärä: 1 668

Kuva: Postikortti, RamiWirrankosken kokoelmat

Australis (1 965-1 977), Italis (1 979)

Valmistunut: 1 940 Newport News Shipbuilding & Drydock
Company, Newport News United States Linel le nimellä Ame-
rica.
Mitat: 220,40 m x 28,40 m
Bruttotonnit: 26 485 GRT
Koneet: Höyryturbiinit, nopeus 22 solmua
Matkustajamäärä: 2 258

Kuva: Chris Howell

Amerikanis (1 968-1 981 , 1 985-1 996)

Valmistunut: 1 952 Harland & Wolff Ltd, Belfast Union-Castle
Linel le nimellä Kenya Castle.
Mitat: 1 75,72 x 22,66 x 7,79 m
Bruttotonnit: 1 7 041 GRT
Koneet: Kuusi Parsons/Harland & Wolff höyryturbiinia, nopeus
1 7,5 solmua
Matkustajamäärä: 860

Kuva: Postikortti, RamiWirrankosken kokoelmat



Romantica (1 931 -1 977)

Valmistunut: 1 936 Blythswood Shipbuilding Co., Glasgow Fur-
ness Red Cross Linel le nimellä Fort Townsend.
Mitat: 99,50 x 1 3,75 x 7,58 m
Bruttotonnit: 3 743 GRT
Koneet: D. Rowan & Co. -höyrykoneet
Matkustajamäärä: 203

Kuva: Postikortti, RamiWirrankosken kokoelmat

Laivaston kehitys

Chandris Cruises

Regina (1 966-1 972), Regina Prima (1 972-1 979)

Valmistunut: 1 938 Bethlehen Steel Corporation, Quincy Pana-
ma Steamship Companylle nimellä Panama.
Mitat: 1 50,45 x 1 9,50 x 8,00 m
Bruttotonnit: 1 0 603 GRT
Koneet: Neljä höyryturbiinia
Matkustajamäärä: 650
Chandris Cruisesin l i ikenteessä 1 966-1 979.

Kuva: Postikortti, RamiWirrankosken kokoelmat

Romanza (1 971 -1 990)

Valmistunut: 1 939 Blohm & Voss, Hampuri HAPAG:il le nimellä
Huascaran.
Mitat: 1 48,60 x 1 8,39 x 6,70 m
Bruttotonnit: 1 0 022 GRT
Koneet: Kolme MAN-dieselmoottoria, nopeus 1 7 solmua
Matkustajamäärä: 600

Kuva: RamiWirrankoski

Galileo Galilei (1 981 ), Galileo (1 985-1 989), Meridian
(1 990-1 997)

Valmistunut: 1 963 Cantieri Riuniti del l 'Adriatico, Monfalcone
Lloyd Triestinolle nimellä Galileo Galilei.
Mitat: 21 3,65 x 28,71 x 8,60 m
Bruttotonnit: 27 907 GRT / 27 888 GRT / 30 440 GT
Koneet: Neljä De Laval -höyryturbiinia, nopeus 23 solmua
Matkustajamäärä: 900 / 1 262 / 1 1 06

Kuva: Chris Howell
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Horizon (1 990-2005)

Valmistunut: 1 990 Meyer Werft, Papenburg.
Mitat: 208,00 x 29,00 x 7,20 m
Bruttotonnit: 46 81 1 GT
Koneet: 4 x MAN B&W diesel, nopeus 21 ,5 solmua
Matkustajamäärä: 1 677
Sisaralus: Zenith (1 992-2007)

Kuva: RamiWirrankosken kokoelmat

Laivaston kehitys

Celebrity Cruises

Century-luokka (1 995-201 5)

Valmistunut: 1 995-1 997 Meyer Werft, Papenburg.
Mitat: 248,52 / 259,70 x 32,20 x 7,70 m
Bruttotonnit: 70 606 / 77 71 3 GT
Koneet: 4 x MAN B&W diesel, nopeus 21 ,5 solmua
Matkustajamäärä: 2 1 50 / 2 681
Alukset: Century (1 995-201 5), Galaxy (1 996-2009) ja Mercury
(1 997-201 1 )

Kuva: RamiWirrankoski

Millennium-luokka (2000-)

Valmistunut: 2000-2002 Chantiers de l 'Atlantique, St. Nazaire.
Mitat: 294,00 x 32,20 x 8,20 m
Bruttotonnit: 90 228 GT
Koneet: Kaksi General Electric -kaasuturbiinia joihin kytketty
yksi höyryturbiini, nopeus 24 solmua
Matkustajamäärä: 2 450
Alukset: Mil lennium (2000-), Infinity (2001 -), Summit (2001 -) ja
Constellation (2002-)
Kuva: RamiWirrankoski

Solstice-luokka (2008-)

Valmistunut: 2008-201 2, Meyer Werft, Papenburg
Mitat: 31 7,20 x 36,90 x 8,30 m
Bruttotonnit: 1 21 900 / 1 25 366 GT
Koneet: 4 x Wärtsilä 1 6V46 diesel, nopeus 24 solmua
Matkustajamäärä: 2 850 / 3 046
Alukset: Celebrity Solstice (2008-), Celebrity Equinox (2009-),
Celebrity Eclipse (201 0-), Celebrity Silhouette (201 1 -) ja
Celebrity Reflection (201 2-)
Kuva: Marko Stampehl
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TEEMANUMERO: SUOMALAISEN TALVIMERENKULUN

HISTORIA

Jäänmurron uranuurtajat

1 800-luvun toisel la puoliskolla valmistuneet Express,
Murtaja ja Sampo mursivat Suomea talvisin ympäröi-
neen jääsaarron.

Lindblad Explorer

Uudenkaupungin telakka rakensi vuonna 1 969 maail-
man ensimmäisen arktisten alueiden risteil i jän.

Wärtsilän ilmapulputusjärjestelmä

Helsingissä laivojen kulkua jäissä helpottamaan kehi-
tetty järjestelmä oli parinkymmenen vuoden ajan va-
kiovaruste niin jäänmurtajissa kuin jäissä l i ikennöi-
vissä kauppalaivoissakin.

Polaris ja Murmansk

Helsingin telakka toimitti uuden jäänmurtajan Venäjäl-
le ja rakentaa Suomelle kaikkien aikojen parasta Itä-
merelle suunniteltua murtajaa.

Tulossa:

Ensimmäinen ilmapulputusjärjestelmällä varustettu alus

Finncarrier jäisellä merellä Karhu-luokan jäänmurtajan kanssa.

Kuva: Finnlines, Suomen laivahistorial l isen yhdistyksen kokoelmat

Ulkomatala 1 /201 6 ilmestyy

tiistaina 5. tammikuuta




