Armas
Syyskuussa 2020 oltiin valtakunnassa kovin
huolissaan. Koronavirus oli alkanut levitä uudelleen
kiihtyvällä vauhdilla. Oli myös muita huolenaiheita.
Ryhmä aatteellisesti valveutuneita henkilöitä
oli huolissaan hinaajahöyrylaiva Armaksen
kohtalosta. Armas oli päätynyt pakkohuutokauppaan
omistajayhteisönsä jouduttua selvitystilaan
onnettomien liiketoimien seurauksena.

Armas talvehtii tulevan talven Porvoonjoessa. (Kuvat Ari Reunanen)
Vanhempien höyryharrastajien aloitteesta saatiin varsin lyhyellä valmisteluajalla kasaan joukko (14) henkilöitä,
jotka sitoutuivat Armaksen pelastushankkeeseen. Sovittiin menettelytavoista ja osallistuttiin huutokauppaan
menestyksellä. Pelastuksesta oli kyse
siksi, että intensiivisen tiedustelutoiminnan perusteella kävi ilmi, että oli
huomattava riski aluksen päätymisestä
sellaisiin käsiin, joissa sen tulevaisuus
oli uhattuna. Haluttiin varmistaa, että
tämä melko alkuperäisenä säilynyt en-

Myös kone ja etenkin kattila vaativat kunnostamista.
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tinen Enso-Gutzeitin uljas linjahinaaja,
yksi kolmesta jäljellä olevasta, säilyy
edelleen höyrylaivana.
Armas valmistui vuonna 1908 Enso
Träsliperi Aktiebolag AB:lle nimellä
Toinen Paul Wahl &Co:n konepajalta
Varkaudessa uudisrakennusnumerolla
447, Tornator IV:n (446) ja Chr. Kontturin (448) välissä. Yhtiöiden yhdistyttyä vuonna 1911 Toinen siirtyi A.B.
W. Gutzeit & Co:lle ja sai 10 vuotta
myöhemmin uuden nimensä Armas
Gutzeitin metsänhoitaja Armas Salovaaran mukaan.
Laiva vaatii runsaasti kunnostamista eikä vähiten kattilan osalta. Uusien
omistajien tavoitteena on siirtää alus
Saimaalle ja telakoida se siellä. Samalla kartoitetaan kunnostus- ja korjaustarpeet.
Uskomme, että näin on Armaksen tulevaisuus saatu varmistetuksi, ja aikanaan alus voidaan luovuttaa sen arvon
ymmärtäviin käsiin, edelleen kunnostettavaksi ja ylläpidettäväksi. On hienoa todeta, että edelleen löytyy henkilöitä, jotka ovat valmiit kantamaan
vastuuta höyrylaivakulttuurin eteen.
Allekirjoittanut toimii toistaiseksi
yhteyshenkilönä Armakseen liittyvissä
asioissa. Armas on ”mahtipeli”!

Ari Reunanen

Merihöyryt

Korona vaikutti laivaliikenteeseen myös merellä.
Osa laivoista seisoi, osa
oli liikkeessä. Turun laivat
olivat liikkeessä, Helsingin laivoista vain Lokki.
Norrkulla muutti Saimaalle
ja sinne on Armaskin matkalla. Petri Korpivaaran
keräämä raportti kertoo
seuraavaa.
”Oman elämänsä kiireapulainen”
Pentti-Oskari Kangas kirjoitti Naantalista mm. näin: ”Suomen merialueen
viimeinen mohikaani, reittiliikenteen
matkustajahöyry Ukkopekka (83) jatkaa ja on teknisesti erinomaisessa kunnossa – kiitos MKH:n ylimääräisten
määrärahojen – silloin aikoinaan. Toki
nykyinen omistajaperhe on jatkanut
laivan kunnossapitoa rahaa ja voimia
säästämättä, eikä saa unohtaa asiantuntijoiden tietoa ja työpanosta. Kannattaa
mainita, että varustamo hankki vuosia
sitten ”kaksoisveljen” eli samanlaisen
höyrykoneen (vm. 1935) kuin on Ukkopekassa. Lähes alkuperäiskuntoinen
kone toimii myös ”varaosavarastona”.

Vetäjä V Aurajoessa.
Koronakesän risteilyjä hieman vähennettiin: risteilypäiviä oli neljä (ennen 5) ja Naantali-risteilyjä vain 1 (2).
Charter-risteilyt peruuntuivat, mutta
reittiliikenteessä päästiin matkustajamäärän lievään matkakohtaiseen
nousuun. Kesä meni siis rima heiluen.
Vaakahuoneen Paviljongin myynti
ennen epidemiaa sekä Herrankukkaron tuoma synergia markkinoinnissa
ja hallinnossa auttoivat yrityksen selviytymistä, samoin perheenjäsenten
pitkät työpäivät. Ensi kesää kohden
luottavaisin mielin, eli kuten Sveriges Ångbåtsförening vannoo sloganissaan: ”Matkustakaa höyrylaivalla,
muuten ne katoavat lopullisesti.”
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Lokki erottuu hyvin joukosta tässäkin Hangon vierasvenesatamassa. (Petri Korpivaara)
”Vetäjällä nostettiin höyry kauden aikana kahdesti, ensin kesäkuussa ja sitten
syyskuussa, ”Turun päivän” yhteydessä”,
kertoo Forum Marinumin huoltomestari
Pekka Mattila, joka toimii myös Vetäjän
päällikkönä. ”Alus toimi teknisesti hyvin
ja aluksen kannatusyhdistyksen miehitys takasi ajamisen vapaaehtoisvoimin.
Pekka Rantanen toimi konepäällikkönä
ja syyskuun ajossa oli päällikkönä Ilkka
Mattila. Tuolloin tehdyn koulutusajon
aikana yhdistyksen jäsenet pääsivät mukaan laivatöitä harjoittelemaan. ”Turun
päivänä” Vetäjää esiteltiin yleisölle ja
samalla myytiin höyrymakkaraa tuttuun
tapaan. Huolto- ja korjaustöitä tehtiin laivassa normaalisti.”
Lokki keskittyi omiin ajoihin, koska tilausristeilyt peruuntuivat kokonaan, Petri
kertoo omasta laivastaan. ”Keväällä lähinnä korjattiin viime vuoden myrskyissä syntyneitä vaurioita, joista selvittiin
lähinnä hiomisella ja maalaamalla/lakkaamalla. Kesän alussa laiva siirrettiin
Inkooseen, josta heinäkuussa lähdettiin
Turun saaristoon pariksi viikoksi risteilemään. Kuten aina, saariston satamat
yrittäjineen hoitivat vieraansa esimerkillisesti, kuten myös Forum Marinum Aurajoella. Syksyllä tehtiin vielä muutama
päiväajo.”
Tursolla oli poikkeusvuosi, kertoo
Pekka Snellman, Turso-yhdistyksen
puheenjohtaja. ”Alus ei ollut ollenkaan
liikenteessä, koska kaikki tilausristeilyt
jouduttiin perumaan. Eli ei ollut risteilytuloja, mutta kuluittakaan emme tietenKorsteeni 2020

kään ylläpidosta selvinneet, ja isommat
kunnostustyöt jouduttiin siirtämään myöhemmäksi. Lisäksi Hietalahden alueen
rakennustyöt aiheuttavat muita hankaluuksia.
Jotain sentään saatiin tehdyksi. Talven
aikana selvittelemme Furuno Finland
Oy:n kanssa komentosillan vanhan tekniikan päivittämistä ja hieno ratkaisu
löytyikin. Vanhoille löytyi ostaja ja Kimmo Ruuskanen asensi paikalleen uuden

tutkan ja NAV-net -järjestelmän. Kesällä
järjestimme talkoot, tosin huonolla menestyksellä. Pienellä joukolla hoidettiin
tuhkan- ja kuonanpoistot sekä tuubien
harjaukset. Alus myös pestiin ja talvisuojapressut laitettiin takaisin paikoilleen.
Pitkä lista töitä odottaa vielä tekijöitään.”
Tarmo ja Kemi jatkoivat ”ikuisuntaan”
Kotkassa Vellamon rannassa. Niistä kerrotaan uutisosastossa.

Hietalahden alue on muuttunut paljon kiivaan rakennustoiminnan seurauksena. ”Joutunemme siirtämään Turson
laiturin toiseen päähän Lokin viereen, vaikka ahdasta tuleekin olemaan. Odotamme kuitenkin toiveikkain mielin
tulevaa purjehduskautta.” (Pekka Snellman)
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