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JOHDANTO 

 

Parkkilaiva Helios ja suomalaisen merenkulun historia 

 

Parkkilaiva
1
 Helios purjehti pitkillä rahdinkuljetusmatkoilla 1800-luvun jälkipuoliskolla 

lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. Helioksen purjehdukset kuuluivat oululaisen 

purjemerenkulun viimeiseen vaiheeseen. Vuosisatojen ajan Pohjanmaalla oli rakennettu 

puisia purjelaivoja ja kauppiaat olivat lähettäneet laivansa Oulusta kauppa- ja rahtimat-

koille. Välillä oli koettu korkeasuhdanteita ja välillä merenkulku oli lamaantunut, mutta 

sitä oli opittu pitämään tulonlähteenä, joka ennemmin tai myöhemmin aina kääntyisi 

uuteen nousuun.
2
 Helioksen aikana teollistuva maailma ja merenkulku kuitenkin muut-

tuivat lopullisesti. Höyrylaivojen ja rautarunkoisten purjelaivojen tulo rahtimarkkinoille 

kiristi kilpailua, jossa perinteiset puulaivat lopulta hävisivät. Helios ja muut sen kaltaiset 

laivat olivat osa vanhaa ja katoavaa esiteollista maailmaa. Monet piirteet sen toimin-

nassa ulottavat juurensa kauas menneisyyteen.  

 

Rannikkoalueet ovat olleet maan kansainvälisimpiä alueita, jotka välittivät sisämaan ja 

ulkomaailman välillä niin kauppatavaroita kuin vaikutteitakin.
3
 Merenkulku liittyi 

kauan nimenomaan kaupankäyntiin. Keskiajalla kauppa ja merenkulku tulivat kaupun-

kien etuoikeuksiksi, mutta 1300-luvulla Suomen merenkulku oli vielä vaatimatonta. 

Laivat olivat pieniä, luultavasti suurempien rakentamiseen ei ollut pääomia tai taitoa. 

Kauppa oli suureksi osaksi saksalaisten käsissä. Laivanrakennustaito näyttää alkaneen 

kehittyä Suomessa 1400-luvulla. Suomalaisilla kaupungeilla oli jo enemmän omia lai-

voja, jotka liikkuivat Itämeren satamissa. Seuraavalla vuosisadalla saksalaisten tilalle 

tuli hollantilaisia laivoja, mutta myös omat laivat osallistuivat aktiivisesti merenkul-

kuun. Uudenmaan ja Pohjanmaan kauppa pyrittiin jo 1300-luvulla suuntaamaan Tuk-

holmaan. Pohjanlahden kauppapakon periaate juontuu jo tältä ajalta. Pohjanmaa jäi pit-

käksi aikaa Tukholman takamaaksi.
4
 

 

                                                 
1
 Purjelaivatyypit erotetaan sen mukaan, montako raaka- tai viistopurjetakiloitua mastoa niillä on. Parkki-

laiva eli parkki on kolmi- tai nelimastoinen purjelaiva, jonka etummaisissa mastoissa on raaka- ja harus-

purjeet ja muita lyhyemmässä perämastossa pitkittäiset viistopurjeet. Täystakiloidussa laivassa eli frega-

tissa kaikki mastot ovat raakatakiloituja. Laivat ja merenkulku 1998, 96–98, 130–131. Ks. liitteet 1. ja 2. 
2
 Kaukiainen 2008, 236. 

3
 Kaukiainen 2008, 540–541. 

4
 Kaukiainen 2008, 51–60. 
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Lisääntyvä meriliikenne Euroopassa lisäsi puutavaran ja tervan kysyntää. Tervan vienti 

Suomesta alkoi 1500-luvun lopulla, ja 1600-luvun alussa Suomi nousi Itämeren alueen 

tärkeimmäksi terva-alueeksi. Tervanviennin kasvu kasvatti myös tarvetta kuljettaa se 

laivoilla Pohjanmerelle, mutta Suomessa ei vielä riittänyt pääomia ja kokemusta riittä-

vän suurien ja vahvojen laivojen rakentamiseen tai niillä purjehtimiseen. Hollantilaiset 

laivat hoitivat tervankuljetuksen, kuten suurimman osan muustakin Itämeren kaupasta. 

Ruotsi yritti vahvistaa omaa kauppaansa ja merenkulkuaan uusilla kauppapoliittisilla 

keinoilla: ulkomaankauppa keskitettiin tapulikaupunkeihin ja kauppakomppanioille. 

Suomalaisille tämä tarkoitti, että terva oli myytävä Tukholman tervakauppakomppa-

nialle, joka pystyi monopoliasemansa takia maksamaan alhaisia hintoja ja keräämään 

myyntivoitot itselleen. Suomen tapulikaupunkien oma merenkulku oli hyvin vähäistä 

sekä Pohjanmerellä että Itämerellä. Ilmeisesti pelkkä tervan vienti ei riittänyt kattamaan 

laivojen korkeita kustannuksia. Suomessa ei myöskään ollut vielä kokemusta valtameri-

purjehduksesta: harvat Pohjanmerelle tai Espanjaan lähteneet laivat tarvitsivat ulkomaa-

laisen päällystön.
5
 

 

Pohjanmaalle perustettiin uusia kaupunkeja alueille, joilla oli jo kaupan ja merenkulun 

perinteitä vanhojen kauppapaikkojen ja talonpoikaispurjehduksen ansiosta. Terva kulje-

tettiin Tukholmaan omilla laivoilla, ja Pohjanmaan kaupunkeihin syntyi melko suuria 

kauppalaivastoja. 1600-luvulla alkoi kehittyä myös tulevaisuuden kannalta erittäin tär-

keä pohjalainen laivanveistoperinne. Tukholmalaiset porvarit perustivat laivanveistä-

möitä Pohjanmaan terva- ja puuvarojen äärelle ja toivat sinne hollantilaisia mestareita, 

jotka opettivat uutta tekniikkaa paikallisille kirvesmiehille. Mainetta hankkineet kirves-

miehet pääsivät työskentelemään myös Tukholmalaisille veistämöille ja oppimaan lisää 

uusia menetelmiä. Pohjanmaalla opittiin rakentamaan suuria ja laadukkaita laivoja sekä 

omaan käyttöön että myyntiin, mikä oli muuten Suomessa erittäin harvinaista.
6
  

 

Ruotsi suosi kotimaisten laivojen merenkulkua 1700-luvulla yhä voimakkaammin. 

Englannin purjehdussäännöt esikuvana säädettiin tuoteplakaatti, jonka mukaan ulko-

maalaiset laivat saivat tuoda Ruotsiin vain kotimaidensa ja siirtomaidensa vientituot-

teita. Myös tullipolitiikalla suosittiin kotimaisia laivoja. Tämän seurauksena rahdit nou-

sivat ja laivanvarustajat rikastuivat. Oulu, Kokkola, Vaasa ja Pori taistelivat itselleen 

                                                 
5
 Kaukiainen 2008, 76–102. 

6
 Ojala 1996, 26–27; Kaukiainen 2008, 97, 106. 
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rajoitetun tapulioikeuden, joka tuli voimaan vuonna 1765. Ne saivat lähettää laivansa 

suoraan ulkomaille, mutta ulkomaiset laivat eivät saaneet tulla niiden satamiin. Meri-

kaupunkien laivastot kasvoivat nopeasti 1700-luvun lopulla erityisesti uusissa tapuli-

kaupungeissa. Laivoja oli selvästi enemmän, kuin pelkkään omaan vientiin ja tuontiin 

tarvittiin. Kauppa hoidettiin lähes kokonaan omilla laivoilla. Monet varustajat solmivat 

omia, suoria kauppayhteyksiä ulkomaille. Suomalaiset laivat tekivät kauppamatkoja 

Hollantiin, Ranskaan, Englantiin, Espanjaan, Portugaliin ja Välimeren satamiin. Kun 

tuoteplakaatti esti hollantilaisia tuomasta suolaa Ruotsiin, täytyi sen omien laivojen 

laajentaa purjehdusaluettaan ja aloittaa matkat Etelä-Euroopan suolasatamiin. Siellä oli 

myös kysyntää tervalle ja puutavaralle ja samalla laivat pystyivät hyödyntämään talvi-

kuukaudet, jolloin Itämeri oli jäässä. Useimmiten matkat kestivät vain talven yli, mutta 

jotkut laivat viipyivät vuosiakin rahdinkuljetuksessa. 1700-luvun lopulla yleistyivät 

myös matkat Atlantin yli, ennen kaikkea Länsi-Intiaan. Samaan aikaan kuitenkin tervaa 

vietiin edelleen Tukholmaan varsin paljon. Varsinkin sota-aikoina se oli riskittömämpi 

vaihtoehto.
7
  

 

Merenkulun nousu 1700-luvulla loi monella tavoin pohjaa tuleville huippukausille. 

Koska viennin piti tuoteplakaatin mukaan tapahtua omilla laivoilla, merenkulku tuli 

olennaiseksi osaksi kauppahuoneiden toimintaa. Teknistä taitoa laivanrakennukseen 

alkoi olla muuallakin kuin Pohjanmaalla. Osaaminen ja kokemus karttuivat niin varus-

tajilla, laivanpäälliköillä kuin merimiehilläkin. Kauppiaat ja kauppahuoneet vaurastui-

vat, mikä edisti kaupunkien ja koko maan kehitystä. He hankkivat uusia liiketuttavia ja 

verkostoja ulkomailta, joiden kautta saivat suoraa tietoa markkinoista ja pystyivät toimi-

maan vapaammin ilman saksalaisia, hollantilaisia tai tukholmalaisia välikäsiä. Myös 

uudet vaikutteet tulivat maahan nopeasti ulkomaalaisten kontaktien kautta.  

 

Laivojen toimintaa ulkomailla ei kuitenkaan voitu valvoa kotoa käsin, sillä posti kulki 

hitaasti. Mitä kauempana kotisatamasta oltiin, sitä suuremmaksi kasvoi laivan päällikön 

vastuu. Kapteenilla oli oltava kielitaitoa ja kaupallisia taitoja, sillä hän huolehti rahtien 

myynnistä ja hankkimisesta. Myös navigointi suuremmilla merillä vaati enemmän mate-

maattista ja astronomista osaamista. Nämä taidot hankittiin 1700-luvulla käytännön 

työssä tai Tukholman merikoulussa. Vuosisadan alussa laivojen päällystöt olivat vielä 

                                                 
7
 Kaukiainen 2008, 114–115, 128–134, 143–148. 
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ulkomaalaisia, mutta vähitellen suomalaisten laivojen johtoon saatiin kotimaisia, am-

mattitaitoisia päälliköitä. Purjehtiminen suurilla laivoilla vaati myös suuremman ja hy-

vin organisoidun miehistön. 1700-luvun aikana merimiesten olot muuttuivat: sotalai-

vastojen kova kuri levisi myös kauppalaivastoihin, varsinkin syvänmerenpurjehtijoihin, 

ja kapteeneista tuli laivojensa itsevaltiaita. Aikaisemmin laivoissa oli eletty tasa-arvoi-

semmassa yhteisössä ja tärkeät päätökset tehty yhdessä. Merimiesten karkaaminen lai-

voilta alkoi yleistyä pian sen jälkeen kun syvänmerenpurjehduskin. Tärkeimpänä syynä 

oli silloin, kuten myöhemminkin, ulkomaalaisten laivojen parempi palkkataso.
8
 

 

Suomen merenkulku kasvoi siis 1700-luvun aikana huomattavasti. Se myös irtosi Tuk-

holman hallinnasta ja muuttui kansainväliseksi. Samalla alkoi myös kansainvälisen ta-

louden ja politiikan tapahtumilla olla vaikutusta suomalaistenkin varustajien ja meri-

miesten elämään. Esimerkiksi Yhdysvaltain vapaussodan aikana 1775–1782  puolueet-

toman Ruotsin laivat hyötyivät sodan nostamista rahdeista. Sotasuhdanne moninkertaisti 

Oulunkin viennin ja laivanrakennusmäärät olivat korkeimmillaan. Toisaalta merenkulku 

lamaantui 1805, kun Ruotsi asettui vastustamaan Napoleonia ja jäi pian Britannian ai-

noaksi liittolaiseksi. Ruotsalaisilla laivoilla ei ollut silloin asiaa Itämerta ja Pohjanmerta 

kauemmaksi.
9
 Suomen liittäminen Venäjään 1809 ei kuitenkaan juuri muuttanut meren-

kulun olosuhteita. Vanha lainsäädäntö pysyi voimassa, tuoteplakaatin säädökset uudis-

tettiin, ja ulkomaalaiset laivat joutuivat edelleen maksamaan korkeampia tulleja. Mer-

kittävin seuraus Suomen ja Ruotsin valtiollisesta erosta oli se, että Tukholman asema 

suomalaisten vientituotteiden välittäjänä loppui korkeampiin tullimaksuihin.
10

 

 

Euroopan pitkän sota-ajan loputtua 1814 merenkulkua kohtasi lama, sillä tonnistoa va-

pautui runsaasti rahtimarkkinoille eri maista ja sen seurauksena rahtien hinnat painuivat 

alas. Suomella oli myös omia ongelmia. Suomalaiset odottivat uuden asemansa Venäjän 

alamaisina avaavan uusia mahdollisuuksia merenkululle, sillä Venäjän kauppalaivasto 

oli pieni, ja Suomi olisi toiveiden mukaan voinut ottaa hoitaakseen sen ulkomaankaupan 

alempien tullien ja satamamaksujen tukemana. Odotukset eivät täyttyneet, sillä vanho-

jen etujen säilyttämisen kääntöpuolena suomalaisia laivoja kohdeltiin Venäjällä ulko-

maalaisina. Toinen ongelma oli, että suomalaiset laivat eivät Venäjän lipun alla purjeh-

                                                 
8
 Kaukiainen 2008, 154–171. 

9
 Onnela 1999, 46–47; Kaukiainen 2008, 127–128. 

10
 Kaukiainen 2008, 186–188.  
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tiessaan voineet turvallisesti liikkua Välimerellä, koska Venäjä ei maksanut tribuutteja 

Pohjois-Afrikan barbareskivaltioille ja laivat olivat vaarassa joutua merirosvojen kaap-

paamiksi. Suomalaisten laivojen kaukomatkat vähenivät ja tonnisto pieneni huomatta-

vasti. 
11

 

  

Merenkulku alkoi päästä yli taantumasta 1820-luvun puolivälissä. Englannin teollis-

tuminen sai suhdanteet jälleen nousemaan ja rahtimarkkinat vilkastumaan, kun tarve 

kuljettaa hiiltä, teollisuuden raaka-aineita ja viljaa kasvoi. Länsi-Euroopassa oli entistä 

enemmän kysyntää myös puutavaralle, jonka avulla Suomen vienti alkoi kasvaa. Samoi-

hin aikoihin Välimeri rauhoittui, kun Ranska valtasi Algerian ja lopetti sen harjoittaman 

merirosvouksen. Kreikan ja Turkin solmima rauha avasi jälleen meritien Mustallemerel-

le. Vuonna 1831 Venäjä vihdoin myönsi suomalaisille laivoille kotimaisten laivojen 

oikeudet kaikissa Venäjän satamissa, myös Mustallamerellä. Merenkulkua edisti myös 

kaupan vapautuminen. Useat maat solmivat kahdenkeskisiä kauppa- ja merenkulkusopi-

muksia, joiden kautta tulli- ja merenkulkumaksut alenivat. Venäjä solmi näitä sopimuk-

sia runsaasti 1840-luvulta alkaen, mikä tarkoitti entistä laajempia rahtimarkkinoita myös 

suomalaisille laivoille.
12

 

 

Parempaan päin muuttuva tilanne johti jälleen vilkkaampaan laivanrakennuskauteen. 

Uusia laivoja rakennettiin yhä enemmän ja ne olivat entistä suurempia. Suomesta läh-

dettiin edelleen entiseen tapaan talvipurjehduksille, jotka olivat enimmäkseen edestakai-

sia kauppamatkoja Länsi-Eurooppaan, Espanjaan tai Portugaliin. Nyt kuitenkin ulko-

maankauppa ja rahtimerenkulku irtosivat toisistaan. Rahdinkuljetus kehittyi entistä 

enemmän omaksi elinkeinokseen. Useimmat rahtimatkat tehtiin Välimerellä ja Länsi-

Euroopan vesillä. 1830-luvulla Mustanmeren viljakauppa nousi tärkeäksi ja varmaksi 

tulonlähteeksi suomalaisille laivoille. Venäjän lipun alaisina ne selvisivät Etelä-Venäjäl-

lä alhaisilla kustannuksilla ja pystyivät viemään venäläisiä tuotteita Iso-Britanniaan pur-

jehdussäännön estämättä. Samaan aikaan lähdettiin yhä useammin kohti valtamerten 

takaisia satamia. Laivat kävivät Etelä-Amerikassa, Kaukoidässä ja Tyynellämerellä. 

Parkki Hercules Pietarsaaresta purjehti ensimmäisenä suomalaisena aluksena maailman 

ympäri 1845–1846.
13

 

                                                 
11

 Kaukiainen 2008, 197–200. 
12

 Nikula 1948, 90–91, 108–109, 155–156; Kaukiainen 2008, 196–197, 200 
13

 Nikula 1948, 155–156; Kaukiainen 2008, 206–212. 
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Kehitys näkyi myös Oulussa. Suurempia laivoja alettiin rakentaa pitkän tauon jälkeen 

1820-luvun puolivälissä. Varsinainen kasvuvaihe koettiin erityisesti vuosina 1835–

1838. Tässä vaiheessa alkoi myös Helioksen varustajan Johan Wilhelm Gerhardinpoika 

(G:son) Snellmanin ura merenkulun parissa. J. W. Snellman syntyi Suomussalmella 

vuonna 1809. Hän lähti merille Kokkolasta 16-vuotiaana ja yleni perämieheksi ja meri-

kapteeniksi. Hän työskenteli kapteenina muun muassa osaksi omistamallaan parkki 

Pandoralla, kunnes jäi maihin vuonna 1841, muutti perheineen Ouluun ja perusti kaup-

pahuone J. W. Snellman G:sonin. Snellmanin kauppahuone kasvoi kymmenessä vuo-

dessa yhdeksi Oulun merkittävimmistä tervakauppiaista, lopulta kaikista suurimmaksi. 

Laivanvarustajana se ei koskaan ollut yhtä merkittävä kuin G. Bergbomin kauppahuone, 

joka nousi 1850-luvulla Oulun suurimmaksi. Silti Snellmanin kauppahuoneen meren-

kulku laajeni 1840- ja 1850-luvun alussa nopeasti, sillä se hankki uuden laivan noin 

kahden vuoden välein. Ensimmäiset kaksi laivaa Snellman osti, mutta seuraavat kolme 

rakennettiin Oulussa vuosina 1848–1852. Kaikki olivat parkkilaivoja yhtä kuunaria lu-

kuun ottamatta. 1850-luvun alun noususuhdanteessa hän osti vielä vanhan fregatin. Kun 

yksi niistä oli tuhoutunut haaksirikossa, oli hänellä alkuvuodesta 1853, Krimin sodan 

lähestyessä, yhteensä viisi laivaa.
14

 

 

Krimin sota syttyi syksyllä 1853, kun Venäjä aloitti sodan Turkkia vastaan. 1850-luvun 

alussa suhdanteet olivat erityisen korkeat, joten suuri osa suomalaisista laivoista oli Itä-

meren ulkopuolella rahtimatkoilla. Purjehdus jatkui vielä sodanjulistuksen jälkeenkin 

lähes entiseen tapaan muualla kuin Mustallamerellä ja Turkin aluevesillä, kunnes Eng-

lanti ja Ranska liittyivät Turkin puolelle seuraavan vuoden maaliskuussa. Tilanne oli 

hankala, sillä Itämeri oli jäässä, eikä laivoja saatu tuotua nopeasti kotiin. Liittoutuneet 

kaappasivat tai polttivat Venäjän lipun alla purjehtineet kauppalaivat aina sellaisen koh-

datessaan. Oululaisista laivoista kolme kaapattiin ja kaksi poltettiin ulkomailla. Varusta-

jat joutuivat lähettämään laivansa puolueettomiin satamiin odottamaan tai myytäväksi. 

Jotkut myös siirrettiin sodan ajaksi toisen maan lipun alle.
15

 J. W. Snellman myi yhden 

parkkilaivansa jo hyvissä ajoin keväällä 1853 ja kolme muuta sodan aikana Härnö-

                                                 
14

 Snellman 1974, 38–39, 90–92; Hautala 1975, 148–150, 194. 
15

 Hautala 1975, 445, 450–451. 
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sandissa, Amsterdamissa ja Kööpenhaminassa. Kauppahuoneelle jäi vain yksi pieni 

kuunari, joka vietti koko sota-ajan Loviisassa.
16

 

 

Lisäksi englantilaiset ja ranskalaiset laivasto-osastot aiheuttivat tuhoa Suomen omilla 

rannikoilla. Raahen tervahovi, pikiruukki ja laivavarvi paloivat toukokuun lopussa ja 

pian sen jälkeen tuli Oulun vuoro. Ennen sotaa hyvän markkinatilanteen aikana oli 

alettu rakentaa useita uusia laivoja ja varastoitu vientitavaroita satamiin odottamaan 

kuljetusta. Kesäkuun alussa englantilaiset saapuivat Ouluun ja polttivat yhteensä 17 

valmista ja keskeneräistä laivaa satamassa ja varveilla sekä laivanrakennukseen tarvitta-

vat tarvikkeet, laitteet ja rakennukset. Myös Snellmanin yksi keskeneräinen laiva tu-

houtui. Englantilaiset polttivat myös vientiin tarkoitetut puutavaravarastot ja tervahovin. 

Kauppayhteydet meriteitä pitkin katkesivat kahdeksi vuodeksi, sillä englantilaiset jat-

koivat rannikon saartoa, vaikka eivät enää palanneet Ouluun. Lisää köyhyyttä aiheutti 

se, että ilman merenkulkua merimiehet ja satamatyöläiset jäivät työttömiksi. Rauhan 

tulo huhtikuussa 1856 oli suuri helpotus ja juhlan aihe.
17

 

 

Sodan aikana Suomen kauppalaivasto oli pienentynyt alle puoleen entisestä. Tonnistoa 

ei kuitenkaan vähentänyt niinkään laivojen kaappaukset ja poltot, vaan suurin osa oli 

saatu myytyä ulkomaille melko hyvillä hinnoilla. Myyntivoitot auttoivat saamaan lai-

vaston jälleenrakennuksen nopeasti käyntiin sodan jälkeen.
18

 Oulussa oli jäljellä vain 

muutamia jähtejä ja kuunareita, mutta jälleenrakennus aloitettiin heti rauhan tultua. Se-

naatti auttoi myöntämällä kauppiaille lainaa uusia laivoja varten. Seuraavista kahdesta 

vuodesta tuli vilkkaimpia laivanrakennusvuosia sitten Ruotsin vallan ajan: vuonna 1857 

Oulussa valmistui peräti yksitoista uutta laivaa ja 1858 yhdeksän.
19

 Tässä tilanteessa J. 

W. Snellman rakennutti kaksi laivaa. Ensin valmistui Freden vuonna 1857 ja seuraava-

na vuonna Helios, molemmat suuria parkkilaivoja.
20

 

 

Krimin sodan jälkeen alkoi purjemerenkulun kultakausi. Kauppalaivastot rakennettiin 

nopeasti entistä suuremmiksi ja uudenaikaisemmiksi. Pohjois-Pohjanmaan merkitys 

merenkulkualueena kasvoi: 1860-luvulla maan suurimmat laivastot olivat Raahella ja 

                                                 
16

 Snellman 1974, 38–39, 90–92. 
17

 Hautala 1975, 446–451, 455, 462. 
18

 Kaukiainen 2008, 217. 
19

 Hautala 1976, 22–23. 
20

 Snellman 1974, 103, 110. 
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Oululla.
21

 Oulun tervanvienti nousi 1860-luvulla ennennäkemättömän suureksi. Kor-

keimmillaan se oli vuonna 1865, jolloin Oulusta lähetettiin maailmalle 83 580 terva-

tynnyriä.
22

 Samaan aikaan teollistuminen loi yhä enemmän tarvetta merikuljetuksille, 

mutta samalla siitä seurasi merenkulkuun syvästi vaikuttaneita muutoksia. Robert 

Fultonin 1800-luvun alussa kehittämästä höyrylaivasta tuli vuosisadan kuluessa vakava 

kilpailija purjelaivoille. Höyrylaiva oli varma ja turvallinen, sillä sen kulku ei riippunut 

tuuliolosuhteista. 1850-luvulle tultaessa sitä käytettiin erityisesti postin ja matkustajien 

kuljetukseen. Rakennemuutos purjelaivoista höyrylaivoihin oli väistämätön, mutta hi-

das. Höyrylaivat eivät vielä selvinneet pitkistä merimatkoista, joiden varrella ei ollut 

hiiliasemia, eivätkä ne voineet kuljettaa massatavaroita, sillä polttoaine vei suurimman 

osan niiden ruumatilasta. Uudet tekniset keksinnöt, kuten potkuri, lisäsivät niiden kil-

pailukykyä. Samaan aikaan myös purjelaivat kehittyivät ja kilpailivat pitkään höyry-

laivojen kanssa rahtimarkkinoilla.
23

 Merenkulun murros leimasi myös parkki Helioksen 

uraa rahtilaivana. Helios, joka toimi puuhun, tervaan, hamppuköyteen ja purjekankaa-

seen perustuvalla vanhalla tekniikalla, joutui keskelle muutosten aikaa. Kilpailu merillä 

kävi yhä kovemmaksi, rahtimarkkinat ja reitit muuttuivat toisenlaisiksi ja laivat kehittyi-

vät yhä suuremmiksi, tehokkaammiksi ja kestävämmiksi. 

 

 

Tutkimustilanne 

 

Merenkulun historia Suomessa tunnetaan pääpiirteissään hyvin. Kokonaisesityksiä ovat 

Navis Fennica- kirjasarja sekä YRJÖ KAUKIAISEN teos Ulos maailmaan! Suomalaisen 

merenkulun historia. Navis Fennica- sarjan ensimmäinen osa käsittelee purjemeren-

kulkua, mutta useiden kirjoittajien artikkeleista muodostuu melko hajanainen ja ylei-

sellä tasolla pysyvä kokonaisuus. KAUKIAISEN kirja vuodelta 2008 menee huomattavasti 

syvemmälle. Sen aikajänne ulottuu esihistoriasta nykyaikaan, mutta 1800-luvun purje-

merenkulku nousuineen ja laskuineen on sen keskeistä sisältöä. Lisäksi monien rannik-

kokaupunkien historiateoksissa on käsitelty niiden merenkulun ja laivastojen kehitystä. 

Yksi keskeisimmistä on OSCAR NIKULAN Åbo sjöfarts historia II vuodelta 1930. NIKU-

LAN tutkimus Malmska handelhuset i Jakobstad kuuluu myös Suomen merihistorian 

                                                 
21

 Kaukiainen 2008, 223. 
22

 Hautala 1976, 682. 
23

 Heaton 1948, 539–541.  
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perusteoksiin. Pietarsaarelaisen Malmin kauppahuoneen laivat ovat osoittautuneet hy-

viksi vertailukohdiksi Heliokselle.  

 

Suomen 1800-luvun merihistorian tutkimus on ollut painottunutta makrotutkimukseen, 

kuten merenkulun taloudelliseen merkitykseen tai rahtimarkkinoiden rakenteeseen. 

Keskeisintä makrotutkimusta on YRJÖ KAUKIAISEN tutkimus Sailing into Twilight: 

Finnish Shipping in an Age of Transport Revolution, 1860–1914. Se käsittelee suoma-

laisten purjelaivojen viimeisiä vaiheita ja hidasta rakennemuutosta purjelaivoista höyry-

laivoihin. Myös JARI OJALAN väitöskirjassa Tehokasta liiketoimintaa Pohjanmaan 

pikkukaupungeissa: Purjemerenkulun kannattavuus ja tuottavuus 1700–1800-luvulla on 

kyse makrotutkimuksesta. Tutkimuksessa on selvitetty merenkulun kannattavuuden ja 

tuottavuuden kehitystä Raahen, Kokkolan ja Pietarsaaren aineiston perusteella sekä sitä, 

miten varustajat pyrkivät niitä parantamaan. 

 

Kuva Oulun purjelaivakaudesta on pääpiirteissään tunnettu, mutta tarkemmalle tutki-

mukselle olisi edelleen tarvetta. KUSTAA HAUTALAN Oulun kaupungin historian osissa 

III ja IV kuvataan Oulun laivaston kehitystä 1800-luvulla ja käsitellään jonkin verran 

niiden rahtimatkoja sekä merimiehiä. Näkökulma on taloushistoriassa ja kokonaiskehi-

tyksessä. P. W. SNELLMAN keräsi 1930-luvulla tietoja Oulun 1800-luvun laivoista ja 

päällystöstä käsikirjoitukseksi, joka julkaistiin vuonna 1974 nimellä Oulun laivoja ja 

laivureita. Siitä löytää tiedot laivojen omistajista, niiden rakentamisen, oston, myynnin 

tai tuhoutumisen ajankohdista ja paikoista sekä joitakin esimerkkitietoja niiden matkois-

ta, sattuneista havereista ja muista huomionarvoisista tapahtumista. Loppuosassa on elä-

mänkerrallisia tietoja laivojen päällystöistä ja omistajista. Kirja on erittäin hyödyllinen 

lähtökohta tutkimukselle, mutta se antaa vain lyhyet perustiedot ja sisältää virheitä. 

Yksityiskohtaisempaa tutkimusta useimmista oululaisista laivanvarustajista, laivoista ja 

merimiehistä ei ole. Tutkimuksen kohteeksi ovat päässeet vain suurimmat kauppahuo-

neet G. Bergbom ja J. W. Snellman G:son. Laivanvarustus ja merenkulku tuottivat pal-

jon erilaisia asiakirjalähteitä, joten tutkimuksen puute ei johdu lähteiden vähyydestä. 

 

Snellmanin ja Bergbomin kauppahuoneiden merenkulkua on aikaisemmin tutkittu opin-

näytteissä. ERKKI KOKKONEN teki pro gradun Snellmanin kauppahuoneen merenkulusta 

vuonna 1968 ja PEKKA VIITAMAA Bergbomin kauppahuoneesta vuonna 1977. MARJA-

LEENA SAVOLAINEN tutki vuonna 1986 Snellmanin kauppahuoneen ulkomaankauppaa. 
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ARTO SALORANNAN tutkielma Snellmanin kauppahuoneen ulkomaankauppa ja meren-

kulku vuoteen 1888 asti vuodelta 1993 on tämän tutkielman kannalta hyödyllisin. Sitä 

pitää tosin käyttää kriittisesti, sillä se sisältää virheitä. Kaikki tutkielmat keskittyvät 

taloushistoriaan. Merenkulusta niissä käsitellään kauppahuoneen laivanrakennusta ja 

laivakauppoja sekä niiden taloudellista onnistumista rahtimarkkinoilla. Laivoja ja niiden 

matkoja käsitellään vain hyvin yleisellä tasolla ja epämääräisesti, joten uusi tarkempi 

tutkimus Helioksen vaiheista mikrohistoriallisesta näkökulmasta täydentää kuvaa 

Snellmanin kauppahuoneen ja koko Oulun purjemerenkulusta. 

 

Snellmanin kauppahuone laivoineen on kaikista Oulun kauppahuoneista tunnetuin ja 

tarkimmin tutkittu. Kauppaneuvos J. W. Snellmanista ja hänen perustamastaan kauppa-

huoneesta löytyy tietoa esimerkiksi Oulun kaupungin historiasta, Snellmanien suku-

kirjasta sekä suvun taloa ja perimätietoa esittelevässä kirjasesta Snellmanin suvun talo. 

Snellmanin omistama fregatti Toivo on Oulun kuuluisin laiva. Tunnetuksi sen on tehnyt 

ennen kaikkea merimieslaulu ”Laiva Toivo, Oulu”, jossa paljastetaan monia hurjia sat-

tumuksia laivalla ja pilkataan sen kapteenia H. W. Snellmania, J. W. Snellmanin poikaa. 

YRJÖ KAUKIAISEN kirja Laiva Toivo, Oulu vuodelta 1998 on tehnyt Toivosta entistä 

kuuluisamman. Fregatti Toivoon liittyvästä arkistoaineistosta KAUKIAINEN on jäljittänyt 

laulun taustalla olleita tapahtumia sen ensimmäisen matkan ajalta, joka tapahtui 1871–

1876. Suomalaisessa merihistorian tutkimuksessa Laiva Toivo, Oulu on ainutlaatuinen. 

Se on harvoja tutkimuksia 1800-luvun purjemerenkulusta, joita voidaan sanoa mikrohis-

toriallisiksi. KAUKIAINEN käyttää merimieslaulua lähteenä tavallisten merimiesten käsi-

tyksistä ja ajatuksista ja pohtii yleensäkin merimiesten asemaa laivoilla. Tätä aihetta on 

Suomessa tutkittu hyvin vähän. Tavallisten merimiesten työtä ja olosuhteita on tutkinut 

myös JARI LYBECK vuonna 2012 julkaistussa väitöskirjassaan Rauman merimiesväestö 

purjehduksen kasvun vuosina 1840-luvulta 1870-luvulle. 

 

Suomessa on tehty vain vähän laivahistorioita. Pro graduina niitä ei tiettävästi ole tehty 

yhtään. Suurin osa laivahistorioista on merihistorian harrastajien tekemiä ja laadultaan 

vaihtelevia. Parhaita ovat CHRISTER NORRVIKIN Briggen Carl Gustaf, JERKER ÖRJANSIN 

kirjoittamat, museolaivoja käsittelevät Nelimastoparkki Pommern ja Sigyn – Onnekas 

laiva sekä OLAVI SIMOLAN Loch Linnhen vanavesi. Lähes kaikki laivahistoriat keskitty-

vät Heliosta uudempiin aikoihin, enimmäkseen 1900-luvun vaihteeseen ja ensimmäisiin 

vuosikymmeniin. 1870-lukua vanhemmat laivat ovat jääneet ilman perusteellisempia 
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tutkimuksia, niistä on kirjoitettu lähinnä artikkelimittaisia tutkielmia. Laiva Toivo, Oulu 

käsittelee Toivon rakentamisen ja ensimmäisen viisi vuotta kestäneen matkan erittäin 

perusteellisesti, mutta kirjan tarkoitus ei ole tutkia laivan historiaa kokonaisuutena, ja 

siksi Toivon myöhemmät vaiheet tulevat kerrotuksi vain lyhyesti. CHRISTER NORRVIKIN 

tutkimus vuonna 1875 rakennetusta priki Carl Gustafista on yksityiskohtainen kuvaus 

purjemerenkulun laskukaudesta ennen kaikkea laivanvarustajan näkökulmasta. NORR-

VIKIN mukaan prikin rakentaminen ja varustaminen rahtipurjehdukseen tuona aikana oli 

varustajalle ”taloudellinen seikkailu”. 

 

 

Tutkimustehtävä 

 

Tämä tutkielma on laivahistoria ja mikrohistoriallinen tutkimus. Merenkulun murrosta 

1800-luvun jälkipuoliskolla voidaan kuvata mikrotasolta yhden laivan kautta. Parkkilai-

va Helios sopii valottamaan aihetta ennen kaikkea pitkän käyttöikänsä takia. Se purjehti 

kauppahuoneen omistuksessa lähes 30 vuotta, koko sen viimeisen aikakauden, jolloin 

purjelaivoja vielä yleisesti lähetettiin Oulusta pitkille rahtimatkoille. Helios rakennettiin 

Krimin sodan jälkeen vuosina 1857–1858 ja vasta vuonna 1888 se myytiin Norjaan. 

Snellmanin laivoista Helios oli ainoa noin pitkäikäinen, ja koko Oulun sodanjälkeisestä 

suurlaivastosta
24

 samaan ylsi vain Bergbomin rakennuttama parkki Kaleva, joka pur-

jehti oululaisomistuksessa 1861–1891.
25

 Ikää lukuun ottamatta Helioksessa ei ole mi-

tään poikkeuksellista; se oli yksi monista samankaltaisista rahtilaivoista. Se sopii hyvin 

edustamaan muitakin puisia purjelaivoja, jotka joutuivat kilpailemaan muuttuvilla ja 

kiristyvillä rahtimarkkinoilla yhä tehokkaampien ja uudenaikaisempien purje- ja höy-

rylaivojen kanssa.  

 

Tutkielmassa luodaan kokonaiskuva Helioksen vaiheista niiden 30 vuoden ajalta, jolloin 

se oli Snellmanin kauppahuoneen omistuksessa. Laivan vaiheet voi parhaiten hahmottaa 

sen matkojen kautta. Purjelaivojen rahtimatkoista puhuttaessa matkalla tarkoitetaan sitä 

aikaa, jonka laiva vietti poissa kotisatamasta yhdellä kertaa. Ne kestivät suhdanteista 

riippuen jopa useita vuosia. Matkojen pituudet, rahtihinnat, lastit, lastaus- ja purkusata-

                                                 
24

 Suurlaivastolla tarkoitetaan parkkeja ja fregatteja. Oulussa oli myös muutamia pienempiä pitkäikäisiä 

laivoja, kuten priki Aalto. Snellman 1974, 35–37. 
25

 Snellman 1974, 35–37, 110–111. 



 

   

14 

mat kertovat vuosien mittaan tapahtuneista muutoksista rahdinkuljetuksessa, jotka liitty-

vät merenkulun laajempiin murroksiin ja suhdannevaihteluihin.  

 

Tutkin Helioksen matkoja myös vielä lähempää. Kaikkea ei ole tässä tutkielmassa mah-

dollista selvittää yksityiskohtaisesti, joten otan kolme matkaa mikrotason tarkasteluun. 

Niistä muodostuu tutkielman mikrohistoriallinen osuus. Ensimmäinen sijoittuu 1860-

luvun alun noususuhdanteen aikaan, toinen 1860- ja 1870-luvun vaihteessa tapahtunee-

seen rahtimarkkinoiden murroksen aikaan ja kolmas 1880-luvulle, jolloin Helios oli jo 

vanha laiva ja Oulun purjemerenkulku loppuvaiheessaan. Matkoja vertaamalla saadaan 

esille ajallinen muutos näiden kolmenkymmenen vuoden aikana sekä tietoa siitä, mitä 

muutokset käytännössä tarkoittivat laivalle, sen varustajalle, kapteenille ja miehistölle. 

Väliin jäävät vuodet käsittelen tiiviisti, mutta niin että syntyy kuva näidenkin vaiheiden 

ominaispiirteistä. Nämä luvut palvelevat enemmän kokonaiskuvaa kuin mikrohistorial-

lista tutkimusta, mutta ne auttavat sitomaan tarkasti tutkittavat osuudet yhteen ja asetta-

vat ne oikeisiin konteksteihinsa. Käsittelen myös Helioksen rakentamisen ja myynnin. 

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen kohteena on laivan elämänkaari ja siihen vaikuttaneet 

tekijät. Työ etenee kronologisesti, koska sillä tavalla laivan tarina yhdistettynä ajan laa-

jempaan kehitykseen tulee parhaiten esille.  

 

Matkojen mikrotutkimuksessa on tavoitteena saada aikaan kolme kokonaisuutta, jotka 

kuvaavat merenkulkua ja laivan elämää eri aikoina, kolmella vuosikymmenellä, ja 

nähdä sillä tavoin muutokset konkreettisesti. Helioksen tärkein tehtävä oli rahdinkulje-

tus. Millaisia sen rahtisopimukset olivat ja mitä ne liittyvät aikansa maailmankauppaan. 

Mitä rahdinkuljetukseen liittyviä tavoitteita ja toiveita varustajalla ja kapteeneilla oli ja 

miten ne käytännössä toteutuivat? Taustalla oli merenkulun tekninen murros sekä monia 

muutoksia taloudellisessa ja poliittisessa tilanteessa. Miten tekninen murros puusta ja 

purjeista rautaan ja höyryyn vaikutti Helioksen asemaan rahtimarkkinoilla? Taloudelli-

set suhdanteet vaihtelivat tutkimusjakson aikana huomattavasti. Suhdannetilanne liittyi 

usein poliittisiin tapahtumiin, kuten eri puolilla maailmaa käynnissä olleisiin sotiin ja 

sodanuhkiin. Sodat saattoivat monella tavalla joko vaikeuttaa merenkulkua tai hyödyt-

tää sitä. Miten nämä tapahtumat ja muutokset vaikuttivat Helioksen toimintaan? Rahti-

merenkulkuun vaikuttivat monet muutkin asiat. Merellä ja satamissa sattui erilaisia 

odottamattomia tapahtumia, jotka vaikuttivat matkojen kulkuun ja onnistumiseen. Esi-

merkiksi sääolosuhteet ja satamaolot saattoivat hidastaa laivan toimintaa ja nostaa kus-
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tannuksia. Usein kyse oli pelkästä onnesta. Mikä oli näiden tekijöiden merkitys matko-

jen onnistumisen kannalta? Koska laivan tarkoitus oli tuottaa mahdollisimman paljon 

voittoa, on myös olennaista arvioida matkojen onnistumista taloudellisesti. Millaisia 

voittoja tai tappioita Helios matkoillaan teki ja mitkä tekijät vaikuttivat tulokseen? Mi-

ten matkojen tulokset vertautuvat toisiinsa? Yksi tärkeä osa laivan toimintaa on myös 

sen päällikön ja miehistön asema ja elämä. Millaiset olivat varustajan, kapteenin ja mie-

histön väliset suhteet? Millaisessa asemassa kapteeni teki työtään? Mahdollisuuksien 

mukaan otan huomioon myös miehistön näkökulman. Esimerkiksi merimiesten karkaa-

minen laivasta oli konkreettinen merkki tyytymättömyydestä. Voiko karkaamisille löy-

tää tarkempia syitä ja mitä ne kertovat miehistön asemasta? Helioksen kolme matkaa 

siis tulevat käsitellyksi monipuolisesti, varsin monista eri näkökulmista. Matkojen ko-

konaiskuvat syntyvät kaikkien yllä mainittujen tekijöiden yhteisvaikutuksen seurauk-

sena. 

 

 

Lähteet ja menetelmät 

 

Tutkielman keskeisin lähde on laivan kapteenien ja varustajan välinen kirjeenvaihto. 

Snellmanin kauppahuoneen kirjeenvaihto on säilynyt harvinaisen hyvin. Heliokseen ja 

muihin laivoihin liittyvä kirjeenvaihto on lähes kokonaan tallessa, vain satunnaisesti 

joku kirje puuttuu. Kapteenin ja varustajan kirjeenvaihdossa oli kyse liiketoimiin liitty-

västä viestinnästä. Kapteeni raportoi työnsä tuloksesta, varustaja antoi ohjeita ja määrä-

yksiä. Kirjeiden kulku kesti useita viikkoja tai kuukausia, joten kovin tehokkaasti varus-

taja ei pystynyt valvomaan kapteenin viranhoitoa. Ouluun vedettiin lennätinyhteys 

vuonna 1860, minkä jälkeen varustajat pystyivät osallistumaan enemmän varsinkin neu-

votteluihin rahtisopimuksista. Sähkeet olivat kuitenkin niin kalliita, että kirjeenvaihto 

säilyi tärkeimpänä viestintätapana.
26

  

 

Kirjeiden sisältö koski enimmäkseen raha-asioita. Kapteenin velvollisuus oli tiedottaa 

kaikesta, mikä vaikutti laivan liiketoimiin ja kustannuksiin. Tärkeää oli tehdä tarkka tili 

kaikista satamaoleskelun aikaisista kuluista, ja usein kapteeni lisäksi selvensi niitä kir-

jeessä. Kapteeni mainitsi rahalähetyksistä varustajalle samoin kuin nostoista laivaa var-

                                                 
26

 Hautala 1976, 71; Ojala 1999, 326; Irjala 2009, 44, 65. 
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ten. Rahtimarkkinoiden tilannetta ja rahtisopimuksia pohdittiin huolellisesti ja varus-

tajan mielipidettä kysyttiin mahdollisuuksien mukaan. Jonkin verran käsiteltiin meri-

matkojen sujumista, mutta koska kirjeitä voitiin tietenkin lähettää vain satamista, paljon 

enemmän tilaa saa satamissa vietetty aika. Satamaolot olivat merkittävä tekijä matkojen 

edistymisessä: pitkittyneet satamatyöt saattoivat aiheuttaa kustannuksia ja hankaluuksia. 

Miehistön kuulumisia ei käsitelty kovin paljon, lähinnä sairastumiset, karkaamiset, kuo-

lemat ja pestaamiset pantiin merkille, sillä nekin vaikuttivat laivan kustannuksiin. Näkö-

kulma oli aina kapteenin ja varustajan, mikä näkyy selvimmin juuri suhtautumisessa 

miehistöön. Tavallisten merimiesten omista näkemyksistä ei ole säilynyt tietoa, niitä voi 

yrittää pohtia vain toisen käden lähteiden välityksellä. Kirjeiden joukossa on kuitenkin 

muutamia perämiesten kirjoittamia, jotka valaisevat tapahtumia toisella tavalla. 

 

Kapteenien kirjeiden varsinainen tarkoitus oli siis laivan matkojen ja töiden sujumisesta 

ja raha-asioista tiedottaminen. On mahdollista, että kirjeisiin vaikutti kapteenien halu 

esiintyä edukseen työnantajan silmissä: he ovat voineet puolustella tai kaunistella teke-

misiään tai pyrkineet vahvistamaan suhteita varustajan kanssa. Työasioiden lisäksi kap-

teenit kirjoittivat toisinaan myös omista henkilökohtaisista kuulumisistaan ja perheasi-

oistaan, riippuen siitä, miten tuttavallisissa väleissä he olivat varustajan kanssa. Toisi-

naan kerrottiin myös uutisia maailmalta, vaikka enimmäkseen ne koskivat merenkulkua 

ja muita laivoja. Nämä toissijaiset asiat käsiteltiin yleensä lyhyesti lopussa.  

 

Laivan taloutta voidaan tutkia varustajan ja laivan tileistä ja laskuista. Kapteeni piti kir-

jaa laivan tuloista ja menoista. Hän lähetti ylimääräiset rahtitulot varustajalle tai jos tu-

lot eivät riittäneet kuluihin, nosti tämän tililtä lisää rahaa. Varustaja piti toista tilikirjaa, 

johon hän kirjasi kapteenin rahalähetysten ja nostojen lisäksi esimerkiksi vakuutuksiin 

liittyvät tulot ja menot. Matkojen lopulliset tulokset löytyvät valmiiksi laskettuina 

varustajan tileistä. Ihan kaikkien matkojen tilejä ei ole säilynyt ja kaikkia säilyneitä ti-

lejä ei ole tehty yhtä yksityiskohtaisesti. Varustajan laskemat tulokset eivät välttämättä 

ihan tarkalleen vastaa kyseisten matkojen tuloksia, sillä niihin on otettu mukaan esimer-

kiksi edelliseen matkaan liittyneitä vakuutuskorvauksia. Tilejä voidaan kuitenkin katsoa 

samalla tavalla kuin niiden tekijätkin ovat tehneet, eivätkä muokkaukset ole yksittäistä 

laivaa tutkittaessa tarpeen. Vain useamman vuoden kestäneiden matkojen tulokset jaan 

vuotta kohden, niin että eripituisen matkojen tuloksia voidaan verrata toisiinsa. 
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Lisätietoja saadaan muista laivaan liittyvistä asiakirjoista, kuten esimerkiksi sertepar-

tioista eli rahtisopimuksista, konossementeista eli lastikirjoista, merivahinkoasiakirjoista 

tai laivan ja rahtien vakuutuskirjoista sekä rakennustileistä ja -laskuista. Nämä kuten 

kirjeenvaihtokin löytyvät Oulun maakunta-arkistosta Kauppahuone J. W. Snellman 

G:sonin arkistosta. Lisäksi Oulun merimieshuoneen arkistossa on kolme Helioksen loki-

kirjaa ja Snellmanin arkistossa kaksi. Myös merivahinkoasiakirjojen joukossa on loki-

kirjoista lyhyitä otteita, jotka on tehty vakuutuskorvauksien hakemista varten. Lokikir-

jan pito oli lain mukaan pakollista. Se oli virallinen asiakirja, jota tarvittiin onnetto-

muuksien jälkiselvittelyissä. Niistä voi seurata matkan edistymistä, säähavaintoja ja 

laivan töitä, mutta muuten merkinnät ovat aika niukkoja. Oulun tullikamarin arkiston 

tilitositekirjoista saadaan tietoa laivalla viedyistä ja tuoduista tavaroista. Miehistöistä 

löytyy parhaiten tietoa Oulun maistraatin arkistossa säilytettävistä meripasseista ja me-

rimieshuoneen otto- ja päästökatselmuskirjoista. Nämä eivät tosin ole säilyneet koko 

jaksolta. Sanomalehdistä, ennen kaikkea Oulun Wiikko-Sanomista, on löydettävissä 

päivämäärät Helioksen Oulussa käynneille, jotka jäävät kirjeenvaihdossa kertomatta. 

Siellä on myös joitain Heliosta koskevia uutisia.  

 

Käytän Helioksen tutkimukseen mikrohistorian menetelmiä. Mikrohistorialla tarkoite-

taan pienten yksiköiden tutkimista. Kohteena voi olla ihminen, perhe, kylä tai yhtä hy-

vin myös laiva. Tutkittaessa pieniä kohteita läheltä ja konkreettisesti saadaan esiin sel-

laisia uusia puolia ja yhteyksiä, jotka makrotason tutkimuksessa jäävät piiloon. Laajat 

kokonaistarkastelut kattavat vain suuret linjat, eivätkä pienet tai suuretkaan poikkeamat 

kuvasta tule esille.
27

 Merenkulussa näitä suuria linjoja ovat esimerkiksi laivojen määrän 

ja koon kehitys sekä rahtimarkkinoiden rakenteessa ja suhdanteissa tapahtuneet muutok-

set. Kokonaiskuvan mukaan rahtimarkkinoilla on voinut olla korkeasuhdanne ja useim-

mat laivat ovat pärjänneet hyvin, mutta joillakin on silti voinut mennä huonosti. On 

hyvä huomioida myös poikkeukselliset tapaukset ja pohtia, mistä poikkeamat johtuivat. 

Mikrohistorialliset tutkimukset on kuitenkin tärkeää liittää laajempiin kokonaisuuksiin, 

etteivät ne jäisi irrallisiksi. Erilaiset lähestymistavat muodostavat yhdessä monipuoli-

semman kuvan menneisyydestä.
28

 

 

                                                 
27

 Peltonen 1999, 37–38. 
28

 Ollila 1995, 12. 
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Mikrohistoriallinen tutkimus rakennetaan usein siten, että lähteitä luetaan ilman että 

rajoitutaan etsimään valmista hypoteesia tai ennakkokäsitystä tukevia seikkoja. Sen 

sijaan toimitaan niin sanotun dialogisuusperiaatteen mukaan: kun lähteistä löytyy 

erilaisia kysymyksiä ja teemoja, ne otetaan huomioon. Tavoitteena on luoda laajempia 

tulkintoja niiden pohjalta. Toisin sanoen päättelyn suunta on yksityisestä yleiseen.
29

 

Helioksen kirjeenvaihdossa tulee toisinaan vastaan tyypillisten raha-asioiden lisäksi 

myös erikoisempia tapahtumia, joita kannattaa pohtia. Joskus eri asioiden väliltä löytyy 

yhteyksiä ja niistä muodostuu kokonaisuuksia, joiden valossa tapahtumat asettuvat 

paremmin yhteyksiinsä ja niiden merkitys selventyy. Esimerkiksi merimiesten karkaa-

misella ja edessä olevalla matkalla saattoi olla yhteys tai laivalle sattunut haveri kor-

jauksineen saattoi pilata muuten tuottavan rahtimatkan. Kirjeistä myös löytyy paljon-

puhuvia sanamuotoja ja yksityiskohtia, jotka kertovat kirjoittajiensa ajatusmaailmasta. 

Ongelma- ja konfliktitilanteet ovat erityisen kiinnostavia 
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1. HELIOKSEN ALKUVAIHEET 1856–1860 

 

1.1. Suunnitelmissa suuri ja solakka laiva 

 

Krimin sodan päätyttyä maaliskuussa 1856 aloitettiin Suomen merikaupungeissa ja ran-

nikkopitäjissä laivastojen jälleenrakennus. Rakennusvaihe oli ennätyksellisen vilkas. 

Valtion tuen avulla laivoja rakennettiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
30

 Oulussa 

J. W. Snellman G:son aloitti laivanrakennuksen heti, kun tieto rauhasta saapui Ouluun 

huhtikuun alussa 1856. Parkkilaiva Freden rakennettiin Toppilassa enimmäkseen vuon-

na 1856, vaikka se ehti merikuntoon vasta seuraavana vuonna. Freden rakennettiin 

muutamin muutoksin englantilaisten sodan aikana polttaman keskeneräisen laivan pii-

rustusten mukaan.
31

 Jo vuoden 1856 syksyllä Snellman alkoi valmistella uuden ja en-

tistä suuremman laivan rakentamista. Uudelle laivalle hän halusi uudet piirustukset, sillä 

maailmalla käytettiin yhä suurempia ja nopeampia laivoja, joiden kehitystä oululaiset-

kin varustajat seurasivat.  

 

Uudet piirustukset Snellman tilasi tanskalaiselta G. N. Sandorffilta. Sandorff oli koke-

nut suunnittelija, joka oli työskennellyt 18 vuotta Tanskan meriministeriön laivanraken-

nusosaston palveluksessa.
32

 Hänet tunnettiin Oulussa jo ennen sotaa, sillä ainakin kol-

met parkkilaivan piirustukset Snellmanin kauppahuoneen arkistossa 1850-luvun alusta 

ovat Sandorffin käsialaa. Kun sodan jälkeen Oulun kauppiaat perustivat yhdessä uuden 

suuren laivavarvin Pateniemeen, hänet kutsuttiin sen ”pykymestariksi” eli suunnitteli-

jaksi. Oulun Wiikko-Sanomia kirjoitti, että hän oli ”luultavasti ensimmäinen opissaan ja 

toimessaan kaikista, joita maakunnastamme nyt löytyy”.
33

 Sandorff saapui Ouluun ke-

sällä 1856 ja koska Pateniemen varvi ei ollut vielä aloittanut toimintaansa, suunnitteli 

hän laivoja muillekin varveille. Yksi niistä oli Snellmanin Helios.
34

 

 

Sandorffin 26.2.1857 valmistuneessa parkkilaivan piirustuksessa laivan pituus oli 152 

jalkaa 6 tuumaa, leveys 33 jalkaa 6 tuumaa ja ruuman syvyys 19 jalkaa 6 tuumaa. Tila-

                                                 
30

 Kaukiainen 2008, 218–220. 
31

 J. W. Snellmanin kirje Johan Löfhjelmille 22.3.1856. Kauppahuone J. W. Snellman G:sonin arkisto 

(JWSA) AII:3. OMA. Kauppahuoneen arkistossa ei ole laivapiirustuksia vuodelta 1856. Freden ja 

poltettu laiva rakennettiin todennäköisesti vuonna 1854 laadittujen piirustusten mukaan.  
32

 Hautala 1976, 29. 
33

 Oulun Wiikko-Sanomia (OWS) 14.2.1857 
34

 Hautala 1976, 29. 
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vuus oli 300 lästiä.
35

 Helioksesta tulisi Snellmanin kauppahuoneen siihen mennessä sel-

västi suurin laiva. Fredenin uppouma oli 236 lästiä, ja sekin oli suurempi kuin Snell-

manin kauppahuoneen sotaa edeltäneet laivat. Muutamia yli 300 lästin aluksia oli raken-

nettu 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa, viimeksi vuonna 1815. Seuraavina vuo-

sikymmeninä suurimmat uudet laivat olivat 270–290-lästisiä, kunnes Krimin sodan jäl-

keen rakennettiin nopeassa tahdissa useita entistä suurempia laivoja. Helioksen kanssa 

samoihin aikoihin rakennettiin myös suunnilleen samankokoiset fregatit Suomi ja Ama-

lia. Vuosina 1858 ja 1859 valmistui neljä yli 300 lästin alusta lisää. Oulu oli tässä asias-

sa muita kaupunkeja edellä, sillä suuret laivat rakennettiin muutaman vuoden sisällä heti 

sodan jälkeen, kun taas muualla ne yleistyivät vasta 1860-luvun kuluessa.
36

 Laivojen 

koon kasvu merkitsi varustajille tuottavuuden kasvua. Suuremmat laivat kuljettivat 

enemmän rahtia, mutta kustannukset eivät nousseet samassa suhteessa, esimerkiksi mie-

histöä ei tarvinnut lisätä kovin paljon. Lisäksi suomalaisten laivojen lastit olivat enim-

mäkseen paljon rahtitilaa vieviä tuotteita, kuten puutavaraa, tervaa ja suolaa.
 37

 Helios 

oli rakentamisaikanaan kehityksen kärkeä Suomessa. Sen koko osoittaa, että se oli 

tarkoitettu tuottavaan rahdinkuljetukseen valtamerillä.  

 

PERTTI JUVANI on päätellyt Sandorffin suunnittelemien laivojen kuvista, että tämä otti 

voimakkaita vaikutteita klippereistä.
38

 Yhdysvaltalaiset klipperit edustivat 1800-luvun 

puolivälissä purjelaivojen kehityksen huippua. Ne olivat pitkiä, kapeita, teräväkeulaisia 

purjelaivoja, jotka pystyivät runkomuotonsa ja laajan purjepinta-alansa avulla saavutta-

maan selvästi aiempaa suuremman nopeuden, jopa 16–18 solmua. Klippereitä oli paljon 

erilaisia, mutta ne voidaan määritellä siten, että niiden rakentamisessa tavoiteltiin enem-

män nopeutta kuin rahtitilaa.
39

 Kapteeni J. H. Store viittasi myöhemmin kirjeessään 

Snellmanille Heliokseen klipperinä.
40

 Tietenkään Helios ei ollut varsinainen klipperi, 

eikä ollut mikään muukaan Suomessa rakennettu laiva. Nimitystä kyllä käytettiin Suo-

                                                 
35

 Parkkilaivan piirustus 1857. JWSA XVI:5. OMA. Lästi on vanha mittayksikkö, jolla mitattiin laivan 

uppoumaa. Vuoden 1868 korjausten jälkeen tehdyssä uudessa mittauksessa Helioksen vetoisuudeksi tuli 

283 lästiä. Mittakirja 1868. Parkkilaiva Helios’in asiakirjat JWSA CI:29. OMA. Kun vuonna 1879 vetoi-

suuden mittayksiköksi otettiin rekisteritonni, vanha lästiluku kerrottiin 1,85:llä. Helioksen vetoisuus re-

kisteritonneina oli siis 524. Kaukiainen 1991, 37–39, 395. 
36

 Snellman 1974, 25–37, 110; Saloranta 1993, 63; Ojala 1999, 209. Vaikka laivojen lukumäärä Oulussa 

ei moneen vuoteen saavuttanut sotaa edeltänyttä määrää, niiden yhteenlaskettu lästimäärä ylitti sotaa edel-

täneen tason jo 1859, vain kolmen vuoden tehokkaan rakennustoiminnan jälkeen. Vuonna 1860 Oulun 

laivasto oli maan suurin, mutta jo seuraavana vuonna Raahe otti johtopaikan. Hautala 1976, 38–41. 
37

 Ojala 1999, 204–205. 
38

 Juvani 1973, 64. 
39

 Hornborg 1965, 432; MacGregor 1988, 9. 
40

 J. H. Storen kirje J. W. Snellmanille 9.9.1858. JWSA AI:29. OMA. Ks. luku 1.3. 
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messakin joistakin kapealinjaisista aluksista, mutta niiden varsinainen tarkoitus oli kul-

jettaa lastia, eikä vain kulkea mahdollisimman nopeasti.
41

  

 

Klipperien vaikutus ulottui Suomeen ennen kaikkea siinä, että laivojen rungot muut-

tuivat sulavalinjaisemmiksi. Runkomuoto ei ollut ainoa aluksen nopeuteen vaikuttanut 

tekijä, mutta sen merkitys oli kuitenkin niin huomattava, että sitä on käytetty epäsuo-

rana mittarina nopeuden mittaamiseen. Runkomuoto mitataan laskemalla aluksen pituu-

den ja leveyden välinen suhde. Kapearunkoisissa aluksissa pituuden ja leveyden suhde 

on suurempi, ja niiden purjehdusominaisuudet olivat todennäköisesti paremmat. Krimin 

sodan jälkeen erityisesti suurimmissa laivoissa pituuden ja leveyden suhde kasvoi. Ne-

linkertainen pituus tuli tavanomaiseksi ja viisinkertainenkin melko yleiseksi. Raahen, 

Kokkolan ja Pietarsaaren 200–300 lästin aluksissa pituuden ja leveyden suhde 1850-

luvulla oli keskimäärin 1:3,8. Yli 300 lästin aluksista on tietoa vasta 1860-luvulta, jol-

loin suhde oli 1:4,2.
42

 Helioksen pituuden ja leveyden suhde oli 1:4,5. Se näyttää siis 

olleen rakentamisaikanaan keskimääräistä kapealinjaisempi laiva. Myös tässä suhteessa 

Sandorffin piirustukset olivat ajanmukaiset ja tähtäsivät suurempaan purjehdusnopeu-

teen, epäilemättä klipperien esikuvia seuraten. Helios ei kuitenkaan ollut ainoa ”klippe-

rilinjainen” laiva Oulussa. Lähes kaikki vuosina 1857–1859 rakennetut parkit ja fregatit 

olivat kapealinjaisempia kuin Raahen, Kokkolan ja Pietarsaaren laivat keskimäärin 

1850-luvulla. Oululaisten laivojen kokoa ja virtaviivaisuutta selittää luultavasti ulko-

maalaisten suunnittelijoiden vaikutus. Sandorffin lisäksi Oulussa vaikuttivat Krimin 

sodan jälkeisinä vuosina tanskalainen Popp ja ruotsalainen Pettersson.
43

 

 

Sandorff laati myös Helioksen purjepiirroksen, joka on päivätty 5.7.1857. Sandorff 

suunnitteli Helioksesta kolmimastoisen parkkilaivan. Se oli tavallinen ratkaisu, useim-

mat Snellmanin kauppahuoneen laivoista ja muista Krimin sodan jälkeen rakennetuista 

suurista laivoista olivat kolmimastoparkkeja.
44

 Parkkilaivan kahdessa etummaisessa 

mastossa, keula- ja isomastossa, on raakapurjeet ja takimmaisessa mesaanimastossa 

pitkittäiset viistopurjeet. Parkkitakila kehittyi 1700-luvun lopulla ja yleistyi koko 1800-

luvun ajan. Lopulta parkkilaivat syrjäyttivät fregatit vuosisadan jälkipuoliskolla. Parkki-

                                                 
41

 Kaukiainen 2008, 253. 
42

 Ojala 1999, 230–231. 
43

 Hautala 1976, 29. 
44

 Parkkilaivan piirustus. JWSA 34a:7. OMA. Maailmalla oli kehitetty menetelmä jakaa märssypurjeet 

kahtia, niin että niitä oli helpompi käsitellä. Menetelmä yleistyi Suomessa nopeasti 1860-luvulla. Ks. luku 

2.3. 
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laivat sopivat kauppamerenkulkuun ja rahtipurjehdukseen. Ne olivat tilavia ja käytän-

nöllisiä, eikä niitä juuri koristeltu. JARI OJALAN mukaan parkkilaivat yleistyivät siksi, 

että ne olivat edullisia rakentaa ja helpompia ohjata. Parkkitakilaa voitiin käsitellä pie-

nemmällä miehistöllä kuin esimerkiksi samankokoisia fregatteja, mutta se ei ilmeisesti 

ollut syy niiden yleistymiseen. Miehistöjä alettiin supistaa vasta 1800-luvun lopulla, 

kun parkit olivat muutenkin vakiintuneet suosituimmaksi purjelaivatyypiksi.
45

 Myös P. 

W. SNELLMANIN tietojen perusteella oululaisten laivojen miehistöjen koko ei riippunut 

takilasta vaan laivan koosta.
46

 Purjepiirroksessa laivalla on vielä yksinkertaiset märssy-

purjeet. Piirroksessa näkyvät myös myötä- eli leepurjeet, jotka kasvattivat purjepinta-

alaa vaakasuorassa suunnassa. Tämäkin osoittaa suunnittelijan tavoitelleen nopeutta.
47

 

 

Kun Snellman päätti rakentaa heti Fredenin jälkeen yksin vieläkin suuremman laivan, 

kertoo tämä hänen odottaneen merenkululta paljon. Uusien piirustusten tilaaminen tun-

netulta suunnittelijalta ja laivan suuri koko ja ”klipperilinjainen” runkomuoto osoittavat, 

että tarkoituksena oli rakentaa nopea ja tilava, valtameripurjehdukseen sopiva rahdin-

kuljettaja. Samaan aikaan Oulussa rakennettiin useita muitakin samankaltaisia laivoja, 

mikä jatkoi jo ennen Krimin sotaa alkanutta merenkulun nousua. Suomalaisten laivojen 

varsinainen maailmanpurjehdus joka puolella maailmaa oli alkanut yleistyä vasta melko 

äskettäin, 1840-luvulta alkaen. Vanhat purjehdussäännöt ja muut rajoitukset oli suureksi 

osaksi purettu, ja tarve merikuljetuksille kasvoi. Koko Krimin sodan ajan rahtimarkki-

noilla oli eletty hyvää aikaa, eikä sodan jälkeinen maailmanlaajuinen lama ehtinyt vai-

kuttamaan ainakaan Helioksen rakentamispäätökseen.
48

 Mahdollisuudet tuottoisaan rah-

dinkuljetukseen näyttivät lupaavammilta kuin koskaan. Tilanteeseen reagoitiin Oulussa-

kin rakentamalla suuria ja kalliita laivoja. 

 

1.2. Uusi laiva rakenteilla 

 

Snellman aloitti tarvikkeiden hankkimisen uutta laivaa varten alkusyksystä 1856. 

Fredenin rakentamisesta jäi yli puutavaraa ja metalleja. Lisää puutavaraa ostettiin Ou-

lusta ja lähes yhtä paljon tuotiin Iin sahalta. Pääasiassa Helios rakennettiin tavalliseen 

tapaan männystä. Lisäksi laivaan tarvittiin jonkin verran tammea, jota tuotiin syyskuus-

                                                 
45

 Ojala 1996, 105. 
46

 Snellman 1974, passim; Ojala 1996, 103–105. 
47

 Parkkilaivan piirustus. JWSA 34a:7. OMA. 
48

 MacGregor 1984, 14, Kaukiainen 2008, 208–215. 
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sa Lyypekistä. Samaan aikaan Snellman alkoi hankkia myös metalleja ulkomailta. Eri-

laisia metalliosia tarvittiin paljon, muun muassa kuparipultteja. Metalliosat tilattiin lai-

vatarvikekauppias John Goodilta Hullista sekä tukholmalaisilta kauppiailta.
49

 Kupari-

pultit ja tammi kuuluivat luokituslaitosten vaatimuksiin. Luokituslaitokset, kuten rans-

kalainen Bureau Veritas ja englantilainen Lloyd’s Register antoivat laivoille laatutakuu-

todistuksen eli luokituksen. Niissä määritettiin laivan kunto, millä alueilla laiva sai liik-

kua ja millaisia tavaroita kuljettaa. Erityisesti pitkillä valtamerimatkoilla rahtaajat alkoi-

vat yhä useammin vaatia laivalta hyvää luokkaa saadakseen rahdin vakuutettua. Luokan 

saaminen edellytti, että laiva rakennettiin ja varustettiin niin, että luokituslaitosten vaa-

timukset tulivat täytetyksi. Tammea tarvittiin tiettyihin erityisen koville joutuviin koh-

tiin laivan rungossa. Parhaassa tapauksessa laiva olisi voitu rakentaa kokonaan tammes-

ta, koska se oli kovempaa ja kestävämpää kuin mänty. Pehmeistä puulajeista rakennetut 

laivat kärsivät kovasta merenkäynnistä niin, että niiden saumat löyhtyivät, tiivisteet irto-

sivat ja laivat alkoivat vuotaa. Oli kuitenkin liian kallista tuoda ulkomailta tammea 

kokonaisen laivan raaka-aineeksi, joten sitä käytettiin vain vahvikkeeksi. Myös 

kuparipultit kuuluivat vaatimuksiin, koska ne eivät korrosioituneet suolavedessä.
50

 

Kuparipulttien ja tammen hankkiminen osoittaa, että laiva oli alusta alkaen tarkoitus 

rakentaa luokituslaitosten vaatimusten mukaiseksi valtameripurjehtijaksi. 

 

Tavallisesti laivanrakennus aloitettiin syksyllä, mutta Heliosta ei ehditty aloittaa vuoden 

1856 puolella. Marraskuun alussa 1856 Snellman huomasi olevansa vailla rakennus-

mestaria ”- - odottamattomien tapahtumien takia - -”, kuten hän kirjoitti. Fredenin ra-

kentanut pietarsaarelainen Johan Löfhjelm luopui urakasta, ilmeisesti siirtyäkseen ra-

kentamaan Zachris Castrenille parkkilaiva Argoa
51

. Snellman joutui aloittamaan raken-

nusmestarin ja samalla uusien kirvesmiesten etsinnät. Syksyllä hän toivoi, että työt 

alkaisivat viimeistään tammikuussa. Hän kirjoitti tietämilleen rakennusmestareille ja 

kysyi neuvoa tuttaviltaan eri paikkakunnilla, mutta kun vilkas laivanrakennus oli käyn-

nissä kaikissa kaupungeissa, kukaan ei ollut vapaana ja palkkatoiveet olivat korkealla.
52

 

Kun venäläis-suomalainen valaanpyyntiyhtiö tiedusteli joulukuussa, pystyisikö Snell-

man rakennuttamaan ja myymään heille valaanpyyntialuksen, vastasi Snellman: 
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 Parkkilaiva Helios’in rakennustilit. JWSA CI:27. OMA. 
50

 Norrvik 1981, 36, 38, 47; Kaukiainen 1991, 56. 
51

 Snellman 1974, 101-102. 
52

 ”- - genom oförmodade händelsen - -”.  J. W. Snellmanin kirjeet A. G. Östmanille 5.11.1856, C. J. 

Wikmanille 9.12.1856, E. Julinille 20.12.1856, Ph. U. Strengbergille 10.1.1857 ja S. A. Wendelinille 

20.12.1856. JWSA AII:3. OMA. 
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- - Minulla on todellakin puuta ja muita tarvikkeita 300 lästin laivaan, jonka olen 

ajatellut rakentaa, mutta minulla ei ole vielä rakennusmestaria, tästä puutavarasta 

voisin ryhtyä rakentamaan valaanpyyntialusta - -
53

 

 

Tämä hanke ei edennyt pitemmälle; Helioksesta ei tullut valaanpyyntialusta. Lopulta 

tammikuussa 1857 Snellman löysi pietarsaarelaisen kauppiaan Ph. U. Strengbergin 

avulla Gustaf Pettersonin Pedersörestä. Seuraavaksi oli löydettävä kirvesmiehet. Tämä 

tehtävä kuului rakennusmestarille, mutta Snellmankin teki tiedusteluja Pietarsaaresta ja 

Kokkolasta päästäkseen aloittamaan työt. Hän oli valmis maksamaan kirvesmiehille 

yhteensä 3500 ruplaa, mutta Pettersonilla oli vaikeuksia löytää heitä sopivaan hintaan. 

Snellman oli jo lähellä luopua koko rakennushankkeesta sinä vuonna työvoiman kalleu-

den takia. Samaan aikaan Oulussa joka päivä töihin tarjoutui työväkeä, jota hän ei ha-

lunnut ottaa, ennen kuin työ oli saatu käyntiin.
54

 Snellman halusi palkata nimenomaan 

pohjalaisia, laivanrakennukseen erikoistuneita kirvesmiehiä, joiden taito perustui vuosi-

satoja vanhaan laivanrakennusperinteeseen Pohjanmaalla. Myös perimätieto kertoo, että 

paikalliset kirvesmiehet eivät kelvanneet Snellmanille, vaan hän toi ammattilaisia ruot-

sinkieliseltä Pohjanmaalta. Heitä sanottiin Oulussa ”etelän variksiksi”, jotka ”kraakkui-

vat”. Snellmanin omistama varvi Toppilansalmen yläsuulla ja eteläpuolella sai siitä ni-

mekseen Kraakkula.
55

 ”Etelän varikset” tunnettiin myös Raahessa. Pohjalaiset ja ran-

taruotsalaiset kirvesmiehet tulivat sinne kesäksi laivanrakennustöihin ja muuttivat tal-

veksi takaisin kotiseudulleen. He näyttävät olleen arvostettuja muissakin Suomen meri-

kaupungeissa. Pietarsaarelainen Malmin kauppahuone sai usein tiedusteluja eri suun-

nilta mahdollisuudesta palkata kirvesmiehiä Pietarsaaresta ja sen ympäristöstä.
56

 

 

Lopulta lähes kuukauden etsiskelyn jälkeen Snellman määräsi, että työt aloitetaan nii-

den kirvesmiesten kanssa, jotka oli saatu sovituilla ehdoilla. Työt alkoivat Kraakkulan 

varvilla helmikuun viimeisenä päivänä rakennusmestari Pettersonin, neljän kirvesmie-
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 ”- - har jag visserligen virke och öfrige materialen till ett 300 Lästens skepp som jag tänkt bygga, men 

ännu har jag ingen Byggmästare af detta virke kunde jag visserligen åtaga mig att bygga en Hvalfånga-
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hen, yhden oululaisen sepän ja kiiminkiläisen sepänrengin sekä kahdentoista päivätyö-

läisen voimin. Paria päivää myöhemmin ehti suurin osa pohjalaisista kirvesmiehistä pai-

kalle. Heistä suurin osa oli kotoisin Luodosta ja Pedersörestä, muutamat myös Kruunu-

pyystä, Kovjoelta ja Kokkolasta. Suurin osa pohjalaisista jatkoi töitä syys- ja lokakuu-

hun asti, lähelle vesillelaskupäivää. Uusia palkattiin silloin tällöin, erityisesti kesäkuus-

sa.
57

 Varvilla tarvittiin myös seppiä. Snellmanille oli suositeltu seppämestari N. G. 

Hedströmiä Haaparannasta, jota hän pyysi töihin joulukuussa 1856.
58

 Snellman maksoi 

palkkaa myös kolmelle muulle sepälle ja neljälle sepänrengille. Töissä oli myös sahaa-

jia, poraajia, varvivahteja ja loppukesästä vielä erikseen puuseppiä. Päivätyöläisten 

määrä kasvoi kesää kohti mentäessä. Heinäkuussa päivätyöläisiä kävi varvilla yli neljä-

kymmentä. Mukana oli jo muutamia laivan tulevaan miehistöön kuuluvia merimiehiä.
59

  

 

Rakennustilit ja kirjeet eivät kerro kovin paljon työn etenemisestä, mutta se lienee men-

nyt tavallisten vaiheiden mukaisesti. Tilikirjan mukaan sahaus varvilla alkoi 7.3. ja jat-

kui vesillelaskuun asti. Alustavasti jo kaatamisen yhteydessä veistetty puutavara sahat-

tiin, veistettiin ja taivutettiin varvilla lopulliseen muotoonsa. Köli laskettiin paikoilleen 

ja siihen kiinnitettiin perä- ja keulavannas, jotka tuettiin polvilla ja vahvikkeilla. Snell-

man mainitsee kirjeessään John Goodille, että keulavannas nostettiin 4.4.1857 
60

. Köliin 

kiinnitettiin kaaripuut. Kaarituksen valmistuttua tehtiin laidoitus eli kiinnitettiin lauta-

kerrokset kaarien sisä- ja ulkopuolelle. Seuraavaksi rakennettiin välikansi ja pääkansi, 

jotka tuettiin kulmanmuotoisilla tukipuilla eli polvilla. Mastojen alimmat osat tuettiin 

köliin.
61

 

 

Huhtikuussa hankittiin Pateniemen varvilta tilkitsemisriivejä tai niiden raaka-ainetta 

tervarohtimia. Muutamat päivätyölistoissa olevat naiset luultavasti punoivat tervaroh-

timista tai vanhoista köysistä riivejä. Kirvesmiehet rivesivät eli tiivistivät laivan kyljet 

ja kannen iskemällä punottua riiviä saumoihin moukarin ja syöttöraudan kanssa. Sen 

jälkeen saumat peitettiin piellä ja koko laiva tervattiin. Heinäkuussa laiva sai ensimmäi-

set maalikerrokset. Värit olivat perinteiset nokimusta eli kimrööki sekä keltaokra.
62
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Toukokuussa tulivat Hullista laivan ankkurit, kettingit ja monet muut laivatarvikkeet, 

jotka Snellman oli tilannut John Goodilta. Hän myös tilasi köysistön J. Hothilta Pieta-

rista. Hän kirjoitti Hothille odottavansa uuden laivan olevan valmis vesillelaskuun hei-

näkuussa, mutta siihen mennessä hänen täytyi saada köysistö ja kiinteä takila, jotka 

kiinnitettäisiin samoihin aikoihin. Snellman osti köysistön lisäksi myös purjekankaan 

Pietarista, Carl Bruunilta. Ensimmäinen lähetys tuli toukokuussa ja lisää lähetettiin ke-

sän aikana ja seuraavana talvena. Purjeiden ompelu alkoi elokuussa. Usein laivan tuleva 

kapteeni leikkasi purjeet, joskus jopa varustaja itse. Helioksen ensimmäisen purjekerran 

leikkaajasta ei ole tietoa, mutta tuleva kapteeni J. H. Store ainakin valvoi niiden valmis-

tumista ja maksoi palkat ompelijoille. Purjeenompelijat olivat tavallisesti kokeneita me-

rimiehiä. Helioksen purjeita valmisti seitsemän miestä. Useimmat ompeli Carl Taskila, 

joka sittemmin liittyi matruusina laivan miehistöön. Elo- ja syyskuussa rakennettiin 

myös laivaveneet.
63

 

 

Laivan lykkäjäiset eli vesillelasku oli suuri juhlapäivä, jota koko kaupunki tuli katso-

maan. Helios lykättiin varvilta Toppilansalmeen 28.10.1857.
64

 Painavan laivan liikutta-

miseksi rakennettiin lankkualusta ja kelkkoja, joiden väliin siveltiin soopaa. Heliostakin 

varten keitettiin suuri määrä soopaa, ja lisäksi hankittiin talia ja saksalaista soopaa. Lyk-

käyksen jälkeen naiset saivat kerätä ne pesuaineekseen. Juhlaan kuului olennaisena osa-

na alkoholitarjoilu varvin työmiehille. Helioksen rakennustilien mukaan lykkäjäisiä var-

ten hankittiin kolme kannua punssia ja seitsemän rommia sekä pullolliset sherryä ja vii-

niä sekä laatikollinen sikareita. Tämän lisäksi ”kalaasi kotona” kasvatti rakennuskustan-

nuksia 10 hopearuplalla.
65

  

 

Helioksen vesillelaskua olikin syytä juhlia, sillä se onnistui hyvin ”ylimääräisten varo-

keinojen” avulla. Laiva ei laskun aikana juurikaan hyppinyt vaan liukui hiljaa alas te-

lakalta. Kun laiva oli saatu vesille, menivät varustaja, kapteeni ja kirvesmiehet tarkas-

tamaan, oliko ruumaan vuotanut vettä. Saumat saattoivat löyhtyä jo vesillelaskun ai-

kana, mutta Helios ei vahingoittunut. Sikokölin saumat olivat laskun jälkeen yhtä tiiviit 
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kuin telakallakin, Snellmanin mukaan niihin ei voinut pistää kynäveitsen kärkeä. Sen 

sijaan reelingin saumat olivat vähän löyhtyneet. Suurempia korjauksia ei ilmeisesti tar-

vinnut tehdä.
66

 Snellman oli kaiken kaikkiaan tyytyväinen uuteen laivaansa: se ”- - tulee 

näyttämään hyvältä ja on myös tiivis ja joka suhteessa hyvin onnistunut”.
67

   

 

Vesillelaskun yhteydessä selvisi laivan nimi. Nimi oli kirjoitettu peräpeiliin ja peitetty 

laudalla. Kun laiva lähti liukumaan, lautaan kiinnitetyt narut nykäisivät sen irti ja nimi 

paljastui katselijoille.
68

 Kreikkalaisessa mytologiassa Helios on auringon henkilöitymä. 

Antiikin mytologia oli vanha ja perinteinen laivanimien lähde, jota käytettiin Suomessa-

kin hyvin paljon. Klassiset nimet olivat 1800-luvulla Suomessa vielä yleisempiä kuin 

muissa maissa. Tosin niiden suosio laski 1880-luvulle asti kalevalaisten ja muiden suo-

menkielisten nimien yleistyessä. Suomalaisia nimiä käytettiin erityisesti Raahessa ja 

Oulussa, jotka sijaitsivat suomenkielisillä alueilla. Laivanimiä tutkineen ANITA 

SCHYBERGSONIN mukaan laivannimet heijastivat aikansa poliittisia ja henkisiä virtauk-

sia. Klassisten nimien suosio johtui uushumanismin vahvasta asemasta Suomessa 1840-

luvulle asti. Klassisten kielten keskeinen asema yliopistoissa ja lukioissa säilyi Suomes-

sa pitempään kuin muissa pohjoismaissa. Kaikki kouluja käyneet, myös porvarit, tunsi-

vat antiikin historiaa ja myyttejä. Uushumanismin ajan jälkeenkin klassisia laivannimiä 

pidettiin sopivina ja luonnollisia, ja ennen kaikkea ne olivat nationalismin ja kielikiisto-

jen aikana poliittisesti neutraaleja.
69

 

 

Snellman näyttää yleensä suosineen antiikkinimiä. Ennen sotaa hän rakennutti pää-

varustajana kolme parkkilaivaa ja yhden kuunarin. Vain kuunari Onnilla oli suomen-

kielinen nimi, mutta parkit Astrea, Westa ja Hermes, kuten myös G. G. Snellmanin 

Pandora, olivat saaneet nimensä antiikin mytologiasta. Freden puolestaan nimettiin 

Krimin sodan päättäneen rauhan kunniaksi.
70

 Monet varustajat suosivat jotain tiettyä 

tyyppiä nimetessään laivoja, mutta on vaikeaa sanoa, oliko taustalla varsinaista ni-

                                                 
66

 ”med extra försigtighetsmåte”. J. W. Snellmanin kirje B. M. Ekelundille 18.11.1857. JWSA AII:3. 

OMA. Pahimmassa tapauksessa laiva kaatui ja vahingoittui vesillelaskun yhteydessä. Oulussa tällainen 

epäonninen laiva oli Bergbomin Sampo, jonka vesillelasku epäonnistui kaksi kertaa peräkkäin. Kaa-

tumiset vahingoittivat laivaa niin pahasti, ettei siitä ilmeisesti enää saatu uuden veroista. J. W. Snellmanin 

kirje John Tornbergille 15.9.1866. JWSA AII:12. OMA. 
67

 ”- - komma se bra ut äfven är hon tät och i alla väl lyckad - -” J. W. Snellmanin kirje J. G. Wallinille 

14.11.1857. JWSA AII:3. OMA. 
68

 Paulaharju 1925, 302. 
69

 Schybergson 2009, 63–64, 125–126, 196. 
70

 Snellman 1974, 68, 86, 90-92. 



 

   

28 

meämisjärjestelmää vai oliko kyse vain mieltymyksestä. Helios oli yleisimpien antiikin 

mytologiasta tulevien nimien joukossa: vuosina 1838–1938  Suomessa oli yhteensä 

kuusi Heliosta. Sopivaksi laivannimeksi sen teki yhteys voimakkaaseen jumalaan ja se, 

että merenkulkijan maailma koostui meren ja taivaan ilmiöistä.
 71

 Ei ole varmaa tietoa 

siitä, mitä Snellman ajatteli Heliosta nimetessään. On mahdollista, että hän mieltyi ni-

meen vastaanottaessaan viipurilaisen J. F. Hackmanin Helios-nimisen laivan Oulussa 

vain kaksi viikkoa ennen omansa vesillelaskua ja päätti antaa saman nimen omalle lai-

valleen.
72

  

 

Vesillelaskun jälkeen kirvesmiesten työ päättyi. Tilalle tuli päivätyöläisiä, jotka olivat 

todennäköisesti enimmäkseen merimiehiä. Mukana oli jo monia tulevan miehistön jäse-

niä. Myös seppiä tarvittiin edelleen. Kun runko oli nyt valmis, jatkettiin työtä muun 

muassa varustamalla sitä laivatarvikkeilla; tässä vaiheessa hankittiin esimerkiksi kongs-

peli eli käymäkela.
73

 Sitä käytettiin raskaiden purjeiden liikuttamiseen ja myös itse lai-

van siirtämiseen satamalaiturien läheisyydessä.
74

 Helios ei ehtinyt valmiiksi syksyn 

aikana, joten se joutui jäämään talveksi Ouluun. Marraskuun lopussa työt hiljenivät ja 

palkka juoksi talvikuukausina vain vahdille. Kirvesmiehet palasivat töihin maalis-

kuussa.  

 

Keväällä tuli vuoroon laivan takilointi eli mastojen pystytys ja tukeminen, muiden pyö-

röpuiden kuten raakojen, kahvelien, mesaani- ja halkaisijapuomin kiinnitys sekä köysis-

tön ja purjeiden asettaminen paikoilleen. Takilointi alkoi Snellmanin kirjeen mukaan 

huhtikuun loppupuolella.
75

 Osa takiloinnista oli ehkä tehty jo edellisenä kesänä ja syk-

synä, ainakin niin oli tarkoitus tehdä.
76

 Samaan aikaan valmistelut etenivät muillakin ta-

voilla. Laivaan hankittiin erilaisia varusteita paikallisilta käsityöläisiltä kahvipannuista 

alkaen. Viimeistelytöihin keväällä ja kesällä kuului ainakin uusien maalikerrosten sive-

leminen sekä kajuuttarakennuksen kattoikkunan eli skailetin rakentaminen.
77

 Snellman 

alkoi jo kysellä laivalle sopivia rahteja ja etsi sille pätevää perämiestä.
78
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Snellman pohti kirjeessään B. M. Ekelundille, että hän hankkisi Helioksen ruumaan rau-

tapolvia. Kesällä 1858 hän sai ne Utajärveltä Myllyrannan ruukilta. Polvia asennettiin 

yhdeksän kummallekin puolelle alempaan ruumaan tukemaan välikantta.
79

 Rautapolvet 

vahvistivat runkoa ja säästivät lastitilaa ruumassa, koska samat osat olisi muuten pitänyt 

valmistaa erikoispuusta paljon järeämpinä. Rautapolvien käyttö oli merkki raudan tulos-

ta laivanrakennusmateriaaliksi. 1850-luvulla alettiin maailmalla rakentaa komposiitti-

aluksia, joiden kaaret ja polvet tehtiin raudasta ja laidoitus ja kansi puusta. 1860-luvulla 

yleistyivät kokonaan rautarunkoiset purjelaivat. Suomessa puurakenteita vahvistettiin 

rautaosilla.
80

 Snellmanin mielestä Helios ei tarvinnut niitä varsinaisesti vahvistukseksi, 

vaan hän hankki ne luokitusta varten.
81

 

 

Luokituslaitos Veritaksen edustaja Suomessa, B. M. Ekelund Turusta myönsi Helioksel-

le luokituksen Veritaksen ensimmäiseen luokkaan viideksi vuodeksi, mutta jätti vielä 

auki sen, missä Helios sai liikkua. Tämä johtui siitä, että Helioksella ei ollut vielä metal-

livuorausta, eikä vuoraamattomalle laivalle saanut antaa muuta kuin rannikkopurjehduk-

seen oikeuttavan G:n (Grand cabotage). Vuoraus tehtiin yleensä Englannissa, ja 

Ekelund lupasi, että kirjain A (Atlantic trades) tai L (Long trades) täydennetään luoki-

tustodistukseen sen jälkeen.
 82

  Luokka A mahdollisti purjehduksen Atlantilla ja luokan 

L laivat saivat mennä Hyväntoivonniemen ja Kap Hornin ohi vielä kaukaisemmille me-

rille. Luokka ei kuitenkaan ehdottomasti estänyt toimimasta määrätyn purjehdusalueen 

ulkopuolella, jos rahtaaja päätti hyväksyä laivan.
83

 Puulaivojen rungot päällystettiin 

kupari-, messinki- tai sinkkilevyillä, koska se vahvisti laivaa, lisäsi sen nopeutta sekä 

suojasi sitä vesikasveja ja -eliöitä, ennen kaikkea laivamatoja vastaan. Metallivuoraus 

kuului Veritaksen vaatimuksiin lämpimillä vesillä kulkeville laivoille. Tavallisesti vuo-

raus, kuten muutamat muutkin viimeiset varustelut, tehtiin Englannissa, koska Suo-

messa työ oli selvästi kalliimpaa.
84

 Helios sai kuparivuorauksen ilmeisesti syksyllä 1858 

Englannissa.
85
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Luokitustodistuksen lisäksi Snellman hankki muut laivadokumentit kesän aikana. He-

lios mitattiin 28.6.1858 ja sille myönnettiin mittakirja. Sen mitoiksi saatiin 152 jalkaa 6 

tuumaa pituutta ja 34 jalkaa 4 tuumaa leveyttä. Pituus oli täsmälleen sama kuin piirus-

tuksissa, leveys oli vajaan jalan verran suurempi. Laivan syvyys mitattiin keulasta ja 

perästä sekä tyhjänä että lastissa. Piirustuksissa syväys oli arvioitu hieman suuremmaksi 

kuin se lopulta oli lastattuna. Helioksen vetoisuudeksi laskettiin 309 lästiä.
86

 Heinäkuus-

sa Snellman hankki maistraatilta asiakirjan, jossa todistettiin, että hän omisti laivan yk-

sin ja että se oli rakennettu Oulussa männystä tasasaumatekniikalla.
87

 Fredenin omisti 

laivayhtiö, jonka päävarustaja oli Snellman ja muut osakkaat S. W. Antman ja J. H. 

Snellman. Helios oli Snellmanin ensimmäinen kokonaan yksin omistama laiva.
88

 

 

Helioksen rakennuttaminen maksoi yhteensä 36 617,50 hopearuplaa.
89

 Suurimman osan 

kustannuksista aiheuttivat työntekijöiden palkat, jotka tekivät lähes 14 000 ruplaa. Puu-

tavara maksoi lähes 5000 ruplaa. Takilan raaka-aineet köysistö ja purjekangas maksoi-

vat lähes 6000 ruplaa. Hullista ja Tukholmasta tilatut metallit maksoivat yli 8500 rup-

laa. Loput laskusta muodostivat Fredeniltä jääneet sekalaiset tarvikkeet, seppien hiilet, 

piki, terva, hartsi ja öljy, Lyypekistä tuotu tammi, monien käsityöläisten laskut, kupari 

sekä sekalaiset kulut. Viimeksi mainittuun kuuluivat esimerkiksi varvin palovakuutuk-

set ja nuohoukset, työkalujen, ruokatavaroiden ja juomien hankkiminen sekä varvin ja 

sen rakennusten vuokra G. G. Snellmanille.
90

 Kiivas laivanrakennuskausi näkyi hintojen 

ja palkkojen nousemisena. Varsinkin työvoimakustannukset ja useiden muidenkin suo-

malaisten käyttämän John Goodin laivatarvikkeet kallistuivat Fredenin rakentamisesta. 

Sen sijaan puutavara oli aiempaa selvästi halvempaa.
91

 Halvemman puutavaran selityk-

senä voi olla vuoden 1856 katovuosi ja seuraavan talven vaikea tilanne maaseudulla.
92

  

 

Snellmanin mukaan Helios rakennettiin erityisellä huolella.
93

 Merenkulun kehityksestä 

ja sen tuomista uusista vaatimuksista kertovat laivan suuren koon ja kapean runkomuo-
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don lisäksi rakentaminen Veritaksen ensimmäiseen luokkaan, mistä syystä laivaa vah-

vistettiin tammiosilla, kuparipulteilla, rautapolvilla ja metallivuorauksella. Suuri osa 

laivatarvikkeista tuotiin ulkomailta. Samalla laiva oli kuitenkin hyvin perinteinen. 

Raaka-aine ja rakennustekniikka edustivat vuosisatoja vanhaa laivanveistoperinnettä. 

Helios rakennettiin käsityönä kotimaisesta männystä. Rakennusmestarin ja kirvesmies-

ten piti olla nimenomaan Pohjanmaalta, missä laivanveistotaito oli kehittynyt erityisen 

korkealle tasolle. Laivan runko kyllästettiin lähialueiden tuottamalla tervalla ja piellä. 

Käyttövoimana oli tuuli, jonka hyödyntämiseksi tarvittiin purjekangasta ja hamppuköy-

siä.  

 

 

1.3. Ensimmäiselle matkalle 

 

Uuden laivan onnistuminen selvisi vasta käytössä. Snellman uskoi Helioksen olevan no-

pea purjehtija, jonka pitäisi päästä Oulusta Lissaboniin puolessa kuukaudessa.
94

 Ensim-

mäiset tiedot Helioksen purjehdusnopeudesta Snellman sai Helsingöristä pojaltaan Jan-

nelta, joka matkusti sinne Helioksen mukana jatkaakseen edelleen Bremeniin. Hänen 

mukaansa Helios ei yleensä saavuttanut kovin hyvää vauhtia. Vaikka parhaimmillaan se 

oli yltänyt yhdeksään solmuun, enimmäkseen se kulki vain kahdesta kuuteen solmua. 

Jannen mukaan kapteeni Store sanoi, että se purjehtii vielä hyvin toisessa lastissa.
95

 J. 

H. Store itse lähetti lisää uutisia Lissabonista. Matka kesti 33 vuorokautta. Helsingörin 

jälkeen nopeus näyttää parantuneen, mutta toiveet ”klipperin” nopeudesta taisivat olla 

liian suuret: 

 

Mitä tulee laivan purjehdukseen, tällä lastilla ei voi sanoa lopullisesti, se on pur-

jehtinut keskinkertaisesti. Parhaimmillaan olemme saaneet 10 solmua, mutta mi-

tään hankavastaiseen purjehtijaa siitä ei tule, sillä navakassa tuulessa ja kaikilla 

purjeilla emme ole saaneet enempää kuin 6-7, korkeintaan harvoin 8, mikä ei ole 

kehuttavasti klipperilaivalle.
96

  

 

                                                 
94

 J. W. Snellmanin kirje John D. Shawille 12.6.1858. JWSA AII:3. OMA. 
95

 Johan Snellmanin kirje J. W. Snellmanille 20.8.1858. JWSA AI:29. OMA, 
96

 ”Hvad skeppets seglation beträffar, kan man ej med den här lasten bestämma hon har seglat medell 

maltigt för frisk flor har vi fått 10 kp men ingen bidevindare blir hon, ty med frisk vind och alla segell ha 

vi ej fått mer än 6 á 7 högts sällan 8, hvilket ej är att skryta för ett Klippar skepp.” J. H. Storen kirje J. W. 

Snellmanille 9.9.1858. JWSA AI:29. OMA. 



 

   

32 

Malmin kauppahuoneen laivoihin verrattuna Storen mainitsemat nopeudet ovat vain 

vähän alhaisempia. Veritas, Rapide, Enterprise ja Alerte saavuttivat parhaimmillaan 10–

11 solmua. Enterprise kulki parhaimmillaan hankavastaiseen kahdeksan solmua.
97

 

Bergbomin Storfursten Constantin, joka oli Sandorffin suunnittelema ja ensimmäinen 

Pateniemeltä valmistunut laiva, osoittautui heti erinomaiseksi purjehtijaksi. Se pääsi 

parhaimmillaan 13 solmuun, mitä Oulun Wiikko-Sanomia piti kansainväliselläkin ta-

solla harvinaisen hyvänä saavutuksena.
98

 Joka tapauksessa nopeuteen vaikuttivat monet 

asiat. Tuulet ja merivirrat merkitsivät luonnollisesti paljon purjelaivalle. Laivan runko-

muoto ja purjeet vaikuttivat, ja niiden kanssa Snellman oli tehnyt parhaansa. Pohjan 

metallivuoraus, joka pienensi veden vastusta, oli vielä tekemättä. Lasti ei Storen mu-

kaan ollut nopeuden kannalta paras mahdollinen. Uusissa laivoissa oli usein aluksi pik-

kuvikoja, jotka saatiin korjattua. Purjelaivat olivat kaikki yksilöllisiä, ja niiden ominai-

suudet oli opittava tuntemaan.
99

 Snellmankin arveli, että vaikka Helios purjehtikin aluk-

si vain keskinkertaisesti, voi odottaa, että se vielä oppii.
100

 Ainakin yhdessä suhteessa 

Helios kesti kansainvälisen vertailun: ”laiva on maalattu mustaksi, näyttää erittäin 

hyvältä [ja sitä] pidetään kauneimpana laivana Lissabonissa”.
101

 

 

Tärkeä merkitys oli myös kapteenin ja miehistön taidoilla.
102

 Laiva oli hierarkkinen yh-

teisö, joka jakaantui toisaalta päällystöön ja miehistöön ja toisaalta erilaisiin vakans-

seihin. Eri vakansseissa toimineiden miesten työtehtävät olivat erilaiset ja myös palkat 

vaihtelivat huomattavan paljon. Päällystöön kuului kapteenin lisäksi perämies ja kons-

taapeli. Perämiehen tehtävänä oli muun muassa komentaa toista vahtia ja valvoa laivan 

käytännön töitä. Pitemmillä matkoilla saattoi olla mukana myös aliperämies, jolla oli 

suoritettu perämiehentutkinto, mutta muuten vähemmän kokemusta kuin perämiehellä. 

Konstaapeli oli usein melko nuori ja kokematon merimies, joka oli kuitenkin käynyt 

jonkin verran kouluja ja saattoi tähdätä merikouluun.  Ellei laivalla ollut aliperämiestä, 

konstaapeli johti toista vahtia kapteenin alaisuudessa ja hänen muihin tehtäviinsä kuului 

proviantista eli laivamuonasta ja muista varastoista huolehtiminen. Varsinainen miehis-

tö koostui kirvesmiehestä, matruuseista, puolimatruuseista, jungmanneista sekä kokista 
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ja kajuuttavahdista. Kirvesmies ei yleensä osallistunut tavallisiin merimiehentöihin, 

vaan hoiti laivan tilkitsemisen ja muut kirvesmiehentyöt. Matruusit olivat kokeneita 

merimiehiä, jotka selviytyivät kaikista merimiehentöistä. Kokenein matruusi toimi puo-

suna, joka opasti muita miehiä ja vastasi erityisesti purjeiden kunnosta. Puolimatruuseil-

la oli vähemmän kokemusta kuin varsinaisilla matruuseilla, mutta enemmän kuin jung-

manneilla eli laivapojilla; nämä osallistuivat merimiehentöihin taitojensa mukaan. Kok-

ki valmisti ruoan ja oli tavallisesti joko nuori ja kokematon tai muuten sopimaton ras-

kaampiin töihin. Kajuuttavahti toimi kapteenin palvelijana.
103

 Helioksen miehistö oli 

suurimmillaan sen ensimmäisillä matkoilla, sillä se koostui kapteenista ja 19 merimie-

hestä. Kapteenin lisäksi päällystöön kuuluivat perämies, myöhemmin matkan aikana 

pestattu aliperämies
104

 ja konstaapeli. Miehistön muodostivat kirvesmies, neljä matruu-

sia, kolme puolimatruusia, kuusi jungmannia sekä kokki ja kajuuttavahti.
105

 Helioksen 

ensimmäistä miehistöä kapteeni Store luonnehti aika huonoksi: ”- - merellä heillä ei tee 

paljoakaan”.
106

 

 

Helioksen ensimmäisellä matkalla ongelmana oli kapteeni J. H. Storen huono terveys. 

Hän oli jo ennen lähtöä niin sairas, että Snellman epäili, ettei hänestä ehkä olisi Heliok-

sen päälliköksi. Ilmeisesti Storen terveys ei ollut ennen lähtöä vielä niin huono, että 

Snellman olisi voinut vaihtaa laivan rakentamista johtaneen kapteenin. Snellman halusi 

kuitenkin saada Heliokselle kapteenintutkinnon suorittaneen perämiehen, joka pystyisi 

tarvittaessa ottamaan päällikkyyden.
107

 Perämieheksi tuli 25-vuotias Julius Wiklund 

Kokkolasta. Hänen setänsä Anders Wiklund oli Snellmanin ystävä, johon tämä otti yh-

teyttä, kun Helios oli lähtenyt Lissabonista Swanseaan, eikä Store ollut kirjoittanut il-

moittaakseen laivan saapumisesta. Snellman pyysi Anders Wiklundia lähettämään tie-

don perämiehelle, että tämä tarvittaessa kirjoittaisi Snellmanille laivan tilanteesta ja 

kapteenin sairastuessa ottaisi komennon laivassa.
108

  

 

Helioksen ensimmäistä vaikeuttivat myös huonot suhdanteet. Krimin sodan kuljetustar-

peita varten oli rakennettu paljon uusia laivoja. Sodan loputtua ne tulivat kilpailemaan 
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samoista rahdeista ja markkinoille syntyi ylitarjontaa. Vuonna 1857 puhkesi lisäksi 

maailmanlaajuinen talouskriisi, joka laski rahtihintoja ja pakotti monet laivat työttömik-

si.
109

 Helios vei ensimmäiseksi tervaa ja puutavaraa Oulusta Lissaboniin, mutta sieltä ei 

löytynyt sopivaa rahtia niin suurelle laivalle eikä myöskään suolaa kotimaahan vietä-

väksi, koska Lissabonissa seisoi niin paljon ruotsalaisia ja norjalaisia laivoja odotta-

massa suolarahteja.
110

 Helios lähti Iso-Britanniaan hankkimaan rahtia ja saamaan poh-

jaansa metallivuorauksen. Kapteeni Store järjesti Heliokselle rahtimatkan Itä-Intiaan. 

Menomatkalla se veisi kivihiiltä Jemenin Adeniin ja paluumatkalla toisi tiikkilastin Eu-

rooppaan Burman Moulmeinista. Rahtien hinnat eivät olleet oikein tyydyttävät, mutta 

parempaakaan ei ollut tarjolla ja niiden pelättiin edelleen laskevan.
111

  

 

Kesällä 1859 Helioksen saavuttua Adeniin Snellman sai kirjeen sekä kapteeni Storelta 

että perämies Wiklundilta. Molemmat antoivat lisätietoja laivan purjehdusominaisuuk-

sista, mutta ne olivat keskenään ristiriidassa. Store kirjoitti, että laiva purjehti jotenkin, 

seuraili useimpia, mutta ohittajaksi siitä ei ollut. Muuten se oli hyvä ja vakaa valtameri-

alus. Osa John Goodin toimittamista varusteista oli Storen mielestä kelvottomia.
112

 

Wiklundin mukaan Helios purjehti niin hyvin, että vain yksi laiva pääsi ohittamaan sen, 

ja sekin kesti kaksi vuorokautta. Wiklundin asia koski kuitenkin erityisesti kapteeni 

Storea. Kapteeni oli sairastanut jo Iso-Britanniassa, joten työt olivat jääneet perämiehen 

vastuulle. Jo silloin Wiklund oli ajatellut, ettei Store ole kunnossa johtamaan laivaa näin 

pitkällä merimatkalla, mutta ei ollut vielä halunnut tiedottaa asiasta Snellmanille, ettei 

hänen toimintaansa olisi pidetty hätiköitynä. Matkalla Adeniin tilanne muuttui vaikeam-

maksi kapteenin sairastaessa edelleen. Hän ei selviytynyt töistään ja hänen päänsä vai-

kutti olevan sekaisin. Hän valitti ja riiteli ja Wiklundin harmiksi panetteli tätä selän ta-

kana miehistölle. Hyväntoivonniemen myrskyissä menetettiin laivan isovene, koska 

kapteeni ei antanut kiinnittää sitä ruffin katolle.
113

 Storen itsensä mukaan hän kärsi alku-

matkasta huimauksesta ja pyörtyilystä, mutta voi nyt Adenin lämpimässä ilmastossa 

paljon paremmin. Moulmeinista ja paluumatkalta Kapkaupungista Store ilmoitti olevan-
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sa täysin terve.
114

 Yhdestä asiasta Wiklund oli Storen kanssa samaa mieltä: miehistö oli 

huono ja työskenteli hitaasti.
115

 

 

Helioksen palattua Lontooseen Wiklund kirjoitti uudelleen Snellmanille.  Wiklundin 

mukaan Store ei ollut ollenkaan terve, vaan hänen sairautensa ja sekava käytöksensä oli 

monin tavoin vaikeuttanut paluumatkaa.
116

 Snellman oli kuitenkin tehnyt päätöksensä jo 

ennen Helioksen saapumista. Hän erotti kapteeni Storen ja luovutti Helioksen päällik-

kyyden perämies Wiklundille. Snellman perusteli Storelle, että tämän olisi jatkossa 

huonon terveytensä takia parempi tehdä lyhempiä matkoja.
117

 Vaikka Snellman korosti 

olevansa huolissaan kapteenin terveydestä, hänelle oli silti ennen kaikkea tärkeää saada 

uudelle ja kalliille laivalleen sellainen kapteeni, johon hän pystyi luottamaan. Kapteenil-

la oli vastuu laivasta, sen purjehduksista ja liiketoimista. Varustajan piti pystyä luotta-

maan, että kapteeni pystyi täyttämään velvollisuutensa parhaalla mahdollisella taval-

la.
118

 Sairas ja sekavasti käyttäytyvä kapteeni oli ilman muuta sopimaton tehtävään. 

Store ei kuitenkaan ollut ainoa erotettu merikapteeni. Fredenin ensimmäinen kapteeni J. 

G. Wallin ei onnistunut saamaan laivaansa tuottamaan voittoa, vaan hänen johdollaan 

Freden toimi jatkuvasti tappiollisesti. Snellman oli tyytymätön Wallinin tuhlaavaisuu-

teen ja kevytmielisyyteen ja vuonna 1861 hän korvasi tämän kokeneemmalla John 

Tornbergilla.
119

 

 

Snellman oli ensin aikonut lähettää Helioksen uudelle rahtimatkalle, mutta kuultuaan 

Wiklundilta, että laivan runko oli kärsinyt makeasta jokivedestä Moulmeinissa ja kai-

pasi suolausta, hän päätti ottaa laivan kotiin. Suolaus hoitui hakemalla suolalasti Portu-

galin Setubalista myytäväksi Oulussa; siinä saatiin samalla rahti kotisatamaan ja kylläs-

tettiin puinen runko lastista tihkuvalla suolavedellä.
120

 Matkojen tilinpäätökset oli ta-

pana tehdä laivan palattua kotisatamaan. Jos Fredenin alkuvuodet menivät huonosti, ei 

Helioksenkaan ensimmäinen matka sujunut sen paremmin: se teki tappiota yhteensä 
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2694,39 hopearuplaa.
121

 Huonoa tulosta selittävät osittain lama-aika ja alhaiset rahtihin-

nat, mutta ennen kaikkea suuret kustannukset. Tarkastettuaan matkan tilit seuraavana 

talvena Snellman päivitteli Moulmeinissa ja Kapkaupungissa syntyneitä laskuja ja ke-

hotti kapteeni Wiklundia olemaan säästäväisempi kuin kapteeni Store oli ollut.
122

  

 

Heliosta rakennettaessa tavoiteltiin nopeutta ja tehokkuutta, ja sitä kautta mahdollisim-

man paljon voittoa kansainvälisiltä rahtimarkkinoilta. Laivanrakennuksen onnistumises-

ta kapteeni ja perämies esittivät erilaisia mielipiteitä. Ottaen huomioon kapteeni Storen 

terveyden huononemisen Aasian matkan aikana, oli Wiklundin arvio luultavasti luotet-

tavampi. Helios lienee ollut kohtalaisen hyvä purjehtija. Se ei ehkä saavuttanut kaikista 

korkeimpia ennätysnopeuksia, mutta se ei myöskään ollut merkittävästi huonompi kuin 

esimerkiksi Malmin laivat. Taloudellisesti sen ensimmäinen matka epäonnistui. Talous-

lama kuitenkin hellitti matkan aikana, vuonna 1860 tilanne oli jo selvästi parempi
123

. 

Kun päällikköongelmakin oli ratkaistu, oli aika lähteä uudelle matkalle ja ryhtyä todella 

tienaamaan rakennuskustannuksia takaisin.  
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2. PURJEIDEN HUIPPUKAUSI: MATKA 1860–1864 

 

2.1. Helios Itä-Intiassa 

 

Helios lähti 25.8.1860 Oulusta uudelle matkalle Julius Wiklundin johdolla lastattuna 

puutavaralla, joka tällä kertaa kuljetettiin Lontooseen Bergbomin kauppahuoneen las-

kuun.
124

 Oululaisten vientituotteiden kuljetus ulkomaille oli yksi osa sen toimintaa, mut-

ta ei sen varsinainen tarkoitus. Helioksen kaltaisia suuria ja kalliita laivoja ei rakennettu 

oman kaupan tarpeita varten, vaan kansainväliseen rahdinkuljetukseen. Rahtilaivan kap-

teenin työ oli käytännössä neuvottelemista rahtisopimuksista ja niiden toteuttamista. 

Kauppaneuvos J. W. Snellmanin antamissa kirjallisissa ohjeissa kapteeni Wiklundin 

tehtäväksi Lontoossa tuli ensimmäiseksi toimittaa lasti ostajalle, saada laiva mahdolli-

simman nopeasti kuntoon uutta matkaa varten ja hankkia Heliokselle uusi rahtisopimus. 

Ohjeiden mukaan Wiklundin tuli käyttää Snellmanin liiketuttavien palveluksia, mutta 

rahtisopimuksen sai tehdä myös muun meklarin
125

 kanssa, jos tällä oli parempi tarjous. 

Wiklundin piti myös sähköttää tiedot tarjouksista Ouluun, niin että Snellman voisi itse 

valita niistä parhaan.
126

  

 

Lontoossa kapteeni Wiklund onnistui hankkimaan Heliokselle rahdin reilussa kahdessa 

viikossa. Hän allekirjoitti sertepartian itsenäisesti kysymättä sähkeellä kauppaneuvok-

sen mielipidettä, sillä hän pelkäsi, että parinkin päivän viivytyksestä mahdollisuus olisi 

voinut mennä ohi. Hän myös käytti toista meklariliikettä kuin niitä, joita hänelle oli suo-

siteltu. Wiklund siis toimi kahdellakin tavalla omavaltaisesti vaston saamiaan ohjeita. ”- 

- En tiedä, olenko tehnyt oikein vain väärin, mutta olen yrittänyt tehdä parhaan ratkai-

sun oman harkintani mukaan - -”, hän kirjoitti.
127

  

 

Helios lähtisi jälleen Itä-Intiaan; uusi rahtimatka olisi lähes samanlainen kuin edellinen-

kin. Menomatkalla se veisi kivihiiltä ja kappaletavaraa Rangooniin ja paluumatkaa var-
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ten se lastaisi Moulmeinissa riisiä tai tiikkiä.
128

 Molemmat kaupungit sijaitsivat Iso-Bri-

tannian Intiaan liitetyssä Etelä-Burmassa. Kivihiili oli tyypillinen purjelaivojen meno-

rahti. Sitä vietiin Englannista ja Walesista lähes kaikkialle maailmaan höyrylaivojen, 

junien ja teollisuuden polttoaineeksi, ja sitä oli saatavilla lastattavaksi lähes aina. Me-

renkulun kannalta sen merkitys oli, että siitä sai alhaisesta hinnasta huolimatta tarpeeksi 

rahtituloja kattamaan menomatkan kustannuksia, niin että pitkät purjehdukset olivat 

kannattavia. Varsinainen voitto saatiin paluumatkan siirtomaatuotteiden kuljettamises-

ta.
129

 Wiklundkin kirjoitti, että menorahti ei ole suuri, mutta jos kaikki menee hyvin pa-

luurahti nostaa matkan kannattavuutta.
130

 Paluumatkan rahti oli matkan tuloksen kan-

nalta se tärkeämpi. Usein se sovittiin ensin ja etsittiin vasta sitten jotain menomatkaa 

varten, ettei laivan tarvinnut purjehtia tuottamattomasti painolastissa
131

. Maailman-

kauppa kulki 1800-luvulla niin, että siirtomaista tuotiin raaka-aineita ja siirtomaatuot-

teita Eurooppaan ja siten niiden merikuljetuksille oli suuri kysyntä, mutta toiseen suun-

taan vietäviä tuotteita oli paljon vähemmän.
132

  

 

Kauppaneuvos Snellman hyväksyi Wiklundin toiminnan. Rahti oli hänenkin mielestään 

paras, joka sillä hetkellä oli saatavilla. Wiklund selvisi Englannista matkalle kahden ja 

puolen kuukauden oleskelulla, jonka aikana purettiin Oulusta tuotu terva- ja puutavara-

lasti, käytettiin laiva kuivatelakalla ja lastattiin kivihiilet ja kappaletavara. Helios oli 

lähtövalmis 10.12. Wiklund sai kauppaneuvokselta kiitosta toiminnastaan Lontoossa, 

koska satama-aika ei venynyt pitkäksi ja samalla muistutuksen siitä, mikä oli menestyk-

sellisen rahtimerenkulun salaisuus: 

 

- - Toivon, että Herra Kapteeni muistaa aina, että aika on rahaa, ja että vain tarmok-

kuudella ja huolellisuudella sekä ankaralla taloudenpidolla voi näinä aikoina ansaita 

jotain.
133
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Helios saapui menorahdin purkusatamaan Rangooniin toukokuun alussa. Muutamia 

viikkoja matka-ajasta kului Kapkaupungissa, jonne täytyi palata korjauttamaan peräsin-

tä. Wiklundin mielestä matka oli hidas, Ceylonin jälkeen oli tyyntä, mutta monilla muil-

la matka meni vielä huonommin. Rangoonissa oli vielä epävarmaa, tuleeko paluulastiksi 

riisiä vai tiikkiä. Kauppaneuvos ei olisi halunnut tiikkiä, sillä sen lastaaminen oli hidas-

ta, vaikeaa ja laivalle vahingollista, eikä Heliosta rakennettu sellaista lastia varten.
134

 

Samalla tavalla hän kirjoitti kapteeni Storelle edellisellä matkalla.
135

 Wiklundin mieles-

tä tiikki ei ollut sen huonompi vaihtoehto kuin riisikään. Molemmista sai saman hinnan. 

Tiikin hidas lastaaminen kyllä nosti kustannuksia, mutta toisaalta monet olivat saaneet 

riisistä laivaansa kuivalahon.
136

 Kun Bergbomin laivat kävivät Itä-Intiassa, niiden tär-

keimmät tuontitavarat olivat riisin lisäksi tee, sokeri, kahvi, mausteet ja rottinki. Tiikkiä 

pidettiin alempiarvoisena tuotteena.
137

 Edellä mainitut tavarat edustivat niin sanottujen 

rikkaiden kauppateiden ylellisyystuotteita, joita suomalaiset laivat lastasivat 1860-luvul-

la yleisesti ja saivat niistä kaikista korkeimmat tuotot.
138

 Snellman luultavasti toivoi 

myös Heliokselle mieluummin näitä arvokkaampia tuotteita. Se saattoi olla tavoitteena 

jo rakentamisvaiheessa, kun Helioksesta suunniteltiin nopeaa ”klipperiä”. Klippereitä-

hän rakennettiin pääasiassa tuomaan tuore teesato mahdollisimman nopeasti Kiinasta 

Eurooppaan.
139

 

 

Helios ehti Moulmeiniin kesäkuun lopulla. Lastiksi tuli tiikki, sillä siihen vuodenaikaan 

edellinen riisisato oli jo lähes lopussa ja seuraavan kypsymiseen oli vielä aikaa. Wik-

lundin mukaan tiikkilasti oli jo valmiina lastattavaksi ja jos työ jatkuisi yhtä hyvin kuin 

alkoi, he olisivat lähtövalmiina kolmessa viikossa.
140

 Tietenkään lastaus ei sujunut 

toivotulla nopeudella, sillä esteeksi tuli tiikin vaikea lastattavuus. Valmiiksi toimitetut 

tukit olivat väärän pituisia ja Helios joutui odottamaan, että lastaaja toimitti sille uuden 

lastin. Moulmeinissa kului koko heinäkuu ja puolet elokuuta. Odottaminen satamassa 

kasvatti luonnollisesti kustannuksia. Miehistön palkat oli maksettava, mutta vastineeksi 

ei saatu tuottoja. Myös ruokaa piti ostaa, ja Wiklund harmitteli erityisesti leivän kalle-

utta. Hänen mielestään sitä olisi pitänyt tuoda enemmän Englannista, mutta laivassa ei 
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ollut rautatankkeja, joissa se säilyisi kuukausien mittaiset merimatkat. Myös purjekan-

kaaseen ja köysiin meni rahaa. Menorahdista saadut tulot menivät kokonaan Rangoonin 

ja Moulmeinin kustannuksiin ja lisäksi paluurahdista piti ottaa ennakkoa.
141

  

 

Helios lähti läheisestä Amherstin kaupungista 24.8. Alkumatkalla kärsittiin huonosta 

säästä, mutta Hyväntoivonniemen ympäri päästiin hyvissä tuulissa. Vaikka kauppaneu-

vos Snellman oli tähdentänyt, että laiva pitää varustaa niin, ettei matkan varrella tarvitse 

pysähtyä täydentämään varastoja, joutui Wiklund viemään Helioksen St. Helenan saa-

relle ottamaan vettä, sillä sadetta oli saatu viimeksi Bengalinlahdella. Sieltä Wiklund 

kirjoitti, että pitkä valtamerimatka oli kuluttanut laivaa monella tavalla. Isoraaka oli niin 

laho, että sen tilalle oli vaihdettava vararaaka jo Mauritiuksen kohdalla. Myös fokka-

raa’an vaihtaminen tulisi pian ajankohtaiseksi. Halkaisijapuomia oli jouduttu korjaile-

maan jo menomatkalla ja sekin olisi korjattava lähitulevaisuudessa. Myös purjeet ja 

juokseva köysistö olivat päässeet huonoon kuntoon, vaikka Wiklund oli yrittänyt sääs-

tää niitä ottamalla ne kokonaan alas Rangoonissa ja Moulmeinissa. Pohjan kuparivuo-

rauskin tuntui olevan kulunut ja moni levy irronnut kokonaan.  

 

Tässä vaiheessa Wiklund otti esille ajatuksen, että Heliokseen pitäisi laittaa kaksinker-

taiset märssyraa’at ja -purjeet
142

. Hän perusteli, että sellaiset olisivat paljon helpommat 

käsitellä ja ne kuluttaisivat paljon vähemmän purjeita. Purjeet pitäisi joka tapauksessa 

uusia ennen lähtöä uudelle pitemmälle matkalle.
143

 Suuret yhtenäiset märssypurjeet alet-

tiin jakaa kahdeksi pienemmäksi ja helpommin käsiteltäväksi ala- ja ylämärssypurjeeksi 

Yhdysvalloissa 1850-luvun alussa ja menetelmä oli jo melko yleisessä käytössä maail-

malla vuoteen 1862 mennessä. Se yleistyi nopeasti myös Suomessa Krimin sodan jäl-

keen, YRJÖ KAUKIAISEN mukaan yhtä nopeasti tai nopeammin kuin Iso-Britanniassa.
144

 

Julius Wiklund tuntui olevan toista mieltä: 

 

Useimmilla kaiken maalaisilla, jotka kulkevat tätä tietä, on ne [- -] ja miksi suomalai-

set ovat kaukana jäljessä, vaikka he tietävät, että ne ovat paremmat?
145
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Siitä, yleistyikö menetelmä Oulussa nopeasti vai hitaasti, ei ole tietoa. Fredenillä niitä 

ei ollut vielä 1864.
146

 Laivatauluissa jaettuja märssypurjeita alkaa näkyä 1860-luvun 

puolivälistä alkaen.
147

 Kauppaneuvos Snellman ainakin tunsi menetelmän jo ennen 

Wiklundin kirjettä. Hän oli samaa mieltä siitä, että kaksinkertaiset märssyraa’at olivat 

hyödylliset, eikä hänellä ollut mitään niiden laittamista vastaan. Kuitenkin ne pitäisi 

vaihtaa vasta sitten kun purjeet pitäisi muutenkin uusia, niin ettei tarvitse turhaan val-

mistaa uutta purjekertaa ja lisäksi uudet märssypurjeet pitäisi mieluiten valmistaa van-

hoista. Hän ei uskonut, että purjeet olisivat jo yhden kaukomatkan jälkeen niin huono-

kuntoiset, että ne olisi uusittava kokonaan.
148

  

 

Märssyraakojen ja -purjeiden muuttaminen siirtyi tuonnemmaksi, mutta Helioksen saa-

vuttua Englantiin selvisi, että pohjan kuparivuoraus oli todella huonossa kunnossa. Siitä 

puuttui suuria paloja ja loput levyt olivat kuluneet paperinohuiksi. Se oli siten pakko uu-

sia kokonaan, vaikka aluksi Wiklund ja Snellman arvelivat, että paikkaamalla vanhaa 

selvittäisiin vielä yhdestä lyhyemmästä matkasta.
149

 Saatuaan kaikki huoltotöiden laskut 

tutkittavakseen, kiteytti kauppaneuvos Snellman käsityksensä Itä-Intian matkoista seu-

raavasti: 

 

Näyttää siltä, että Itä-Intian matkat kuluttavat mahdottomasti niin kuparointia kuin 

kaikkea muutakin, niin että näiltä matkoilta pitäisi saada todella korkeita rahteja, 

että ne kannattaisivat. Vahinko, että niin paljon vuorausta menetettiin, kunhan eivät 

madot olisi vahingoittaneet pohjaa kovin paljon, mihin en usko, sillä vuoraus irtosi 

luultavasti kotimatkalla.
150

 

 

Snellmanin huoli kustannuksista oli ymmärrettävää, sillä vuodelta 1861 ei tullut ollen-

kaan rahtituloja. Kun koko vuosi kului Itä-Intian matkalla ja maksu paluurahdista saa-

tiin vasta vuoden 1862 puolella, kutistui edellisen vuoden saldo vuodenvaihteessa 
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4276,26 ruplasta 935,50 ruplaan. Vaikka satama-aika Moulmeinissa venyi ja laivan kor-

jauskustannukset matkan jälkeen nousivat, ei matka epäonnistunutkaan, sillä rahtituloja 

riitti Ouluun lähetettäväksi yhteensä 1500 puntaa, yli 10 000 hopearuplaa.
151

 Tiikki ei 

ollut mieluisin Itä-Intian kauppatavara, mutta siitä saatu rahtihinta oli korkein, jonka 

Helios sai koskaan.
152

 Wiklundin kannalta tärkeintä oli, että hän onnistui toteuttamaan 

rahtisopimuksen eli tuomaan lastin turvallisesti ilman havereita ostajalle Lontooseen. 

Mahdollisuuksia oli parempaankin tulokseen, kunhan seuraava rahtimatka onnistuisi 

paremmin. 

 

Oululaisten laivojen Itä-Intian matkat olivat vasta kymmenen vuotta vanha ilmiö. P. W. 

SNELLMANIN tietojen mukaan ensimmäinen oululainen Itä-Intian kävijä oli Granbergin 

omistama parkki Ilos, jonka kapteeni J. H. Store vei Akyabiin vuonna 1850.
153

 Vuosi-

kymmenen alussa myös Snellmanin laivat alkoivat käydä siellä.
154

 Suomalaisten laivo-

jen purjehdusalue laajentui 1830-luvulta alkaen kaikille valtamerille. Niin sanottu maa-

ilmanpurjehdus ulottui paitsi Itä-Intiaan myös esimerkiksi Kiinaan, Venäjän Kauko-

itään, Australiaan ja Amerikan länsirannikolle. Kaupan vapautuminen, erityisesti Ison-

Britannian purjehdussäännön kumoaminen 1849, avasi laajempia markkinoita suoma-

laisille rahdinkuljettajille. Pitkille merireiteille lähdettiin Krimin sodan jälkeen entistä 

useammin, ja varsinkin Itä-Intia tuli tavalliseksi kohteeksi sodan jälkeen rakennetuille 

suurille ja hyvin varustetuille laivoille.
155

 Helios lähti jo toiselle matkalle kohti Burmaa, 

ja Freden kävi alkuvuosinaan ainakin Singaporessa
156

 ja Bombayssa
157

. Sen sijaan 

Bergbomin kauppahuone vältteli aluksi Itä-Intiaa, mutta 1860-luvun alussa sen laivat 

alkoivat käydä siellä lastaamassa arvokkaita siirtomaatuotteita. Bergbomin laivat liik-

kuivat myös Tyynellä valtamerellä. Bergbomin Ukosta tuli ensimmäinen oululainen 

maailman ympäri purjehtinut laiva vuonna 1860 ja muutamaa vuotta myöhemmin Ka-

leva teki neljä Tyynen valtameren ylitystä peräkkäin.
158

 Snellmanin laivojen ei tiedetä 

purjehtineen maailman ympäri tai ylittäneen Tyyntä valtamerta, myöskään Amerikan 

länsirannikolla käynneistä ei ole tietoa. Niiden kaukaisimmat matkakohteet ilmeisesti 

olivat Kaukoidässä. 
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Helios rakennettiin juuri näitä pitkiä valtamerimatkoja ja arvokkaiden siirtomaatuottei-

den kuljetusta varten. Suomen laivasto oli 1860-luvulla kansainvälisestikin katsottuna 

ajanmukainen ja kilpailukykyinen. Maan väestömäärään ja oman kaupan tarpeeseen 

verrattuna se oli myös huomattavan suuri. Maailmanpurjehdukseen eli purjehdukseen 

Hyväntoivonniemen ja Kap Hornin takaisilla merillä osallistui kuitenkin vain osa lai-

voista: suurimmat, nopeimmat ja parhaiten varustetut. Helios oli yksi niistä. 1860-luvun 

alussa se kilpaili markkinoiden parhaista rahdeista, JARI OJALAN termin mukaisesti ”yk-

kössarjassa”.
159

 Helioksen maailmanpurjehdusten kausi kesti kuitenkin vain sen ensim-

mäiset viisi vuotta 1858–1863. Tämän jälkeen se liikkui vain Euroopan merialueilla ja 

Atlantilla. Todennäköisesti pisimpien matkojen loppuminen liittyy laivan ikääntymiseen 

ja luokituksen putoamiseen. Kuten Helioksenkin matka osoittaa, nämä erittäin vaativat 

ja kuluttavat valtamerimatkat edellyttivät lujaa, hyvänkuntoista laivaa.  

 

 

2.2. Hyvä ja halukas miehistö? 

 

Kauppaneuvos Snellman oli jo marraskuussa kirjoittanut, että seuraavaksi olisi parasta 

tehdä lyhyempi matka esimerkiksi Amerikkaan, Länsi-Intiaan, Välimerelle tai Mustal-

lemerelle, koska vuodenaika olisi liian myöhäinen lähteä takaisin Aasiaan.
160

 Sillä aikaa 

kun tiikkiä lossattiin, alkoi kapteeni kysellä uutta rahtia. Heliokselle tarjottiin paluurah-

teja muun muassa Rangoonista sekä Havannasta, Wiklundia kiinnosti myös Australia.
161

 

Nyt olivat myös rahtisuhdanteet korkealla, sillä edellisenä vuonna puhjennut Yhdys-

valtain sisällissota esti amerikkalaisten laivojen osallistumisen kansainvälisille rahti-

markkinoille.
162

 Neuvotellessaan Heliokselle uutta rahtia tammikuussa 1862 Wiklund 

odotti poliittisen tilanteen muuttuvan pian vieläkin edullisemmaksi: 

 

- - Uskon, että sitä ei päätetä ennen kuin tulee sota Amerikan ja Englannin välille, 

ja silloin meidän lippumme maksaisi rahaa.
163
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Wiklund ei ollut ainoa, joka ajatteli näin, sillä Yhdysvaltain ja Iso-Britannian kireitä 

välejä tarkkailtiin myös Bergbomin ja Malmin kauppahuoneissa. Molemmat varustajat 

uskoivat, että sellaisessa tilanteessa neutraalit maat hyötyisivät.
164

 Vaikka sotaa ei tullut, 

syntyi uusi rahtisopimus joka tapauksessa nopeasti. Kauppaneuvoksen toiveen mukai-

sesti lähdettäisiin Väli-Amerikkaan, Hondurasissa sijainneeseen Belizen kaupunkiin. 

Tämäkin maailmankolkka kuului Iso-Britannian omistuksiin. Helios hakisi sieltä ma-

honkia, mutta menomatka olisi tehtävä painolastissa. Mahongista maksettaisiin 61/3 

shillinkiä tonnilta.
165

 Matka oli tyypillinen esimerkki 1860-luvun Atlantin purjehduk-

sesta. Suomalaisten purjelaivojen matkat Atlantille olivat suureksi osaksi tällaisia edes-

takaisia käyntejä Britannian tai Manner-Euroopan ja Britannian Väli-Amerikan tai 

Länsi-Intian siirtomaiden välillä, mistä tuotiin noin kaksi kolmasosaa Atlantin paluu-

rahdeista. Laivat kävivät myös Etelä- ja Pohjois-Amerikassa. Väli-Amerikasta ja Länsi-

Intiasta tuotiin sokeria, mahonkia tai muuta puutavaraa. Menomatkalle saatiin yleensä 

kivihiiltä.
166

 

 

Matkan tässä vaiheessa, kun takana oli yksi pitkä purjehdus Aasiaan ja Oulusta oltiin 

oltu poissa puolitoista vuotta, alkoi näkyä merkkejä miehistön tyytymättömyydestä. 

Tähän mennessä kapteeni Wiklundilla on ollut pääasiassa syytä olla tyytyväinen mie-

histöönsä. Matkan alussa hän kirjoitti pitävänsä miehistöstä ja perämiehestä paljon.
167

 

Kun suomalaisilla laivoilla oli yleinen karkailuaalto meneillään, Wiklund yritti ehkäistä 

karkaamisia kohtelemalla miehiä hyvin ”- - sekä ruoalla että muutenkin - -”, sillä hän 

uskoi kohtelulla olevan merkitystä siihen, tyytyivätkö miehet olemaan laivassa.
168

 Vain 

puolimatruusi Hyrynkangas oli yrittänyt karata edellisenä vuonna Lontoossa, mutta hä-

net saatiin heti kiinni.
169

 Myöhemmin Wiklund kirjoitti, että Hyrynkangas oli hyvä 

mies, vaikka hän tuli huijatuksi Lontoossa.
170

 Myös St. Helenalta hän kirjoitti, että ”- - 

kokonaisuudessaan minulla on hyvä ja halukas miehistö”.
171

 Verrattuna esimerkiksi H. 

W. Snellman nuoremman eli Willen toimintaan Toivon päällikkönä Wiklundilla näyttää 
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olleen kokonaan toisenlainen tapa suhtautua miehistöön. YRJÖ KAUKIAISEN mukaan 

Willen käsitys merimiehistä oli jyrkän kielteinen. Tämä kuvaili miehiään joskus vaike-

asti käsiteltäviksi ja kurittomiksi, joskus kelvottomiksi ja suuriksi raukoiksi. Hänen kir-

jeistään ei löydy kehuja. Ajattelutapa oli yleensäkin tyypillinen paremmassa yhteiskun-

nallisessa asemassa olleille ihmisille. Wille oli sekä perämiehenä että kapteenina kova 

kurinpitäjä ja edellytti samaa myös laivansa päällystöltä. Kurinpito ja todennäköinen 

simputus Toivolla johti moniin karkaamisiin ja jopa yhteen itsemurhaan.
172

  

  

Vaikka Wiklundin kirjeistä näkyy monessa kohdassa myönteinen asenne miehistöä koh-

taan, hän toisaalta edellytti, että työt tulivat tehtyä. Perämies Johan Grönmark, jota Wik-

lund myös usein kehui, lienee hänkin ollut keskimääräistä lempeämpi, sillä Wiklundin 

mukaan hän oli liian hidas patistamaan. Ongelmia aiheutti eniten kirvesmies Kauppi, 

joka haastoi riitaa ja juopotteli matruusi Bengtilän kanssa, eikä hyvä kohtelukaan saanut 

häntä käyttäytymään paremmin, ”- - mutta minun tarvitsee vain sanoa yksi sana toisille, 

niin he pistävät hänet talteen”.
173

 Kaiken kaikkiaan Helioksen ilmapiiri vaikuttaa pysy-

neen hyvänä Itä-Intian matkan aikana, ainakin kapteenin kannalta katsottuna.  

 

Lontoossa alkoi kuitenkin näyttää, etteivät kaikki miehet olleet täysin tyytyväisiä. Hel-

mikuussa 1862, vähän ennen lähtöä Lontoosta, kolme miestä karkasi: puolimatruusi 

Fredrik Hyrynkangas, jungmanni Matts Merilä sekä kokki Adam Hulkkonen.
174

 Meri-

miesten karkaaminen oli 1800-luvulla hyvin yleistä ja sitä pidettiin suurena ongelmana. 

Karkaamisia yritettiin ehkäistä välillä koventamalla rangaistuksia, välillä lieventämällä 

niitä.
175

 Varustajat tiesivät kyllä, että karkaamisten takana oli ennen kaikkea suomalai-

silla laivoilla maksettu huono palkka
176

, mutta kun tästä kilpailuedusta ei haluttu luopua, 

syytettiin karkaamisista merimiehiä ja näitä satamissa houkuttelevia krymppareita ja 

runnareita.
177

 Karkaamisten taustalla oli tavallisesti yhdistelmä useista syistä: pahimmil-

laan useiden vuosien pituiset merimatkat, laivojen huonot olosuhteet, kova kuri, riidat, 
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velat, toiveet paremmasta palkasta ja oloista toisilla laivoilla tai siirtolaiseksi pääsystä. 

Pako oli merimiehen kannalta usein järkiperäinen ja harkittu ratkaisu ja tavallisesti 

myös isommalla joukolla suunniteltu ja toteutettu.
178

  

 

Vaikka Helioksen päällystö olisi kohdellut miehistöä miten inhimillisesti tahansa, kar-

kaamiset osoittavat, että miehet eivät silti välttämättä tunteneet mitään erityistä uskolli-

suutta laivaansa kohtaan, vaan he seurasivat omia intressejään. Luultavasti ainakin jo 

edellisenä vuonna karkaamista yrittäneellä Hyrynkankaalla oli alun perinkin tavoitteena 

päästä paremmin palkattuihin töihin ulkomaalaisissa laivoissa. Miehistön nuoremmille 

jäsenille oli luvattu yhden tai puolentoista hopearuplan palkankorotus, ”- - että he pysyi-

sivät tyytyväisinä ja työteliäinä”.
179

 Wiklundin mielestä se oli hyvä korotus, mutta mie-

het olisivat halunneet saada enemmän.
180

  

 

Ennen lähtöä Lontoosta myös matkalla jalkansa satuttanut matruusi Bengtilä jätettiin 

sairaalaan. Helmikuun lopulla Wiklund kirjoitti kauppahuoneen konttorissa työskennel-

leelle Albert Snellmanille, että strekseelien
181

 maksaminen näiden omaisille lopetettai-

siin, ja että hän oli palkannut tilalle yhtä halpaa väkeä. Samalla hän kirjoitti olevansa 

lähdössä jo samana päivänä: 

 

- - Tänään aion lähteä ja olen tyytyväinen, että pääsen taas matkalle [- -], en aikai-

le kauan tällä matkalla, jos kaikki menee onnellisesti ja hyvin - -
182

 

 

Huonon sään takia Helios pääsi aloittamaan Atlantin ylityksen vasta 13.3. Matka sujui 

hitaasti, mutta onnellisesti ja laiva saapui Belizeen toukokuun alussa. Wiklund sai pe-

rille tultuaan kauppaneuvoksen kirjeen, jossa myös tämä toivoi nopeaa matkaa ja uskoi, 

että kapteeni tekee kaikkensa nopeuttaakseen oleskelua Belizessä.
183

 Wiklund oli samaa 

mieltä: hän toivoi pääsevänsä mahdollisimman pian lähtemään, saapuvansa onnellisesti 

Lontooseen – valtameren ylityksen onnistuminen ei koskaan ollut itsestäänselvyys – ja 
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pääsevänsä uudelle matkalle, mieluiten Itä-Intiaan hakemaan riisiä. Satamatyöt Beli-

zessä alkoivatkin lupaavasti: painolasti purettiin viikossa ja mahongin lastauksen piti 

alkaa viikon sisällä.
184

 Kuitenkin Wiklund joutui kirjoittamaan seuraavassa postissa 

kuukauden kuluttua, että viikosta tuli pitkä: mahonki saatiin lastattavaksi vasta 9.6. 

Syynä oli kuivuus. Kuukausiin ei ollut satanut eikä puuta voitu uittaa rannikolle ennen 

sadekauden alkamista. Wiklund kirjoitti harmissaan, että luuli olevansa siihen aikaan 

taas Englannissa. Hän uskoi olevansa lähtövalmis kolmessa viikossa.
185

 

 

Lastaus oli lopulta valmis vasta heinäkuun 15. päivänä, viiden viikon kovan työskente-

lyn jälkeen. Wiklundilla oli silloin niin kiire päästä matkalle, ettei hän ehtinyt tehdä 

edes Belizen tilejä valmiiksi ennen lähtöä. Hän uskoi lähtevänsä parin päivän sisällä ”- - 

tästä ikävästä paikasta - -” ja toivoi saavansa nopean paluumatkan, ”- - ettei kaikki aina 

menisi vastahankaan”.
186

 Noin viikkoa myöhemmin, kun Helioksen oli tarkoitus lähteä 

seuraavana päivänä, tuli eteen vielä viimeinen viivytys. Wiklund kuvasi, miten hän me-

ni puoli kahdelta yöllä kannelle eikä löytänyt sieltä ollenkaan vahtia. Hän meni skans-

siin kysymään, mistä moinen johtui. Marttanen kertoi herättäneensä Kärnän yhdeltä. 

Sen jälkeen puolen tunnin sisällä olivat jungmannit Julkunen, Granat, Kärnä, Huuma-

senkangas ja Hellström ottaneet tavaransa ja karanneet veneellä. Wiklund kuitenkin tiesi 

heti, mistä hänen piti miehiään kysellä, sillä Belizessä toimi vain yksi ainoa 

krymppari.
187

  

 

Krympparit olivat kapakoiden ja merimiesten asuntoloiden pitäjiä, jotka houkuttelivat 

merimiehiä karkaamaan lupaamalla välittää näille paremmin palkatun työpaikan, luon-

nollisesti välityspalkkiota vastaan. Usein merimies samalla velkaantui ja joutui maksa-

maan uuden pestinsä ensimmäisten kuukausien palkat krympparille. Kapteenit ja va-

rustajat pitivät krymppareita syyllisinä karkaamisongelmaan ja paheksuivat näiden mo-

raalitonta toimintaa.
188

 Esimerkiksi Albin Stjerncreutzin vuonna 1862 ilmestyneessä 

Suomalaisessa Meri-sanakirjassa kehotettiin kapteeneja aina ulkomaan satamissa va-

roittamaan nuoria merimiehiä, että nämä välttäisivät ”tämmöisiä petturi roistoja”.
189
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Tarvittaessa kapteenit kuitenkin hankkivat työvoimaa krymppareilta. JARI OJALAN mu-

kaan krympparien työnvälitystoiminta oli vakiintunut osa merenkulun työmarkkinoita, 

ja ongelma oli lähinnä se, että luonteeltaan epävirallinen toiminta saattoi olla riskial-

tista.
190

  

 

Wiklund meni kysymään miehiään Belizen ainoalta krympparilta ja sai epämääräisen 

vastauksen: jos tällä oli heidät, he olivat tulleet omasta tahdostaan. Wiklund yritti saada 

jungmanninsa takaisin ensin poliisin avulla, mutta turhaan, joten hän alkoi neuvotella 

krympparin kanssa. Krymppari lupasi antaa heidät takaisin 150 dollarilla, mutta Wik-

lund onnistui pääsemään sopimukseen puolet alemmalla hinnalla:  

 

- - Hän pyysi minua tulemaan seuraavana aamuna, kun tulin, tuli hän mukaan 

sluuppiin näyttääkseen missä he ovat, sitten jonkin matkan päässä kaupungista oli 

venevalkama, johon rantauduimme, ja hän sanoi, ota heidät tuolta, ja hyppäsi itse 

metsään, ja minä sain ottaa viisi herrasmiestäni - -
191

 

 

Wiklund piti tapauksen pahimpana puolena sitä, että krympparille piti maksaa etukä-

teen, vaikka hänen mukaansa menetys tulikin koettelemaan karanneita itseään; hän vä-

hensi summan miesten palkasta.
192

 Merimiehet yleensäkin joutuivat maksamaan palkas-

taan krympparien palkkiot, mutta tällä kertaa karkulaiset tulivat pahemman kerran pe-

tetyiksi, kun krymppari myi heidät takaisin omaan laivaansa. He eivät päässeet parem-

mille palkoille, kuten olivat luultavasti toivoneet, mutta joutuivat kyllä korvaamaan 

aiheuttamansa kustannukset. 

 

Raha oli todennäköisesti jälleen tärkeimpiä syitä karkaamisen takana. Wiklundin mu-

kaan merimiesten palkkataso Belizessä oli korkealla, ”- - kun ei ole saatavissa muita 

kuin rikollisia - -”, minkä takia heidät houkuteltiin karkaamaan.
193

 Toinen syy oli mat-

kan pituus. Merimiehet joutuivat tekemään työsopimuksen, jonka mukaan heidän oli 
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pysyttävä laivassa niin kauan, kunnes se palasi jälleen kotisatamaan tai johonkin muu-

hun kotimaan satamaan, vaikka matkat saattoivat kestää viisikin vuotta yhteen me-

noon.
194

 Helioksen lähdöstä Oulusta oli kulunut jo lähes kaksi vuotta. Belizessä miehet 

olivat yrittäneet turhaan saada raatihuoneella hyväksyttyä uuden työsopimuksen, jonka 

mukaan he olisivat saaneet erota laivasta kahden vuoden kuluttua.
195

 Jos Wiklund puhui 

uudesta Itä-Intian matkasta miehistön kuullen, saattoi tieto yhä jatkuvasta matkasta 

nostaa erohaluja ja lainmukaisen eron epäonnistuttua myös karkaamishaluja. 

 

Karkaaminen Lontoossa ei näytä haitanneen kapteenia kovin paljon, koska silloin hä-

nellä oli hyvin aikaa löytää yhtä matalapalkkaisia täydennyksiä. Belizessä karkaamis-

yritys tapahtui harvinaisen huonolla hetkellä: seuraavana päivänä laiva oli vihdoinkin 

lähdössä satamasta pitkän, kalliin ja ikävän odottelun jälkeen, ja kapteeni odottaessa 

kärsimättömänä pääsevänsä palaamaan Eurooppaan ja jälleen uudelle ja paremmin tuot-

tavalle rahtimatkalle. Uusien miesten palkkaaminen ei myöskään ollut siellä yhtä help-

poa. Wiklund oli ymmärrettävästi vihainen tästä ylimääräisestä harmista ikäväksi koke-

mansa pitkän odottelun ja kiireisen lastaamisurakan päälle. Hän myös syytti miehistön 

vanhempia jäseniä karkaamisen sallimisesta, sillä hänen mielestään matruusi Marttanen 

ainakaan ei voinut ehtiä nukahtaa puolessa tunnissa. Näyttää, että kapteenin aikaisempi 

myönteinen asenne miehistöä kohtaan koveni tapauksen jälkeen, sillä vielä kaksi kuu-

kautta myöhemmin Helioksen lähestyessä Falmouthia hän kirjoitti ankaraan sävyyn:  

 

 - - mutta kun tulemme Englantiin, he saavat kyllä huomata kenen kanssa ovat teke-

misissä, minä olen näyttänyt hyvää katsantoa niin kauan.
196

  

 

Siinä asiassa kauppaneuvos Snellman oli kuitenkin Wiklundin kanssa eri mieltä. Hänen 

mielestään karkureiden ankara kohtelu ei ollut oikein, vaan oli parasta kohdella heitä 

kuten ennekin.
197

 Wiklund vastasikin tekevänsä niin, sillä miehet ymmärsivät tehneensä 

virheen.
198

 Loppumatkan aikana kukaan ei enää yrittänyt karata. Voi kuvitella, etteivät 

ainakaan krympparien lupaukset enää houkutelleet Helioksen miehistöä Belizen koke-

muksen jälkeen. 
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Merimiesten huono asema oli suomalaisille varustajille merkittävä kilpailuetu. Laivan 

työt tulivat tehtyä edullisesti, kun miehistön palkat olivat alhaiset, raskasta työtä teetet-

tiin paljon, ja kohtelu oli tavallisesti ankaraa. Matkat olivat pitkiä ja arvaamattomia, 

eikä kukaan voinut lähtiessään tietää, monenko vuoden kuluttua palaisi kotiin, jos pa-

laisi ollenkaan. Merimiehillä itsellään oli huonot mahdollisuudet vaikuttaa asemaansa, 

vaikka he toisinaan sitä yrittivätkin, kuten Belizessä tehty yritys muuttaa työsopimusta 

osoittaa. Tämän seurauksena merimiesten karkaaminen oli yleistä koko rahtipurjehdus-

ten aikakauden ajan, koska se oli lopulta heidän ainoa mahdollisuutensa parantaa ase-

maansa. Varustajalle ja kapteenille merimiesten karkaaminen aiheutti kustannuksia, 

ylimääräistä työtä ja ajanhukkaa, toisin sanoen liiketoiminnan tehokkuus kärsi.
199

 Lon-

toon ja Belizen karkaamisista nähdään, että Helioksen miehistössä oli tyytymättömyyttä. 

Jos he olivatkin alkumatkasta ”hyvä ja halukas miehistö”, tässä vaiheessa ainakin osa 

miehistä halusi päästä pois. Kuten Wiklund arveli, raha ja pitkäkestoinen matka olivat 

luultavasti tärkeimmät syyt, mutta silti karkureilla oli luultavasti muitakin motiiveja, 

ehkä jokaisella omansa. Kapteeni tuskin tiesi kaikkea, mitä skanssissa ajateltiin. 

 

Varustajan ja kapteenin toivoma nopea käväisy Atlantin takana ei toteutunut lastin 

odottamisen, hitaan lastauksen ja merimiesten karkaamisen takia. Tästä matkasta tuli 

kaikkea muuta kuin onnistunut. Helios lähti Belizestä 25.7. lähes kolmen kuukauden 

oleskelun jälkeen. Niin pitkä satama-aika tuli luonnollisesti kalliiksi, varsinkin kun 

kaikki oli paikkakunnalla kallista. Tilannetta pahensi se, ettei Helioksella ollut meno-

rahtia. Belizen rahdista jäi lähetettäväksi Ouluun vain 500 puntaa, 3357,70 hopearup-

laa.
200

 Tulos oli pettymys varsinkin verrattuna siihen, miten pitkän ajan käynti Belizessä 

kesti.
201

 Tässä vaiheessa, kun laiva oli uusi ja rahtimarkkinat hyvät, odotettiin Heliok-

selta parempia tuottoja.  
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2.3. Tärkeä taloudenpito 

 

Syyskuun loppupuolella Helios saapui ensin Falmouthiin ja jatkoi ohjeet saatuaan ma-

hongin purkusatamaan Glasgow’hun. Uusi rahti järjestyi marraskuussa: paluumatkalle 

puuvillaa tai muuta kauppatavaraa Bombaysta Iso-Britanniaan tai Manner-Eurooppaan 

60–67 shillinkiä tonnilta, ja menomatkalle ratapölkkyjä ja -kiskoja Glasgow’sta 

Karachiin, 35 shillinkiä tonnilta. Wiklundin mielestä rahdit olivat huonoja, sillä laivoja 

oli tarjolla paljon ja kauppiailla varaa valita. Toisaalta hänellä itselläänkin oli valinnan-

varaa, sillä tarjolla oli paluurahteja ainakin Ceylonista ja Itä-Intian riisisatamista. Tämän 

matkan hän valitsi siksi, koska siihen ei kuulunut niin paljon käyntejä eri satamissa eikä 

siis yhtä paljon kuluja.
202

 Karachi sijaitsi brittiläisen Intian kuningaskunnan länsirajalla. 

Helioksen saama menomatkan lasti kertoo siirtomaaisäntien toiminnasta Intiassa: britit 

rakensivat tähän aikaan kiivaasti maahan rautatieverkostoa. Puuvillan tuonti saattoi liit-

tyä Yhdysvaltain sisällissotaan, joka johti Euroopan tekstiiliteollisuudessa ”puuvillan-

nälkään”. Kun Yhdysvaltain etelävaltiot eivät pystyneet viemään puuvillaa, täytyi löytää 

vaihtoehtoisia puuvillan tuontialueita, joista merkittävin oli Intia.
203

 Helios siis toimi 

edelleen brittiläisen imperiumin alueella ja palveli sen sisäistä kauppaa. 

 

Satama-ajasta muodostui jälleen kerran pitkä. Sekä lossaus että lastaus kestivät kauan ja 

työvoimaa oli huonosti saatavilla. Lastaus valmistui joulukuun 10. päivänä, minkä jäl-

keen Helios siirtyi Greenockin redille lähteäkseen merelle. Matkalle ei kuitenkaan pääs-

ty, sillä myrskytuulet lounaasta estivät lähdön. Wiklund jäi odottamaan muutosta säässä 

ja lupasi lähteä ensimmäisen tilaisuuden tullen.
204

 Myrsky kuitenkin jatkui useita viik-

koja. Wiklund kirjoitti uudelleen tammikuun alussa, jolloin hän odotti edelleen Green-

ockin redillä parempaa säätä. Jotkut laivat olivat yrittäneet merelle, mutta olivat joutu-

neet palaamaan takaisin ja monet olivat ajautuneet rannikolle ja haaksirikkoutuneet. 

Wiklund lopetti kirjeensä: ”Saan toivottaa hyvää uutta vuotta ja tulkoon siitä parempi 

Heliokselle kuin kuluneesta”.
205
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Pitkän satama-ajan lisäksi kuluja tuli Skotlannissa muutenkin paljon, sillä laivassa oli 

paljon uusittavaa ja kunnostettavaa. Helios piti varustaa uudelle matkalle muun muassa 

uusilla köysillä, purjeilla ja pyöröpuilla, ja Wiklundin mukaan varusteet olivat järkyttä-

vän kalliita, ”- - niin että tulee sairaaksi, kun ajattelee kaikkea”.
206

 Tässä vaiheessa 

Wiklund myös laitatti Heliokselle kaksinkertaiset märssyraa’at. Miehistö ompeli purjeet 

itse, mutta kankaaseen ja köysiin meni yli 310 puntaa. Pyöröpuihin, kuten lahonneen 

mesaanimaston korvaamiseen, uusiin raakoihin ja niiden asettamiseen, meni yli 280 

puntaa. Myös proviantista eli laivamuonasta syntyi yli 300 punnan lasku. Lisäksi mie-

histöstä monet joutuivat olemaan sairaalassa. Kustannuksia tuli lopulta yhteensä noin 

2640 puntaa.
207

 Kauppaneuvos Snellman, joka tarkasti kapteenin lähettämät tilit ja las-

kut, järkyttyi Glasgow’ssa kulutetuista summista. Hän kirjoitti Fredenin kapteeni Torn-

bergille, että Helioksen kustannukset olivat niin uskomattomia, että tilit näyttivät mene-

vän tappiollisiksi.
208

 Wiklundille itselleen hän kirjoitti olevansa pahoillaan pitkän odo-

tusajan ja kohtuuttoman suurien kulujen takia ja pelkäävänsä, ettei kapteeni ollut tarpee-

ksi hyvin sisäistänyt ohjeidensa kohtaa, jonka mukaan tämä sai tehdä matkalla vain kai-

kista välttämättömimmät hankinnat: 

 

- - Mitä vakavimmin pyydän Herra Kapteenia aina tarkoin harkitsemaan, mitä il-

man voi ja mitä ilman ei voi tulla toimeen, sillä vain ankaralla taloudenpidolla ja 

tarmokkuudella voi merenkulkumme näinä aikoina kannattaa, muutoin siitä tulee 

tuhoisaa varustamoille ja se täytyy niin ollen vähitellen lopettaa.
209

 

 

Wiklund ja Snellman jatkoivat keskustelua kustannuksista vuoden kuluessa. Wiklundin 

mielestä ei olisi hyödyttänyt mitään lähteä Greenockista aikaisemmin, koska se olisi 

vain kuluttanut purjeita, mutta perille ei oltaisi tultu yhtään aikaisemmin. Jotkut muut 

laivat kyllä lähtivät ennen Heliosta, mutta joutuivat palaamaan takaisin vahingoittunei-

na. Kustannuksista ja Belizen vähäisistä voitoista hänkin oli surullinen, mutta ihmetteli 

samalla, mistä hän oikein olisi voinut säästää. Wiklund oli yrittänyt ostaa kaiken mah-

dollisimman edullisesti ja tehdä vain välttämättömät hankinnat, mutta halvemmalla ei 
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saanut ja vähemmällä varustautumisella ei pitkästä merimatkasta olisi selvitty. ”- - Tar-

koitukseni ei todellakaan ole tahallani tuhlata, mutta toivon, ettei tule enempää sellaisia 

matkoja kuin Belize”.
210

 Snellman vastasi, että hänen mielestään ylimääräiset kulut 

koostuivat monista asioista, joita ei voinut tarkasti eritellä. Hänen mielestään vuoden 

aikana oli ostettu ihan liikaa purjekangasta, vaikka otettaisiin huomioon kaksinkertais-

ten märssypurjeiden vaihtaminen. Snellman epäili, että kankaan suuri kulutus johtui 

purjeiden huolimattomasta hoidosta. Myös liian hieno proviantti kasvatti kustannuk-

sia.
211

 

 

Suomen purjemerenkulku perustui alhaisiin kustannuksiin. Kansainvälisillä markki-

noilla pystyttiin kilpailemaan edullisten puulaivojen ja merimiesten alhaisten palkkojen 

avulla, toisin sanoen alhaisilla pääoma- ja työvoimakuluilla.
212

 JARI OJALAN mukaan 

varustajat pyrkivät saamaan kustannuksia yhä enemmän alas merenkulun kannattavuu-

den hiipuessa 1870-luvulta alkaen. Silloin säästettiin muun muassa korjauskuluista ja 

jättämällä laivat ja lastit vakuuttamatta.
213

 1860-luvun alussa ei kuitenkaan voi vielä 

puhua kannattavuuden hiipumisesta, vaan se oli päinvastoin kaikista kannattavinta aikaa 

Krimin sodan jälkeisenä aikana. Rahtisuhdanteet olivat huipussaan 1864, ja suomalais-

ten uudet ja ajanmukaiset laivat pystyivät vielä kilpailemaan parhaista rahdeista.
214

 Ku-

ten Helioksen esimerkistä nähdään, hyvinäkään aikoina kannattavuus ei ollut itsestään 

selvää eikä hyviä tuottoja ei saavutettu helposti. Säästäväisyys oli tarpeen jo hyvinä 

vuosina. Snellman käytti toisinaan ilmausta ”näinä aikoina” yhteyksissä, jotka viittaavat 

hänen pitäneen aikoja vaikeina merenkululle.
215

 Kuitenkin tätä aikaa kannattavampaa 

merenkulku oli ollut vain 1840-luvulla.
216

 1840-luku oli myös Snellmanille hyvää aikaa: 

kauppahuoneen laivanvarustustoiminta laajeni ja varallisuus kasvoi nopeasti.
217

 Snell-

man ilmeisesti piti Krimin sotaa edeltänyttä aikaa parempana merenkulun kannalta kuin 

1860-luvun alun tilannetta. Syy saattaa olla jatkuvasti kiristynyt kilpailu merillä, mutta 

tutkimustiedon puuttuessa ei voida sanoa, oliko merenkulku ennen Krimin sotaa var-
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mempi tulonlähde, vai oliko kyse vain Snellmanin tavasta korostaa säästäväisyyden 

merkitystä.   

  

Matkasta Karachiin ja takaisin tuli jälleen vaikea: 

 

Pitkän odottelun jälkeen vastatuulen takia Glasgow’ssa luulin sitten saavani usko-

mattoman nopean matkan. Pääsin vain 10 vuorokaudessa Madeiralle ja [matka] 

meni hyvin kunnes kaakkoispasaatien jälkeen oli tyyntä 40. eteläiselle leveysasteelle 

asti, silloin sain läntisen myrskyn, niin että kolmen viikon ajan olin enemmän veden 

alla kuin päällä. Luulin, etten ikinä selviä siitä ilman vahinkoja, mutta kaikki meni 

hyvin.
218

 

 

Wiklund oli varma siitä, ettei vaikeista olosuhteista olisi selvitty ilman kaksinkertaisia 

märssyraakoja, vaikka ne kieltämättä maksoivat paljon. Nämä tiedot tulivat Mauritiuk-

selta Intian valtamereltä. Satamaan oli pakko poiketa, koska kapteenilla oli silmätuleh-

dus, joka vaati lääkärin hoitoa. Pysähdys kesti vain yhden vuorokauden. Wiklund halusi 

päästä heti jatkamaan, vaikka lääkäri suositteli parin päivän odottelua.
219

 Mauritiukselta 

lähtiessä kolme merimiestä tuli hämäräsokeiksi. Tämä vaiva oli merimiehelle hankala, 

sillä työtä tehtiin vahtivuorojen mukaisesti yötä päivää, ja tähystäminen ja ylhäällä ta-

kilassa työskentely pimeässä oli mahdotonta ilman hämäränäköä. Hämäräsokeus johtuu 

A-vitamiinin puutteesta, mikä ei ole yllättävää laivan olosuhteissa. Wiklundilla oli ajal-

leen tyypillinen käsitys sairauden syystä: ”He ovat luultavasti nukkuneet kuunvalossa, 

minkä olen aina yrittänyt estää”.
220

 

 

Helios saapui Karachiin toukokuun 6. päivänä. Aluksi Wiklund arvioi, että paluumat-

kalle päästäisiin neljän tai viiden viikon kuluttua.
221

 Karachissa paluumatkan rahtisopi-

mukseen tuli muutos. Wiklund sähkötti Bombayhin useita kertoja saadakseen varmis-
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tettua, että lasti olisi heti laivan saapuessa valmiina. Paikallinen kauppias puolestaan 

halusi ensin nähdä laivan ja sitten vasta päättää antaako lastin Heliokselle vai ei. Lopulta 

vastapuoli peruutti rahtisopimuksen ja Wiklund sopi nopeasti uuden sopimuksen rah-

dista Karachista Marseilleen hinnalla 70 shillinkiä tonnilta. Uusi sopimus oli siis edel-

listä parempi paitsi hinnan myös ajankäytön kannalta, koska nyt vältyttiin käynniltä 

Bombayssa.
222

 Lasti saatiin sisälle heinäkuun alussa. Se koostui 265 puuvillapaalista ja 

9400 säkillisestä siemeniä. Paluumatkalle ei kuitenkaan päästy heti, sillä ensin täytyi 

odottaa tulvavuoksea eli uuden- ja täydenkuun aikana tulevia vuorovesihuippuja.
223

  

 

Kahden viikon päästä selvisi, että uudenkuun tulvavuoksi ei riittänyt viemään laivaa 

sataman hietasärkän yli, vaan täytyi odottaa täydenkuun vielä voimakkaampaa vuoro-

vesihuippua. Ongelmia oli myös muilla laivoilla, jotka eivät päässeet tulemaan tai läh-

temään. Heliosta yritettiin saada ulos monella tavalla, mutta mikään ei auttanut. 

Wiklundin turhautuminen jatkuviin vastoinkäymisiin näkyy kirjeestä: 

 

Kyllä on surullista, että joutuu seisomaan joka satamassa neljäsosavuoden, mutta 

kun en tietääkseni ole syyllinen siihen, niin sille ei voi mitään. [- -] Nyt minun täy-

tyy lopettaa ikuinen valitusvirteni, en kyllä uskonut olevani pitkäaikainen vieras 

tässä satamassa, kun alku näytti niin lupaavalta.
224

 

 

Täydenkuun tulvavuoksenkaan tullessa heinäkuun lopussa särkän päällä ei ollut kovin 

paljon vettä eikä sen ylittäminen ollut helppoa. Monien muiden laivojen tavoin Helios 

sai lähtiessään pohjakosketuksen, mutta säästyi kuitenkin vaurioilta.
225

 Kuukauden 

ylimääräinen odottelu nosti jälleen kustannuksia, eikä menorahdin tuotto riittänyt kat-

tamaan niitä. Wiklund joutui nostamaan Karachissa 350 puntaa, mutta koko vuonna 

1863 hän ei voinut lähettää rahtituloja varustajalle.
226

 Snellman pahoitteli viivytystä, 

joka pienensi hänen laskemaansa voittoa. Hän ei kuitenkaan syyttänyt kapteenia, sillä 

tällaiseen hankaluuteen ei kukaan osannut ennalta varautua.
227
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Merellä alkumatkaa hidasti seisominen tyvenessä päiväntasaajalla. Lokakuussa Helios 

joutui pysähtymään muutamaksi päiväksi St. Helenalla miehistön sairastelun takia.
228

 

Loppumatkastakaan ei tullut helppo. Oulussa Snellman odotti tietoa Helioksen saapumi-

sesta. Samoihin aikoihin Karachissa ja St. Helenalla olleet laivat saapuivat Eurooppaan 

joulukuussa ja tammikuun alussa, mutta Helioksesta ei vielä tammikuun puolivälissä-

kään kuulunut mitään. Snellman pelkäsi jo pahinta: ”- - aloin uskoa, että laiva ja mie-

histö olivat tuhoutuneet!”
229

 Viimein 15.1.1864 hän sai sähkeen Marseillesta: 

 

Helios saapunut onnellisesti, kaikki hyvin, ollut huono sää Välimerellä, ilmoittakaa 

perheelleni.
230

 

 

Atlantilla Helioksen matka sujui hyvin, mutta Välimerellä sää muuttui vaikeaksi. Helios 

ohitti Gibraltarin jo joulukuun kolmantena päivänä, mutta itäinen myrsky teki loppu-

matkan hitaaksi ja vaikeaksi. Varsinkin tammikuun alussa myrsky oli neljän päivän ajan 

erityisen vaikea. Yhtään purjetta ei menetetty, mutta paapuurin puoleisesta partaasta 

irtosi lankkuja. Lähes puolentoista kuukauden purjehdus Gibraltarilta Marseilleen ker-

too epätavallisen vaikeista olosuhteista Välimerellä. Myös Wiklundin Marseillessa ta-

paamilla muilla suomalaisilla kapteeneilla oli samantapaisia kokemuksia, sillä purjeh-

dukset Aleksandriasta olivat kestäneet jopa 80 vuorokautta. Helios myös sattui olemaan 

lähellä, kun porilainen Norna ajautui rannikolle ja haaksirikkoutui.
231

 

 

Wiklund lähetti alkuvuodesta 1864 varustajalle Karachin matkan rahtituloja yhteensä 

34 000 frangia eli 9446,84 hopearuplaa. Tuottoa kertyi siis yli 1300 hopearuplaa vä-

hemmän kuin Moulmeinin rahdista, mutta kuitenkin reilusti enemmän kuin Belizestä. 

Pitkien satama-aikojen ja hitaiden purjehdusten takia Helios ei tuottanut vuonna 1863 

ollenkaan rahtituloja, mutta laivan korjaus- ja ylläpitokustannukset, vakuutukset, mie-

histön palkat, ruoka- ja lääkekulut sekä muut menot oli maksettava. Menorahti 

Karachiin oli suuri apu laivan taloudelle, koska sen ennakkomaksun avulla kapteeni 

pystyi maksamaan suurimman osan Skotlannin ja Karachin kuluista, niin ettei hänen 
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tarvinnut nostaa rahaa varustajan tililtä kuin kerran Karachissa ja pienempi summa St. 

Helenalla.
232

  

 

Helios koki eri syistä johtuneita viivytyksiä joka satamassa Moulmeinista alkaen, mikä 

harmitti sekä Snellmania että Wiklundia. Myös merimatkoilla kohdattiin vaikeita ja 

vaarallisia tilanteita. Purjemerenkulku oli hyvinäkin aikoina epävarmaa, ja onnella ja 

olosuhteilla oli suuri merkitys rahtimatkojen onnistumisessa. Snellmanilla oli tapana 

korostaa tehokkaan ajankäytön ja säästäväisyyden merkitystä merenkulun kannattavuu-

den edellytyksenä. Belizessä ja Glasgow’ssa syntyneistä kustannuksista alkanut kes-

kustelu laivan kustannuksista ja rahankäytöstä kertoo, että varustajalla ja hänen edus-

miehenään toimineella kapteenilla oli erilainen käsitys siitä, millaista taloudenpidon tuli 

olla. Varustajan kannalta tärkeintä oli, että laiva tuotti mahdollisimman paljon voittoa 

ylläpitokulujensa vastineeksi, ja etteivät suuret kustannukset tekisi tyhjäksi muuten hy-

viä rahtisopimuksia. Hänen oli pystyttävä luottamaan kapteenin kykyyn toimia niin, että 

varustajan etu toteutui. Mahdollisimman hyvä rahtisopimus oli myös kapteenin etu, sillä 

hän sai rahtituloista itselleen prosenttiosuuden eli niin sanotun kaplaakin
233

. Toisaalta 

kapteenin oli pystyttävä kuljettamaan laivaa turvallisesti. Huonokuntoinen ja puutteel-

lisesti varustettu laiva oli alttiimpi havereille, jotka taas aiheuttaisivat vähintäänkin en-

tistä enemmän ajanhukkaa ja kustannuksia. Kapteenin oli tasapainoiltava alhaisten kus-

tannusten, nopeuden ja turvallisuuden välillä.  

 

 

2.4. Välimereltä kotiin 

 

Marraskuussa, kun Helios vielä purjehti Atlantilla kohti Eurooppaa, kirjoitti kauppaneu-

vos Snellman kirjeen Marseilleen siinä toivossa, että Wiklund olisi sen saapuessa jo tul-

lut perille. Uusi rahtimatka oli tuolloin vielä avoin kysymys. Snellmanin mukaan siihen 

vaikuttivat paitsi kapteenin lähettämät tuoreet tiedot rahtimarkkinoilta myös mahdolli-

suus, että seuraavana kesänä ollaan sodassa. Jos niin kävisi, olisi ehkä pakko myydä 

laiva. Wiklundin tehtäväksi tulisi silloin etsiä Marseillesta ostajia ja selvittää mahdol-

lisia myyntihintoja. Helios oli tuolloin Snellmanin mukaan noin 40 000 hopearuplan 

                                                 
232

 Parkkilaiva Helios’in varustajan tilit. JWSA CI:36. OMA. 
233

 Ojala 1999, 321. 



 

   

58 

arvoinen.
234

 Kyse oli Puolan kapinasta, jossa vaarana oli Venäjän joutuminen sotaan 

Ranskaa ja Ruotsia vastaan. Silloin tilanne olisi ollut samantapainen kuin Krimin sodas-

sa: suomalaisten laivojen merenkulku olisi estynyt ja ne olisivat joutuneet vaaraan tulla 

kaapatuiksi. Puolan kapina huolestutti muitakin varustajia. OSCAR NIKULAN mukaan 

monet varustajat suunnittelivat myyvänsä laivansa, mutta englantilaiset liiketuttavat 

rauhoittelivat tilannetta.
235

 Wiklund vastasi Snellmanille tammikuussa, että Ranskassa 

ei uskottu sotaan, ellei siihen sitten joudu Tanska.
236

 

 

Snellmanin mielestä oli jo aika saada Helios seuraavana syksynä kotiin, koska laiva oli 

ollut jo niin kauan poissa ja tarvitsi ainakin uuden miehistön ja luultavasti korjauksia-

kin.
237

 Helios oli viipynyt ”ulkona” jo neljättä vuotta. Tämä ei ollut mitenkään poik-

keuksellisen pitkäaikainen matka tuon ajan rahtilaivalle. Useat muutkin oululaiset laivat 

viipyivät 1850-luvun lopussa ja 1860-luvulla kolmesta neljään vuotta rahtimatkoillaan. 

Fredenin ensimmäinen matka kesti viisi vuotta.
238

 Hyvät suhdanteet selittävät pitkät 

matkat: oli kannattavampaa toimia kansainvälisessä rahtiliikenteessä kuin kuljettaa koti-

maan halvempia rahteja.
239

 Helioksen purjehdukset olivat myös kestäneet kauan: varsin-

kin Itä-Intian matkat veivät paljon aikaa pitkien etäisyyksien ja vaikeiden olosuhteiden 

takia, ja pitkät satama-ajat venyttivät matkoja entisestään. Syksystä 1860 alkuvuoteen 

1864 välisenä aikana Helios ehti käydä kaksi kertaa Aasiassa ja kerran Amerikassa, kun 

esimerkiksi 1870-luvun alussa Helios ehti kolmen vuoden aikana käydä kerran 

Mustallamerellä ja kolme kertaa Atlantin takana. 

 

Kuten Snellman kirjoitti, tärkeimmät syyt tuoda laiva kotiin olivat laivan kunnostustyöt 

ja miehistön vaihtaminen. Wiklund oli samaa mieltä: hänelle itselleen kotiintulo oli sa-

mantekevää, mutta laivan ja miehistön kannalta kotiintulo oli paras ratkaisu. Laivalle 

piti hankkia uudet alamastot sekä uusia purjeita ja köysiä, joiden laatu oli kapteenin 

mukaan kotona paljon parempi. Myös suolalasti teki hyvää laivan rungolle. Näin pitkän 

matkan jälkeen miehistökin oli väsynyt. Vaikka matkojen pituus oli yleisimpiä syitä 

merimiesten karkaamisille, Wiklundin mukaan Helioksen miehistöllä ei enää ollut kar-
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kaamishaluja. Kuitenkaan kapteeni ei voinut enää kuvata miehistöä hyväksi ja haluk-

kaaksi, sillä heillä ei ollut enää intoa työskennellä laivan hyväksi:  

 

Väki sanoi minulle, että jos laiva ei mene kotiin, he eivät seuraa mukana, [- -] se on 

surullista, kuten sekin, että heitä pitää hoputtaa kuin eläimiä, että työ edistyisi, hei-

tä on hyödytöntä yrittää tyydyttää tai kannustaa toisella tavalla, sillä mitä enem-

män he saavat, sitä enemmän he haluavat.
240

 

 

Työtä hidasti myös miehistön sairastelu. Muutamien piti maata lähes aina sairaina, kah-

ta vaivasi taas hämäräsokeus ja ”- - ja loput, jotka ovat terveitä, ovat silti [kuin] puoli-

kuolleita”.
241

 Snellman vastasi tähän, että kapteeni sai luvata miehistölle laivan mene-

vän lähiaikoina kotiin.
242

 Hän toivoi kuitenkin, että Helios ehtisi tehdä ennen kotiintuloa 

vielä yhden lyhyemmän rahtimatkan. Helioksen palattua Eurooppaan niin myöhään ei 

aikaa ollut kovin paljon, koska laivan piti ehtiä syksyllä uudelle matkalle ennen Pohjan-

lahden jäätymistä. Parasta olisi saada rahti Odessasta johonkin satamaan Välimerellä, 

mistä laiva voisi tulla suolalastissa suoraan Ouluun. Jos rahti olisi Odessasta Englantiin, 

täytyi vain toivoa niin nopeaa matkaa, että ehdittäisiin vielä käydä hakemassa suolalasti 

kotimatkalle.
243

  

 

Mustanmeren ja Välimeren matkat olivat 1860-luvulla kolmas tyypillinen suomalaisten 

purjelaivojen työllistäjä Atlantin ja maailmanpurjehduksen lisäksi. Mustanmeren ja Vä-

limeren purjehduksiin voitiin myös osallistua halvemmillakin laivoilla, sillä luokitus-

laitokset eivät vaatineet tällä alueella kuparivuorausta.
244

 Heliokselle Mustanmeren ja 

Välimeren rahdit olivat tässä vaiheessa toisarvoisia. Ne nähtiin vaihtoehtoina silloin, 

kun pitemmät matkat eivät tulleet kysymykseen. Välimeren maista tuotu suola oli tyy-

pillinen kotimaan paluurahti. Sitä oli tuotu Välimereltä omilla laivoilla 1700-luvulta al-

kaen. Suurille rahtilaivoille oli usein vaikeaa löytää rahtia kotiinpäin, koska pienellä 

maalla ei ollut tarvetta kovin suurelle tuonnille. Suola oli ainoita mahdollisuuksia saada 
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täysi lasti.
245

 Suolan kysyntä kotimaassa vaikutti siihen, milloin rahtilaiva otettiin kotiin. 

Tammikuussa 1862 Snellman kirjoitti, että hetki ei ollut hyvä tuoda Helios Ouluun, 

koska sen edellinen suolalasti kesältä 1860 oli vielä suureksi osaksi myymättä.
246

 

 

Wiklund kirjoitti Marseillesta helmikuun alussa, että Helioksen lasti olisi pian purettu, 

minkä jälkeen laiva kallistettaisiin ja sen pohja puhdistettaisiin.
247

 Tämän jälkeen uutisia 

ei tullut vähään aikaan. Snellman päätteli, että uuden rahtimatkan tekeminen oli liian 

myöhäistä. Hän määräsi Wiklundin siirtymään johonkin suolasatamaan, paitsi siinä ta-

pauksessa, että rahti oli jo sovittu ja kapteeni uskoi ajan riittävän.
248

 Wiklund oli neuvo-

tellut rahdista Englantiin, mutta sopimus ei mennyt läpi ja jälleen kerran kauan kestä-

neet satamatyöt kuluttivat ajan loppuun. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi mennä suoraan suo-

lasatamaan ja tulla sieltä suoraan kotiin.
249

 Tällä kertaa siis viivytys ei tarkoittanut vain 

rahtitulojen pienenemistä, vaan ne jäivät kokonaan saamatta. 

 

Maaliskuussa Helios purjehti Sardinian Cagliariin lastaamaan suolaa myytäväksi Ou-

lussa. Samalla Snellman sai tilaisuuden hankkia muitakin ulkomaan tuontitavaroita. Hän 

pyysi Wiklundia hankkimaan Cagliarista appelsiineja ja sitruunoita sekä joitain muita 

hedelmiä. Jos hän pysähtyisi Kööpenhaminassa, hänen piti ostaa tislattua paloviinaa, 

josta Oulussa oli pula. Tilaisuuden tullessa Wiklundin piti ostaa myös kuriositeetteja, 

kuten kasveja, näkinkenkiä ja mineraaleja, jotka Snellman aikoi lahjoittaa suunnitteilla 

olleeseen koulun museoon.
250

 Näistä Wiklund mainitsi vain hedelmät, sillä niiden säily-

minen matkan aikana oli epävarmaa. Cagliarissa kävi samoin kuin Skotlannissa edelli-

senä vuonna, sillä myrskytuulet viivyttivät sekä lastaamista että lähtöä. Kun Helios saa-

pui myrskyisen matkan jälkeen Kööpenhaminaan toukokuun lopussa, oli puolet hedel-

mistä pitänyt heittää pois.
251

  

 

Helios saapui Ouluun 10.6.1864 lähes kolmen vuoden ja kymmenen kuukauden matkan 

jälkeen.
252

 Alkuperäisestä miehistöstä kotiin palasivat lähes kaikki kolmea Lontoossa 

karannutta merimiestä ja yhtä sairastunutta lukuun ottamatta. Kapteeni Wiklund irtisa-
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noutui matkan jälkeen terveyssyistä.
253

 Kuitenkin jo elokuussa hän ilmoitti Snellmanil-

le, että oli hyväksynyt kotikaupungissaan Kokkolassa toisen ”klipperin”, parkkilaiva 

Salaman päällikkyyden.
254

 

 

Laivan palattua kotiin tehtiin myös matkan lopullinen tilinpäätös. Suolasta saatiin 5940 

ruplaa. Kun kaikki loput tulot ja menot oli laskettu yhteen, saatiin selville, että koko 

matkasta tuli voittoa 24 864,20 hopearuplaa.
255

 Molemmat Aasian paluurahdit tekivät 

merkittävimmän osan voitosta. Belizen rahti sekä Oulun meno- ja paluurahdit toivat 

myös jonkin verran. Aasian menorahdit auttoivat vain kattamaan laivan kuluja, sillä 

niistä ei riittänyt mitään lähetettäväksi varustajalle. Kuitenkin ilman niitä merenkulku 

olisi ollut vielä vähemmän kannattavaa. Kaikesta epäonnesta ja kapteenin ja varustajan 

synkistä sanoista huolimatta tulos oli ihan kohtuullinen: se kattoi kaksi kolmasosaa He-

lioksen rakennuskustannuksista
256

. Toisaalta 1860-luvulla monien laivojen tapauksessa 

jo yhden pitkän matkan tuotot riittivät kattamaan niiden rakennuskustannukset koko-

naan.
257

 Luultavasti Helioksen tulosta verrattiin muiden laivojen tekemiin vielä suurem-

piin voittoihin. 

 

1860-luvun alku oli jälkikäteen katsottuna Helioksen parhaita aikoja. Rahtimarkkinat 

olivat parhaimmillaan sotasuhdanteen ansiosta. Helios sai rahdit melko helposti ja no-

peasti, ja ne olivat korkeita. Helios oli vielä tuolloin uusi, hyvä ja ajanmukainen laiva. 

Se pidettiin hyvässä kunnossa ja sitä myös paranneltiin ottamalla käyttöön uusia kek-

sintöjä, kuten kaksinkertaiset märssypurjeet. Helios osallistui maailmanpurjehdukseen, 

eli liikkui pitkillä valtamerireiteillä Atlantin ulkopuolella ja kilpaili arvokkaimmista 

rahdeista. Myös matkan pituus kertoo hyvistä ajoista, sillä hyvien suhdanteiden aikaan 

kannatti pysyä liikkeellä mahdollisimman kauan. Tämä matka oli pisin, jonka Helios 

teki koskaan. 

 

Helios koki erilaisia vastoinkäymisiä lähes jokaisessa lastaus- ja purkusatamassa. Kaik-

ki ne nostivat kustannuksia ja alensivat rahtituloja. Vaikka nämä vuodet olivat yleisesti 

purjelaivoille erittäin hyvää aikaa, voi mikrotason tarkastelusta nähdä, ettei silloinkaan 
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rahtipurjehdus ollut helppoa eikä itsestään selvästi hyvin kannattavaa, ei edes Helioksen 

kaltaiselle laivalle. Merenkulku oli riskipeliä, jossa onnella ja olosuhteilla oli suuri mer-

kitys. Tuottavien rahtimatkojen edellytyksenä olivat säästäväisyys ja alhaiset kustan-

nukset, ja ne olivat varustajan edusmiehen, kapteenin vastuulla. Kapteenin oli kuitenkin 

vaikeaa kiristää vyötä loputtomiin, koska esimerkiksi huonokuntoiset purjeet vaaransi-

vat koko laivan. Myös Helioksen varustaja ja kapteeni joutuivat keskustelemaan rahan-

käytöstä. Merimiesten huono asema liittyi tarpeeseen pitää merenkulun kustannukset 

mahdollisimman alhaisina. Huono palkka, kurinpito ja velvollisuus seurata laivaa koti-

satamasta kotisatamaan oli varustajalle tärkeä kilpailuetu ja tehokkaan toiminnan edel-

lytys. Miehillä oli heikot mahdollisuudet vaikuttaa asemaansa pestin aikana. Tyytymät-

tömyys purkautui Helioksellakin karkaamisina.  

 

Kauppaneuvos Snellman ja kapteeni Wiklund eivät nähneet näitä vuosia kovin hyvinä 

Heliokselle, koska epäonni verotti rahtituloja jatkuvasti. Vastoinkäymiset olivat lähinnä 

viivytyksiä ja korkeita kustannuksia, minkä takia tulot jäivät odotettua alemmiksi eikä 

aika riittänyt useampiin rahtimatkoihin. Toisaalta Heliokselle ei sattunut matkan aikana 

havereita lukuun ottamatta yhtä merkityksetöntä pohjakosketusta. Paljon pahemminkin 

olisi voinut käydä. Esimerkiksi Malmin kauppahuone menetti haaksirikoissa vuosina 

1861 ja 1862 molemmat uudet Itä-Intian purjehtijansa sekä yhden vanhan fregatin.
258

 

Huhtikuussa 1862, samaan aikaan kun Helios purjehti kohti Belizen vastoinkäymisiä, 

tuhosi hirmumyrsky Bergbomin omistaman parkkilaiva Ahdin Meksikonlahdella.
259

 

Myös Helios joutui moneen pahaan myrskyyn, mutta kaikista selvittiin vähillä vauri-

oilla.  
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3. HELIOS JA LAMAVUODET 1865–1869 

 

1860-luvun jälkipuolisko oli merenkululle selvästi vaikeampaa aikaa kuin vuosikym-

menen alku. Suhdanteet alkoivat huonontua jo vuonna 1865. Yhdysvaltain sisällissodan 

päättyminen kiristi kilpailua, kun amerikkalaiset laivat palasivat rahtimarkkinoille. 

Preussin ja Itävallan välinen sota vaikeutti puutavaran vientiä Saksaan.
260

 Sitten alkoi 

talouskriisi. Euroopassa saatiin useina vuosina huonoja satoja, esimerkiksi Iso-Britan-

niassa leipä oli vuosina 1867 ja 1868 puolet kalliimpaa kuin 1864, vaikka muuten 

kauppa taantui.
261

 Samaan aikaan Suomessa kärsittiin nälkävuosista.  

 

Merenkulun tuotot laskivat selvästi 1860-luvun alun tasoon verrattuna. Rahdit huonon-

tuivat lähes kaikilla reiteillä, vain muutamat pitkät Atlantin ja Kaukoidän rahdit tuotti-

vat edelleen hyvin. Huonoimmillaan tilanne oli 1868 ja 1869.
262

 Oulussa laivasto oli 

kasvanut vuoteen 1867 asti, mutta lama-aikana monia laivoja myytiin tai tuhoutui, eikä 

uusia hankittu tilalle. Laivasto alkoi pienentyä ja keskittyä muutamille vahvoille varus-

tajille konkurssien seurauksena. Laivanvarustusta harjoittivat tästä eteenpäin pääasiassa 

Bergbomin, Snellmanin ja Candelinin kauppahuoneet. J. W. Snellman osti alhaisella 

hinnalla eräältä konkurssipesältä fregatti Grefve Bergin.
263

 Syksyn 1864 ja syksyn 1869 

välisenä aikana Helios teki viisi vain yhden vuoden mittaista matkaa. Varustajan tilit 

osoittavat taloudellisen tuloksen vaihdelleen näinä vuosina paljon. 1866–1867 tulos oli 

Heliokselle huomattavan korkea, 43 100 markkaa (10 775 hopearuplaa), mutta 1868–

1869 se ansaitsi vain reilut 9600 markkaa (2400 hopearuplaa).
264

 ARTO SALORANTA on 

tulkinnut Helioksen jokavuotisen kotiutumisen johtuneen siitä, että huonojen suhdantei-

den aikaan kotimaan kauppaan osallistuminen oli kannattava vaihtoehto alhaisille kan-

sainvälisille rahdeille.
265

 Näin olikin, mutta se ei ollut lyhyiden matkojen ainoa syy. 

Helioksen kirjeenvaihto kertoo, että matkojen kulkuun ja niiden taloudelliseen tulokseen 

vaikuttivat muutkin asiat kuin suhdanteet. 
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Syksyllä 1864 Helios vei Lissaboniin tervaa ja puutavaraa. Julius Wiklundin jälkeen 

päällikkyys siirtyi John Tornbergille, Fredenin entiselle kapteenille. Tornbergin mukaan 

Helios oli suunnilleen yhtä hyvä purjehtija kuin Freden, mutta tämä johtui erityisesti 

Helioksen kaksinkertaisista märssypurjeista. Lissabonissa Tornberg löysi Heliokselle 

suolarahdin Brasilian Santosiin, Snellman itse sopi paluurahdista tukholmalaisten kaup-

piaiden Wrightin ja Olsenin kanssa. Sekä Tornberg että Snellman olivat sitä mieltä, että 

markkinat olivat laskusuunnassa.
266

 Paluurahti oli sokeria Bahiasta, purkusatamaksi 

selvisi Göteborg. Bahiassa Tornberg löysi Helioksen peräpeilistä lahoa, mistä syystä 

Snellman päätti tuoda sen kotiin korjattavaksi. Heinäkuussa 1865 Göteborgissa Helios 

haluttiin ostaa. Kun Tornberg kysyi, saako Helioksen myydä ja millä hinnalla, Snellman 

vastasi, että alle 88 000 riikintaalerin ei laivaa myydä. Ostajat olisivat tarjonneet 75 000, 

ehkä 80 000, mutta he perääntyivät kuullessaan hintapyynnön.
267

 Snellmanin mukaan 

Helios ei ollut enää mikään uusi alus, mutta hän ei halunnut myydä sitä alihintaan, kos-

ka se ei ollut vieläkään ansainnut rakentamishintaansa takaisin. ”Sitä paitsi pidän laivaa 

parempana kuin muut kuulemma tekevät”, hän lisäsi.
268

 

 

Helios korjattiin Oulussa ja lähetettiin uudelle matkalle marraskuun alussa 1865. Tällä 

kertaa puutavara, terva ja pikiöljy lähetettiin Marseilleen, mistä oli tarkoitus lähteä rah-

tipurjehdukseen. Tornberg tiedusteli sähkeitse rahteja eri meklareilta jo menomatkalla 

Kööpenhaminassa, mutta rahdit olivat ”- - niin äärimmäisen huonoja kaikkialla”. Torn-

berg lähetti tuoreimmat rahtihinnat ja jäi odottamaan Snellmanin mielipidettä, mitä kan-

nattaisi tehdä.
269

 Tietoa odotellessa laiva vietiin kuivatelakalle kuparoitavaksi. Helios 

piti myös luokittaa, mutta yllättäen Veritaksen tarkastaja löysi siitä taas lahoa, eikä lu-

vannut luokkaa ilman mittavia korjauksia. Tornbergin mielestä olisi tullut liian kalliiksi 

ryhtyä sellaisiin korjaustöihin Marseillessa, joten hän otti väliaikaisen todistuksen ja 

matalan rahdin Kronstadtiin.
270

 Snellman oli tyytyväinen päätökseen, sillä korjaukset 

saatiin halvimmalla tehtyä kotona. Helios purjehti Kronstadtiin kevään ensimmäisillä 

avoimilla vesillä. Siellä siihen lastattiin viljaa, sillä Snellmanin mukaan Suomen vilja-
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kauppa oli kokonaan tuonnin varassa ja oli tärkeä saada sitä maahan mahdollisimman 

aikaisin, ensimmäisillä vapailla vesillä.
271

 Jo toisena vuotena peräkkäin matka päätyi 

alkuunsa lahon takia eikä yhtään kunnollista kansainvälistä rahtia ehditty saada. Heliok-

sen Kronstadtin rahdista ja kahdesta kotimaan rahdista jäi voittoa 12 318, 60 markkaa 

(3079,65 hopearuplaa).
272

 

 

Kesällä 1866 Helioksen lahovauriot korjattiin uudestaan Oulussa ja sille myönnettiin 

luokka kahdeksi vuodeksi. Syksyllä se lähti tavallisessa puutavara- ja tervalastissa Li-

verpooliin etsimään rahtia. Rahdit olivat alhaisia, vain Mustanmeren viljarahdit olivat 

nousseet, koska Englannissa oli sinä vuonna satanut niin paljon, että sadosta oli tullut 

huono. Lopulta Tornberg sai hiilirahdin Havannaan, mutta paluurahdeista tarjottiin niin 

alhaisia hintoja, etteivät ne olisi kannattaneet. Tornberg päätti lähteä Kuubaan ilman 

sovittua paluurahtia, koska hän toivoi saavansa sieltä enemmän kuin Englannissa tarjo-

tut 35 shillinkiä tonnilta.
 273

 Riskinotto kannatti, sillä hän onnistui saamaan sokerilastin 

Matanzasista Englantiin tai muualle Eurooppaan 50 shillingin hinnalla. Tämä matka 

onnistui poikkeuksellisen hyvin. Suuremmilta vastoinkäymisiltä säästyttiin ja matka 

sujui melko nopeasti.
274

 Tornberg pääsi lähettämään rahtituloista Ouluun yhteensä 1650 

puntaa, mikä ylitti jopa vuosikymmenen alussa tehtyjen Itä-Intian matkojen tuotot. 

Voittoa kertyi 43 100 markkaa (10 775 hopearuplaa), mikä oli lopulta paras Helioksen 

vuotta kohti tekemä tuotto koskaan..
275

 Snellman sai kerrankin olla tyytyväinen Heliok-

sen onnistumiseen rahtimarkkinoilla, toisin kuin Fredenin, joka otti vastaavalle Kuuban 

matkalle sekä meno- että paluurahdin Englannista. Tulos oli surkea.
276

 Todennäköisesti 

tämän viidennen matkansa tuotoilla Helios vihdoinkin maksoi itsensä. Sen rakentamis-

kustannukset sekä ensimmäisellä matkalla syntynyt tappio muodostivat yhdessä 

157 248,12 markan (39 312,03 hopearuplan) summan. Kun siitä vähennetään toisen, 

neljännen ja viidennen matkan tuotot, jää jäljelle 2360,72 markkaa. Luultavasti kolmas 

matka, jonka tilitiedot ovat kadonneet, tuotti vähintään sen verran; ainakaan mahdollisia 

tappioita ei mainita missään.  
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Falmouthista Tornberg ilmoitti jättävänsä paikkansa. Hän ei halunnut selittää syitään 

kirjeessä, mutta lupasi vielä hakea suolaa Setubalista kotiin ennen eroaan.
277

 Snellman 

päätti ottaa Helioksen kotiin tänäkin vuonna, koska muut rahdit olivat alhaalla ja kotona 

oli sillä hetkellä puutetta suolasta.
278

 Tällä kertaa suola vietiin Tornioon, mistä otettiin 

samalla puutavaraa vietäväksi Englantiin. Ilmeisesti Helios ei tällä kertaa poikennut 

Oulussa. Torniossa uudeksi kapteeniksi tuli Petter Wilhelm Snellman, jota kutsuttiin P. 

W:ksi. Hän oli kauppaneuvos J. W. Snellmanin etäinen serkku ja edelliset kolme vuotta 

hän oli toiminut Fredenin kapteenina.
279

  

 

Helios tuli marraskuussa Bristoliin. Rahtimarkkinat olivat edelleen huonot, eikä valin-

nanvaraa juuri ollut. P. W. hankki rahtisopimuksen Kuubaan ja takaisin. Hänen mu-

kaansa ”- - koskaan en ole kokenut, että olisi niin vaikeaa saada edes tämä alhainen 

rahtisopimus”. Menomatkan hiilirahti oli 14 shillinkiä tonnilta, paluumatkan sokerilas-

tin kuljetuksesta Englantiin maksettiin vain 37 shillinkiä 6 penniä ja Itämerelle 40 shil-

linkiä.
280

 Kauppaneuvos Snellman hämmästeli, miten rahdit olivat voineet laskea niin 

alas ja meklarien tiedonannot olla niin paljon väärässä. Tässä tilanteessa hän ei voinut 

muuta kuin toivoa, että matka menee hyvin ja jättää edes vähän voittoa, toisin kuin Fre-

denin matka, josta näytti taas kerran tulevan tappiollinen.
281

 Helioksen toinen käynti 

Kuubassa sujui nopeuden puolesta hyvin, mutta paluumatkalla Helios joutui vaikeaan 

säähän. Muutamia purjeita menetettiin myrskyssä ja kovassa merenkäynnissä runko 

alkoi vuotaa.
282

 Kauppaneuvos Snellman halusi kuitenkin pitää Helioksen edelleen liik-

keellä. Hän toivoi laivan lähtevän seuraavaksi viljanhakumatkalle Odessaan ja oli val-

mis sitä ennen maksamaan välttämättömät korjaukset ja vahvistukset, niin että Helios 

saisi jälleen luokan.
283

  

 

Lossaussatama Greenockissa kuitenkin selvisi, että Helioksella oli taas edessä kalliit 

korjaukset. P. W:n mukaan koko takila oli hajoamaisillaan, osa kuparilevyistä oli poissa 

ja runko tarvitsi vahvistamista uusilla rautapolvilla, koska saumat olivat löyhtyneet ko-

vassa merenkäynnissä ja sen seurauksena saumojen tiivisteet irronneet. Veritaksen tar-
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kastajan tullessa tutkimaan rungon osoittautui sen kunto vielä odotettuakin huonom-

maksi. Luokkaa ei olisi saatu alle 650 punnan, joten P. W. päätti tuoda Helioksen Ou-

luun korjattavaksi.
284

 Snellman oli toivonut, että laiva olisi selvinnyt vielä muutaman 

vuoden vain pienemmillä korjauksilla, minkä jälkeen hän olisi teettänyt perusteellisen 

korjauksen Oulussa.
285

 Korjaustarpeiden takia kesken jäänyt matka tuotti 22 711,20 

markkaa (5677,85 hopearuplaa).
286

  

 

Helios korjattiin Oulussa elo- ja syyskuussa 1868, edellisestä kerrasta oli vain kaksi 

vuotta.
287

 Rungon lahojen lankkujen korvaamisen lisäksi Helioksen kansi rakennettiin 

uudelleen, vantaat vahvistettiin uusilla sidepuilla ja kaikki puiset polvet vaihdettiin. 

Myös koko takila uusittiin. Ruumaan oli tarkoitus laittaa yhteensä 17 rautapolvea run-

gon vahvistamiseksi, mutta tämä työ voitiin tehdä vasta Englannissa. Joka tapauksessa 

Snellman odotti saavansa Veritaksen ensimmäisen luokan kolmeksi vuodeksi.
288

 B. M. 

Ekelund, Veritaksen edustaja Suomessa ei katsonut voivansa antaa luokkaa, ennen kuin 

polvet oli asetettu paikoilleen. Hän antoi kuitenkin todistuksen, jonka avulla laivan pi-

täisi päästä ongelmitta ylimpään luokkaan heti, kun polvet olisivat paikoillaan. Tämän 

jälkeen Helioksen tarvitsi vain saada hyvä rahti, jolla korvattaisiin korkeat korjauskus-

tannukset.
289

 J. W. Snellmanin poika H. W. Snellman nuorempi eli Wille, joka oli tuol-

loin Helioksella perämiehenä, kirjoitti Kööpenhaminasta, että laiva oli paljon vahvempi 

korjauksen jälkeen. Hänen mielestään rautapolvien asettaminen tulisi luultavasti vahvis-

tamaan sitä lisää, niin että ”- - hyvällä syyllä voi sanoa, että Helios on vielä hyvä laiva.”
 

290
 

 

Matka Liverpooliin oli vaikea, sillä siihen mahtui vaikeaa säätä, pitkä odottelu vasta-

tuulten takia Kööpenhaminassa ja jonkin verran vahinkoja aiheuttanut törmäys englan-

tilaisen prikin kanssa Juutinraumassa. Liverpoolissa aloitettiin rautapolvien kiinnittämi-

sen ohella uuden rahdin etsintä. P. W:n mukaan rahdit olivat niin alhaalla, että niistä 

saisi tuskin yhtään voittoa.
291

 Hän halusi kuitenkin saada ensin korjaukset valmiiksi ja 
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luokituksen hoidettua. Luokituslaitoksen tarkastajan tultua laivaan selvisi, ettei Ekelund 

ollut raportoinut Helioksen Oulussa tehdyistä korjauksista Veritakselle Pariisiin eikä 

tämän antama todistus kelvannut. Tarkastaja löysi sen sijaan yhtä ja toista valittamista ja 

vaati rungon avaamista ja tutkimista. Luokkaa ei saatu edes yhdeksi vuodeksi.
292

 Kaup-

paneuvos Snellman ei halunnut aloittaa uusia korjauksia, vaan kehotti P. W:tä etsimään 

hiilirahtia Välimerelle.
293

 P. W. löysi rahdin Aleksandriaan. Tarkoitus oli yrittää saada 

luokka ja uusi, parempi rahti sieltä tai Mustaltamereltä, mutta jos mikään muu ei aut-

taisi, olisi pakko tulla suolalastissa kotiin.
294

  

 

Kun Helios saapui Aleksandriaan, selvisi, että asiat eivät olleet siellä yhtään paremmin. 

Huonojen rahtimarkkinoiden vuoksi satama oli täynnä työttömiä laivoja. Parhaat rahdit 

menivät ylimmän luokan laivoille, joita oli paikalla yli sata. Mustaltamereltäkään ei saa-

nut mitään. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi lähteä painolastissa Cagliariin hakemaan suolaa 

kotimatkaa varten. Helioksen saumat eivät enää rautapolvien kiinnittämisen jälkeen 

olleet löyhtyneet merellä, mutta laiva vuoti edelleen, minkä takia P. W. antoi tiivistää 

saumat uudelleen kuparoinnin yläpuolelta ja kannelta. Purjehdus kotiinpäin oli erittäin 

hidas ja vaikea huonon sään takia, sillä matka Cagliarista Kööpenhaminaan kesti yli 

kaksi kuukautta.
295

 Helios ehti Ouluun vasta syyskuun lopussa.
296

 Matka tuotti vain 

vaatimattomat 9673, 18 markkaa (2400 hopearuplaa), sillä Helios sai kuljetettavakseen 

vain kotimaan meno- ja paluurahdin ja yhden alhaisen hiilirahdin.
297

  

 

Huono aika vaikutti selvästi Helioksen toimintaan rahtimarkkinoilla. Rahteja jouduttiin 

odottamaan kauemmin ja ottamaan alhaisempia kuin olisi haluttu. Rahtitilanne vaikutti 

osaltaan siihen, että laiva tuotiin kotiin joka vuosi, mutta ennen kaikkea syynä olivat 

jatkuvat korjaustarpeet. Neljänä vuotena viidestä Helios piti tuoda kotiin lahovaurioiden 

korjaamista tai luokitusta varten, vaikka varustaja olisi muuten mieluummin pitänyt sen 

rahtiliikenteessä. Vain vuonna 1867 pääasiallinen syy kotiuttaa Helios oli se, ettei kun-

nollisia rahteja ollut tarjolla. Tosin myös päällikön vaihtuminen vaikutti sinä vuonna 

päätökseen. Luokituksen merkitys korostui tässä vaiheessa, kun laivan ikääntyminen 
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alkoi näkyä. Laiva oli tärkeää pitää hyvässä kunnossa, että luokituslaitokset olisivat 

myöntäneet sille hyvän luokan. Luokka oli välttämätön rahtien saamiseksi ja sen takia 

oltiin valmiita käyttämään paljon rahaa. Tämä kertoo kovasta kilpailusta rahtimarkki-

noilla: rahtaajilla oli varaa valita parhaat laivat. Huonojen suhdanteiden ja korjauskier-

teen lisäksi samaan aikaan koettiin myös kaikki tavalliset vaikeudet: myrskyt, vastatuu-

let, hitaat ja vaivalloiset matkat, merimiesten karkaaminen
298

, pitkät satama-ajat ja kor-

keat kustannukset. 
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4. MUSTALTAMERELTÄ ATLANTILLE: MATKA 1869–1872 

 

4.1. Viime hetkellä Mustallemerelle 

 

Vuonna 1869 Helios saapui Ouluun Cagliarista vasta syyskuun lopussa. Laiva viipyi 

Oulussa kolme viikkoa, minkä aikana sen suolalasti purettiin, otettiin uusi lasti ja va-

rustauduttiin jälleen matkalle. Lastina oli jälleen tyypillisiä Oulun vientituotteita. Tervaa 

ahdattiin laivaan peräti 4723 tynnyriä ja lisäksi puutavaraa ja pikiöljyä.
299

 Useimmiten 

tervaa lastattiin 600–1000 tynnyriä, vaikka suurimmat lastit saattoivat olla moninkertai-

sia. Snellmanin kauppahuone oli noussut 1860-luvun lopulla Oulun suurimmaksi ter-

vanostajaksi ja -myyjäksi ja sen tervakauppa oli huipussaan juuri vuosikymmenten 

vaihteessa. Tervanviennin taantuminen oli silti jo alkanut, ja puutavarakauppa oli nou-

semassa sen ohi. Pien vienti oli tervaan verrattuna vähäistä, mutta näihin aikoihin myös 

sen vienti oli suurimmillaan.
300

 

 

Päällystö koostui nyt kokonaan Snellmaneista. Kapteeni P. W. Snellmanin ja perämies 

H. W. Snellman nuoremman lisäksi konstaapelina oli Johan eli Janne Snellman, joka oli 

varustajan perheen etäinen serkku ja Suomussalmen kirkkoherran poika. Hän oli ollut 

jungmannina Helioksella jo kahden vuoden ajan.
301

 Miehistö vaihtui osittain edellisestä 

matkasta: jotkut edellisen matkan miehistä jatkoivat, useimmat jäivät maihin.
302

 Ainakin 

muutamat Helioksen merimiehistä hankkivat itselleen matkalukemista ennen laivan läh-

töä Oulusta. Tämä ei liene täysin jokapäiväistä, sillä Oulun Wiikko-Sanomia kirjoitti 

tapauksesta kiittävään sävyyn ja uutinen levisi myös muihin suomalaisiin sanomaleh-

tiin.
303

  

 

Seurattawa esimerkki. Tämän wiikon alussa käwi Chr. Er. Barckin kirjakaupasta 

muutamia Helios nimisen laivan wäestöön kuuluwia miehiä ostamassa koko jou-

kon suomalaisia kirjoja, että heillä merimatkallaan olisi hyödyllistä ja huwitta-

waista lukemista. Myös ostiwat he wiime wuoden O. W. Sanomat. Itse kustakin 

laiwasta löytyy kyllä Raamattu ja wirsikirja; mutta kun samanlainen ruoka, ol-
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koon se kuinka hywää tahansa, ajan pitkään tympäisyttää ihmistä, niin on näitten 

ripeitten poikain päätös suurimmalla kunnioituksella mainittawa.
304

 

 

Kirjoittajan mielestä varustajat ja kapteenit voisivat itse ostaa merimiehiä varten luke-

mista, sillä se voisi vähentää heidän karkaamishalujaan ja säästää heidän kotiväkensä 

monelta murheelta. Lehden kustantaja tarjoutui mielellään valitsemaan tarkoitukseen 

sopivia kirjoja.
305

 Sama Barckin kirjapaino sekä kustansi Oulun Wiikko-Sanomia että 

piti kirjakauppaa.
306

 

  

Helios jätti Oulun 22.10. Syksy oli jo pitkällä, mistä seurasi vastoinkäymisiä heti alku-

matkasta. Ajojäät kolhivat ankkurissa seissyttä laivaa Hermanninkarin luona jo ensim-

mäisenä yönä. Laitakarin edustalla pysähdyttiin seuraavana päivänä vastaisiin tuuliin. P. 

W. Snellman lähetti kotiin viestin, jossa hän pyysi höyrylaiva Alkua avuksi, elleivät tuu-

let pian käänny.
307

  Alku pukseerasi Helioksen noin kahden ja puolen mailin matkan 

Laitakarilta Hailuodon Keskiniemelle, mistä Helios pääsi onnellisesti merelle.
308

 Seu-

raava pysähdyspaikka oli Kööpenhamina, jossa jouduttiin parin viikon ajan odottele-

maan ohjeita. Terva- ja puutavaralasti oli vielä lähtiessä myymättä, ja vasta kun viimei-

simmät hinnat oli tarkistettu, voitiin lähettää kapteenille Kööpenhaminaan tieto lossaus-

paikasta. Tällä kertaa se oli Lontoo.
309

 Helios jatkoi matkaa Helsingöristä 22.11. ja ”- - 

taisteli voitokkaasti läpi kaikkien vaikeuksien” kahden viikon ajan myrskyisellä Poh-

janmerellä. Joulukuun alussa Helios saapui Lontooseen.
310

  

 

Heti perillä P. W. Snellmanille selvisi, että rahtitilanne oli edelleen huono. Jopa tavalli-

sen hiililastin saaminen näytti vaikealta, varsinkin kun luokitus oli edelleen tekemättä. 

Se päätettiin tehdä kokonaan uudestaan Lontoossa.
311

 Rahtia purkaessa selvisi, että ajo-

jäät Pohjanlahdella olivat tehneet vahinkoa. Ainakin yksi lankku kaipasi korjausta ja 

köli oli kiinnitettävä uudelleen. Kauppaneuvos oli toivonut, ettei kuparipeitettä olisi 

tarvinnut uusia, mutta silloin luokituslaitoksen edustaja ei voinut luvata luokkaa kuin 
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yhdeksi vuodeksi. Uudella kuparoinnilla Helios saisi kolmen vuoden todistuksen, ja P. 

W:n mielestä neuvoa oli parasta noudattaa. Laiva vietiin siis kuivatelakalle korjatta-

vaksi, tilkittäväksi ja kuparoitavaksi. Kustannukset nousivat korkealle jo alkumatkasta, 

mutta ainakin laiva oli vihdoin kunnossa ja saanut todistuksen kuulumisestaan luokkaan 

A kolmeksi vuodeksi. ”- - Olen iloinen, että sain tämän vaivalloisen ja pitkällisen luo-

kituksen loppuun”, totesi P. W.
312

 Kotimaan rahdista riitti kotiin lähetettäväksi 300 pun-

taa eli 7678, 94 markkaa. Jäävaurioista saatiin myöhemmin korvausta 1617,55 mark-

kaa.
313

  

 

Lama-ajasta ei oltu vielä päästy yli. Kun kapteeni ja kauppaneuvos alkoivat toden teolla 

järjestää laivalle rahtia, tilanne näytti vaikealta. Rahtipohdiskeluissa mainittiin useita 

satamia Länsi-Intiasta, Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, Välimereltä, Mustaltamereltä ja 

jopa Itä-Intiasta, mutta hinnat olivat kauttaaltaan alhaiset: menomatkalta tarjottiin 12–18 

shillinkiä tonnilta ja paluumatkalta 22–37. P.W. ei tiennyt mihin ryhtyä.
314

 Kauppaneu-

vos neuvoi ottamaan tarjotuista huonoista vaihtoehdoista rahdin Koillis-Englannin 

Shieldsistä Odessaan ja takaisin, jos mitään parempaa ei tarjottu.
315

 Kysyttäessä tilai-

suus oli kuitenkin mennyt ohi. P. W. ehdotti seuraavaksi Romanian Sulinaa tai Havan-

naa.
316

 Rahtihinta Havannaan oli hieman Sulinaa matalampi, eikä tiedossa ollut paluu-

rahtia. Sittenkin kauppaneuvos olisi mieluummin valinnut Havannan, jos vain paluurah-

ti olisi saatu samalla hinnalla kuin Sulinastakin. Jälkimmäinen kaupunki tuntui hänestä 

epäilyttävältä:  

 

En mielelläni haluasi, että laiva menee Sulinaan, sillä pelkään ylimääräisiä kustan-

nuksia lossaamisessa ja lastaamisessa ulommalla redillä, muuta jos parempaa ei 

ole saatavilla, täytyy hyväksyä rahti sinne Tyneltä, edellyttäen, että saadaan vä-

hintään 37 shillinkiä 6 penniä paluumatkalta.
317
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Ratkaisu oli kuitenkin tehtävä, sillä rahtien hinnat näyttivät edelleen laskevan, eikä 

vaihtoehtoja juuri ollut. P. W. ei saanut sovittua Havannaan parempia ehtoja, joten hän 

päätti ottaa kivihiilirahdin Sulinaan joko Tyne-joelta Shieldsistä tai Walesin New-

portista. Takaisin oli tarkoitus tuoda viljaa ja talia.
 318

 Tonavan ainoana vapaasatamana 

Sulinaa käytettiin Romanian, Bulgarian, Serbian ja Venäjän viljan vientisatamana ul-

komaille. Teollistuva Iso-Britannia tuli 1800-luvun kuluessa yhä enemmän riippuvai-

seksi tuontiviljasta. Venäjä ja Romania olivat molemmat sen tärkeitä kauppakumppa-

neita.
319

 Viljakauppa kulki Mustanmeren kautta ja sen keskukseksi nousi Odessa. Suo-

malaiset purjelaivat osallistuivat ahkerasti Mustanmeren viljakauppaan. Tavallista oli, 

että ne veivät syksyllä tervaa ja puutavaraa Iso-Britanniaan, mistä ne ottivat yleensä 

hiilirahdin Välimerelle tai Odessaan. Odessassa niihin lastattiin viljaa ja tuotiin se Iso-

Britanniaan, minkä jälkeen saatettiin aloittaa jälleen uusi matka kohti Mustaamerta. 

Lopulta ne ottivat jostain Välimeren satamasta tai Portugalista suolarahdin palatakseen 

Suomeen.
320

  

 

Vaikka kuvio oli yleinen, Helios ei ollut aiemmin osallistunut Mustanmeren viljakaup-

paan. Kauppaneuvos Snellman lähetti sen mieluummin rikkaammille kauppateille Aasi-

aan ja Latinalaiseen Amerikkaan, missä kookas ja metallivuorattu laiva oli tehokkaam-

massa käytössä.
321

 Huonossa taloustilanteessa ei valinnanvaraa jäänyt. Kauppaneuvos 

olisi mielellään valinnut Odessan, joka oli suomalaisille tuttu satama ja kuului samaan 

Venäjän valtakuntaan. Sulina oli harvinaisempi kohde, vaikka sielläkin suomalaiset lai-

vat vierailivat. Kauppaneuvos toivoi kauppakumppanin olevan luotettava, vaikka har-

mitteli sitä, että rahtisopimuksen ehdot saattaisivat aiheuttaa turhaa odottamista:  

 

Oletan, että paluurahti on sovittu turvallisen kauppahuoneen kanssa ja siinä ta-

pauksessa ei ole muuta huomautettavaa rahtisopimuksesta, kuin että makauspäi-

vät
322

 alkavat ainakin reilusti riittävän myöhään eli 1. kesäkuuta. Jos menomatka 
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sujuu hyvin, lienet perillä jo ennen huhtikuun loppua ja siis irti jo toukokuun puoli-

välin tienoilla – mutta arvaan, ettet voinut saada muita ehtoja.
323

  

 

P. W. vastasi, että oli mahdotonta saada makauspäivät alkamaan aiemmin, ensimmäinen 

ehdotus nimittäin oli vasta 1. heinäkuuta. Hän toivoi toki, ettei oleskelusta Sulinassa 

tule kohtuuttoman pitkää.
324

 Helios lähti Lontoosta Newportiin lastaamaan ripeästi heti 

seuraavana aamuna rahtisopimuksen varmistuttua. Merellä myrskysi ja Helios joutui 

seisomaan ankkurissa usean päivän ajan ja katselemaan neljän laivan irtoavan ankku-

rista ja pääsevän vain vaivoin purjehtimaan satamaan. Viides joutui merihätään ja höy-

rylaiva joutui pelastamaan sen miehistön. Helios selvisi kuitenkin hyvin ja pääsi jatka-

maan matkaa läpi kanaalin Newportiin.
325

  

 

Walesilaisella kivihiilellä lastattuna Helios purjehti kohti määräsatamaa yhteensä 45 

päivän ajan. Vaikka itäinen myrskytuuli hidasti matkaa Gibraltarilla ja Kreikan saaris-

tossa, meni matka jälleen varsin hyvin. Mustallamerellä aikaa kului vain 46 tuntia ja 

perille saavuttiin 3. toukokuuta. Sulinan satamaan tullessaan Helios onnistui ylittämään 

hietasärkän omin voimin ilman hinaajaa. Oli tosin lähellä, ettei laiva tarttunut särkkään 

kiinni, eikä P. W. aikonut tehdä sellaista toista kertaa. Itse paikkaa P. W. kuvaili kerto-

malla, että aluksen alla oli syvästi vettä, rannat olivat kasvaneet korkeiksi puretuista 

painolasteista ja että satamassa oli paljon laivoja, joista useimmat oli rahdattu hintaan 

35 shillinkiä. Kauppakumppani oli tunnettu, vanha ja varma yritys, eikä mitään syytä 

huoleen ainakaan vielä ollut ilmaantunut. Helios oli osoittautunut hyväksi ja tiiviiksi 

edellisen korjauksen jälkeen.
326

  

 

Kesäkuun loppuun mennessä Helios sai viljalastinsa, mutta se ei ollut tällä kertaa veh-

nää, vaan maissia.
327

 Maissi menestyi Romaniassa paremmin kuin vehnä, mutta tavalli-

simmin se syötiin itse, kun taas vehnä myytiin ulkomaille.
328

 Yleensä yli puolet Iso-Bri-

tanniaan tuodusta viljasta oli vehnää. Loput olivat kauraa ja maissia, joita britit eivät 
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niin välittäneet syödä. Maissia tuotiin tavallista enemmän vain 1840-luvulla, jolloin sillä 

torjuttiin Irlannissa nälänhätää.
329

 Ehkä juuri siksi Helioksen piti purjehtia ensin Irlannin 

Queenstowniin kuulemaan lopullinen lossauspaikka, joka sekin löytyi Irlannista.
330

 

 

Suomalaisille purjelaivoille vuosi 1870 oli Mustanmeren viljakaupan viimeisiä. 1870-

luvun alussa muutos oli selvä: Mustallemerelle ei enää purjehdittu. Iso-Britannia toi yhä 

enemmän tarvitsemastaan viljasta Yhdysvalloista, ja samalla myös suomalaiset laivat 

käänsivät kurssinsa Atlantille. Muutokseen vaikuttivat Yhdysvaltain maatalousviennin 

kasvu ja samalla avautuvat rahtimarkkinat.
331

  Toinen syy oli marraskuussa 1869 avattu 

Suezin kanava, joka merkitsi suurta kilpailuetua höyrylaivoille. Kanava lyhensi matkaa 

Euroopasta Aasiaan merkittävästi, mutta sen käyttö hyödytti vain höyrylaivoja. Ne pää-

sivät läpi omin voimin, kun purjelaiva piti hinata sekä kanavan että Punaisenmeren läpi. 

Aasian markkinat avautuivat höyrylaivoille ja tekivät niiden omistajat nopeasti rik-

kaiksi. Niiden rakentaminen kiihtyi ja tekninen kehitys parantui huimaa vauhtia Suezin 

kanavan avaamista seuranneina vuosina. Höyryaivojen kehityksen vauhdittajana kanava 

vaikeutti epäsuorasti purjelaivojen asemaa kaikilla reiteillä.
332

 Erityisen selvästi kehitys 

näkyy Mustallamerellä: vuoteen 1875 mennessä 80 % Odessasta lähteneestä tonnistosta 

oli höyrylaivoja. Suezin kanavaa käyttäessään ne saivat tilaisuuden ottaa parhaan osan 

myös Välimeren ja Mustameren rahtimarkkinoista.
333

 Sulinan matka jäi Helioksen 

ensimmäiseksi ja viimeiseksi käynniksi Mustallamerellä. Sulina ja Odessa esiintyvät 

vielä seuraavinakin vuosina kirjeenvaihdon rahtipohdiskeluissa, mutta hinnat laskivat 

liian alhaisiksi. Muiden purjelaivojen tavoin Helioksen matkat veivät kohti Amerikkaa. 

 

Merimatka takaisin Iso-Britanniaan sujui hyvin, vaikka sumu ja koillistuuli hidastivat 

matkaa Espanjanmerellä usean viikon ajan. Helios saapui Irlannin Queenstowniin puo-

lentoista kuukauden merimatkan jälkeen.
334

 P. W. sähkötti 3.9. kauppaneuvos Snell-

manille: ”Helios saapunut turvallisesti, päämäärä tuntematon, tyttö syntynyt matkalla, 
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äiti ja lapsi terveitä, ilmoita ystäville.”
335

 Seuraavassa kirjeessään hän selitti yllättävää 

viestiään: 

 

Neljäntenä päivänä sähkötin saapumisesta, otin myös vapauden samalla ilmoittaa 

meidän pikku tyttäremme syntymästä, joka tapahtui 31. elokuuta, [- -] sekä äiti 

että tytär voivat hyvin.
336

 

 

P. W. Snellmanin vaimo Louise oli mukana matkalla. Helioksen kapteeneista vaimon 

ottivat mukaan myös John Tornberg
337

, Zachris Mattila
338

 ja H. W. Snellman vanhem-

pi
339

. Kauppalaivojen kapteenien vaimot lähtivät melko yleisesti miestensä mukana 

merimatkoille 1800-luvun jälkipuoliskolla. Tämä oli kapteenien etuoikeus, joten kap-

teenin rouva oli ainoa nainen laivassa. Vaimoja oli mukana sekä lyhyillä että kauko-

purjehduksilla, mutta ennen kaikkea purjelaivoilla. Kauppalaivojen matkat pitenivät 

jopa vuosien mittaisiksi ja molemmille puolisoille oli vaikeaa olla niin pitkiä aikoja 

erossa: kotona nainen joutui yksin kantamaan vastuun perheestään, mutta myös kap-

teenin asema laivan päällikkönä oli yksinäinen. Vaimon tulo laivaan oli parhaimmillaan 

molemmille osapuolille onnellinen ratkaisu. Monesti myös perheen lapset otettiin mu-

kaan, vaikka heidät saatettiin myös jättää sukulaisille. Synnytyksetkin olivat varsin ta-

vallisia.
340

 Oululaisilla laivoilla syntyi ainakin kuusi lasta vuosina 1863–1874.
341

 Jos 

synnyttäminen 1800-luvulla oli aina riski naiselle, oli synnytys laivassa vielä tavallista-

kin vaikeampi kokemus: olot olivat ahtaat ja epämukavat, tukena oli vain aviomies, 

kätilö ja lääkäri olivat tavoittamattomissa.
342

 Ei ihme, että Louise oli synnytyksen jäl-

keen heikko ja suostui vapaaehtoisesti jäämään lapsen kanssa Queenstowniin vahvis-

tumaan, kun Helios jatkoi uusien ohjeiden mukaisesti Limerickiin purkamaan lastia. 
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15.9. P. W. oli toiveikas hänen toipumisestaan.
343

 Kuitenkin viikkoa myöhemmin hän 

sähkötti: ”Vaimoni hyvin huonona Queenstownissa”.
344

  

 

Irlannissa oli edessä muitakin muutoksia laivaväessä. Perämies H. W. Snellman halusi 

jättää laivan ja palata kotiin suorittaakseen kapteenintutkintonsa Oulun merikoulussa. 

Kun kauppaneuvos pyysi päästämään poikansa jatkamaan opintojaan, ei P. W:llä ollut 

siihen paljon sanomista. ”Mielelläni olisin pitänyt hänet vielä yhden vuoden, mutta hän 

on tehnyt päätöksensä”, kirjoitti P. W. Willen isälle.
345

  

 

13.10. kauppaneuvos Snellman sai pojaltaan Willeltä kirjeen, joka oli kirjoitettu Lime-

rickissä lokakuun toisena päivänä. Willen mieltä kiinnosti ennen kaikkea hänen isänsä 

rakennuttama uusi laiva.
346

 Isä oli edellisessä kirjeessään elokuussa pyytänyt Willeä 

ottamaan Englannissa tarkoin selvää, millainen tulee nykyaikaisen laivan takilan olla.
347

 

Niinpä kirjeen alkupuolisko käsitteli enimmäkseen rautavaijerin hyviä puolia takilassa. 

Se oli jo yleistynyt ulkomaisissa laivoissa, vaikka suomalaiset, P. W. mukaan luettuna, 

suosivat edelleen perinteisiä hamppuköysiä. Kirjoitettuaan lähes kaksi pitkää sivua uu-

teen laivaan tulevista varusteista Wille siirtyi kertomaan menneestä merimatkasta. Pit-

källä matkalla Sulinasta ei tapahtunut mitään erityistä lukuun ottamatta Louisen onnel-

lisesti sujunutta synnytystä. Louise voi ensin melko hyvin, selosti Wille, mutta sairastui 

muutamia päiviä ennen lähtöä Queenstownista ja P. W:n oli pakko jättää hänet lapsen 

kanssa jälkeensä.
348

  

 

Helios saapui Limerickiin 22.9. Satamaan ei päästy heti, joten kapteeni jätti laivan ank-

kuriin redille ja matkusti takaisin Queenstowniin muutamaksi päiväksi. Louisen sairaus 

vain paheni. Lopulta P. W. palasi Heliokselle huolehtimaan rahdin purkamisesta.
349

 

Tiistaina 27. päivä otettiin luotsi ja hinaaja, jotta viimeinkin päästäisiin satamaan, mutta 

sataman portin edustalla laiva karahti pohjaan ja juuttui kiinni. Helios makasi mudassa 
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koko yön, yhteensä 11 tuntia. Irti päästiin vasta keskiviikkoaamuna.
350

 Samana aamuna 

satamassa P. W. sai sähkeitse tiedon Louisen kuolemasta edellisenä yönä. Hän matkusti 

heti takaisiin Queenstowniin järjestääkseen hautauksen. Hautajaisten jälkeen P. W. pa-

lasi laivalleen lauantaina, mutta lapsi jätettiin toistaiseksi Queenstowniin. ”P. W. raukka 

on ollut ja on hyvin surullinen. Onhan se kovin isku, joka ihmistä voi kohdata.”
351

 P. W. 

kirjoitti oman kirjeensä paria päivää Willen jälkeen: 

 

 Suurella surulla saan ilmoittaa Kunnioitetulle Sedälle siitä kalliista menetyksestä, 

joka minua on kohdannut. Sillä hyvä Jumala viisaudessaan näki hyväksi kutsua mi-

nun rakkaan Louiseni, joka rauhassa ja hiljaa nukkui pois 28. päivä klo 3 aamulla. 

Toivottavasti Herramme auttaa minua nöyryydellä kantamaan tämän syvän mene-

tyksen.
352

 

 

 

4.2. Joukkopako, keltakuume ja eronpyyntöjä 

 

Suruaika ei antanut P. W:lle vapautusta työvelvollisuuksista. Laiva tarvitsi kapteeniaan 

ja työt oli saatava tehtyä. Tärkeintä oli saada nopeasti uusi rahti. Edellinen lasti piti pur-

kaa ja toimittaa ostajalle. Hyvä uutinen oli, että maissilasti oli säilynyt ruuman kosteissa 

oloissa hyvässä kunnossa.
353

  Myös pohjakosketuksesta selvittiin säikähdyksellä, sillä 

katsastuksessa 15.10. selvisi, että vauriot olivat merkityksettömiä.
354

 Sulinan rahtituloja 

hän lähetti Ouluun yhteensä 710 puntaa eli 17 930,91 markkaa.
355

 J. W. Snellmanin mu-

kaan rahtitaso oli noussut tuntuvasti Ranskan ja Preussin välisen sodan takia, ja jos vain 

Venäjä edelleen pysyisi puolueettomana, pitäisi venäläisten lippujen arvon kohota rah-

taajien silmissä. Niinpä hän toivoi Helioksenkin saavan hyvän rahtisopimuksen.
356

 P. W. 

aloitti uuden rahdin tiedustelun heti seuraavalla viikolla Limerickiin saapumisen jäl-
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keen. Hän sähkötti tunnollisesti kauppaneuvokselle tiedot rahdeista Jamaikalle, Havan-

naan, Odessaan ja muihin mahdollisiin satamiin.
357

 Tämä kehotti häntä tekemään par-

haansa viivyttelemättä. Kyseltyään vielä lisää vaihtoehtoja P. W. sai kauppaneuvokselta 

kehotuksen purjehtia hiilisatamaan ja ottaa lasti Havannaan ellei mitään parempaa 

ilmaannu.
358

 ”Surullista, että pitää joutua näin huonoon tilanteeseen rahtimarkkinoilla”, 

P. W. kirjoitti takaisin.
359

 Hän otti painolastin Cardiffiin purjehtimista varten epävarma-

na tulevasta: ”Jumala tietää, minne pitää ottaa suunta.”
360

 

 

Matka oli myrskyisä ja hankala, mutta Helios saapui kuitenkin onnellisesti Cardiffiin, 

vieläpä ensimmäisenä niistä laivoista, jotka samoihin aikoihin lähtivät Limerickistä. 

Matkalla Helios oli jokin verran vuotanut, mutta paikkaa kuivatelakalta ei saatu. Rahti-

järjestelyt jatkuivat. Havannan rahdit näyttivät kauppaneuvoksen mielestä laskevan yhä 

alemmas, joten hän piti parhaana ottaa tarjolla olevista korkein: tässä tapauksessa 24 

shillinkiä Rio de Janeiroon, josta voi ottaa paluurahdin Eurooppaan tai siirtyä etsimään 

sitä Länsi-Intiasta tai Pohjois-Amerikasta.
361

 P. W. teki toimintaohjeiden puitteissa 

lopullisen ratkaisun, kun tilaisuus tuli eteen: ”Tämä rahti tuli markkinoille yllättäen, 

eikä aikaa annettu, joten heti kun painolasti oli purettu, alettiin lastata ja nyt sisällä on jo 

200 tonnia”
362

. Hiililasti oli vietävä Rio de Janeiroon ja siitä maksettiin 25 shillinkiä 

tonnilta.
363

 

 

Kaikkia ei kuitenkaan edessä oleva matka miellyttänyt, kuten P. W. joutui ennen lähtö-

ään tiedottamaan: 

 

Valitettavasti saan ilmoittaa, että seitsemän miehistön jäsentä jätti laivan 25. päi-

vän vastaisena yönä: nimittäin Johan Snellman, Berg, Kujala, Pesonen, Minkkinen, 

Warjakka ja Wikiö, vielä puijasivat matkarahat itselleen edellisenä iltana, noin 
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8.5.0 puntaa, minä en voi hyväksyä heidän alhaista tekoaan, vaikka luulen, että 

heitä ei tuomita.
364

 

 

Kauppaneuvos päivitteli tapauksesta kuultuaan, että ”- - erityisesti käsittämätöntä on, 

että nuo molemmat nuoret pojat Berg ja Snellman valitsivat tuollaisen tien”.
365

 Ehkä 

karkaamista valaisee se, että Sulinassa oli laivalla ollut kahnauksia. Etäinen serkku 

Janne Snellman oli purjehtinut P. W:n kanssa jo useamman vuoden ja ylennetty vuotta 

aikaisemmin konstaapeliksi. Matkan aikana olivat hänen ja kapteenin välit selvästi tu-

lehtuneet: ”Jannen, joka oli konstaapeli, lähetin skanssiin Sulinassa, kun hän kieltäytyi 

tottelemasta ja Berg on nyt tuurannut, mutta hän ei suoriudu tehtävästään oikein kunnol-

la - -”.
366

 Konstaapeli asui muun päällystön kanssa kajuutassa, joten skanssiin lähettämi-

nen tarkoitti alennusta arvoasteikossa.  

 

Kyseinen kohta on harvoja mainintoja kurinpidosta Helioksen kirjeenvaihdossa. Kir-

jeestä ei tarkemmin ilmene, minkälaisesta tapauksesta oli kysymys. 1800-luvulla ankara 

ja usein väkivaltainenkin kurinpito oli purjelaivoilla arkipäivää. Kapteeneilla oli oikeus 

ja suorastaan velvollisuus pitää kovaa kuria, sillä laivan turvallisuus edellytti miehistön 

tottelevaisuutta joka tilanteessa. Esikuvat ankaralle komennolle otettiin sotalaivoilta, 

mutta merimiehet voidaan rinnastaa myös isäntiensä kotikurin alaisiin renkeihin. Laiva 

oli vahvasti hierarkkinen ja autoritäärinen yhteisö, joka perustui aikansa sääty-yhteis-

kunnan vastaavaan tottelevaisuutta edellyttävään järjestelmään.
367

 JARI LYBECKIN mu-

kaan merimiesten karkaaminen voidaan nähdä vastalauseena laivan ja koko yhteiskun-

nan alistussuhteita kohtaan.
368

 Myös JARI OJALA pitää karkaamisia tapana osoittaa tyy-

tymättömyyttä laivan olosuhteita kohtaan.
369

 On mahdollista, että Janne Snellmanin 
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niskurointiin vaikutti hänen säätyläistaustansa, jonka vuoksi hänen ehkä oli muita vai-

keampi sopeutua kurinpitoon. Muuten Helioksella ei juuri tapahtunut niin vakavaa ka-

pinointia, että siitä olisi kannattanut kertoa varustajalle. 

 

Snellmanin kauppahuoneen fregatti Toivo ja sen kapteeni H. W. Snellman nuorempi 

tulivat erityisen kuuluisiksi monista karkaamistapauksista. Wille oli tunnetusti kova 

kurinpitäjä, mutta vastaavanlaisia kapteeneja oli monia muitakin. Kun Toivolta karkasi 

lokakuussa 1875 yhdellä kertaa yhdeksän miestä, syy oli luultavasti laivan huono ilma-

piiri ja kapteenin itsevaltaiset otteet.
370

 Karkaamisiin johtivat kuitenkin muutkin syyt 

kuin halu vastustaa päällystöä tai tyytymättömyys olosuhteisiin. Yhtä lailla paremmat 

olot muualla tai henkilökohtaiset syyt saattoivat houkutella karkaamaan. Karkaamiset 

olivat hyvin usein joukkotoimintaa, mikä osoittaa niiden olleen harkittuja ja yhdessä 

etukäteen suunniteltuja.
371

 Myös Helioksen joukkopaossa oli todennäköisesti kyse useis-

ta syistä. Ihmissuhteet ahtaassa laivassa olivat nähtävästi kiristyneet. Kirjeenvaihdosta 

ilmenee P. W:n tulleen Willen kanssa hyvin toimeen, eivätkä heidän käsityksensä kovan 

kurin tarpeellisuudesta varmaankaan olleet kovin erilaiset. Jos Bergillä oli vaikeuksia 

selvitä konstaapelin tehtävistä, hän luultavasti sai myös kuulla siitä. Hanke oli selvästi 

yhdessä etukäteen suunniteltu. Tieto uudesta pitkästä matkasta kohti pahamaineista Rio 

de Janeiroa saattoi ratkaista monien päätöksen, sillä karkaaminen tapahtui vain viikon 

rahdin varmistumisen jälkeen. Varmaan myös paremmat palkat ulkomaisissa laivoissa 

houkuttelivat, ja Cardiffin suuressa hiilisatamassa pestejä oli tarjolla. 

 

Karkureita ei saatu kiinni, vaikka ilmoitus poliisille tehtiin. Helioksen matkavarustelui-

hin kuului siis uusien miesten pestaaminen. Uudeksi perämieheksi Willen tilalle oli jo 

Limerickissä otettu ruotsalainen nimeltä Otto Gillberg. Joulukuun alussa Cardiffissa 

miehistöön liittyi karanneiden tilalle seitsemän kallista ulkomaalaista merimiestä, jotka 

olivat nimistä päätellen brittejä ja skandinaaveja.
372

  

 

Helios saapui Rioon viimeistään 9. helmikuuta. Cardiffin kivihiili purettiin ja P. W. al-

koi etsiä uutta rahtia. Tällä kertaa hänen oli toimittava itsenäisesti, sillä sähkeet eivät 

kulkeneet Atlantin takaa ja kirjeetkin hitaasti. Kauppaneuvokselta hän sai Rioon yhden 
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kirjeen, jossa tämä mainitsi rahtien nousevan muun muassa Havannassa ja muistutti, 

että paluurahdin voi hyvin hakea myös Länsi-Intiasta tai Pohjois-Amerikassa.
373

 Maalis-

kuussa P. W. onnistui Riossa sopimaan rahdin Brasilian Bahiasta Iso-Britanniaan. He-

lios purjehti painolastissa perille Bahiaan huhtikuun alussa. Laivaan alettiin lastata so-

kerilaatikoita ja -säkkejä sekä puuvillapaaleja.
374

 Suomalaiset laivat kuljettivat usein 

Brasiliasta kahvia ja sokeria Eurooppaan 1860-luvulla. Myös tähän tuli muutos 1870-

luvulle tultaessa. Paluurahdit Etelä-Amerikasta Eurooppaan kävivät harvinaisiksi, sen 

sijaan maailmanympärimatkoille kykenevät laivat kuljettivat sieltä rahtia yli Tyynenme-

ren Itä-Intiaan.
375

 Helios oli käynyt Brasiliassa edellisen kerran vuonna 1864 ja seuraa-

van kerran se palaisi vasta vuonna 1885.  

 

P. W. kirjoitti huhtikuun 9. päivänä, että painolasti oli purettu ja sokerin ja puuvillan 

lastauksen piti alkaa seuraavana päivänä. Rahtaaja oli luvannut lastin olevan valmiina ja 

satama-ajan odotettiin jäävän lyhyeksi.
376

 Näin ei kuitenkaan käynyt. Toukokuun lo-

pussa Helios oli edelleen Bahiassa, kun P. W. joutui kirjoittamaan: 

 

Minulla on ollut sellainen hankaluus, että lähes kaikki miehet makasivat sairaa-

lassa keltakuumeessa, mutta sain kuitenkin kaikki takaisin paitsi norjalaisen Carl 

Nielsenin, joka kuoli. Perämiehen sain laivaan tänään, aika heikkona, toivottavasti 

hän paranee. Kuume on riehunut ja tehnyt paljon uhreja, minä sentään Jumalan 

kiitos olen saanut pysyä terveenä.
377

 

 

Keltakuume oli tuohon aikaan suuri vitsaus Länsi-Intiassa, Väli-Amerikassa ja osassa 

Etelä-Amerikkaa. Se tarttui erityisesti niihin, joilla ei ollut lapsuudessa tai perinnölli-

senä hankittua immuniteettia: pohjoisesta tuleviin sotilaisiin ja merimiehiin.
378

 Tämä 

”merimiesten kaamea vihollinen” iski toisinaan myös suomalaisiin merimiehiin. Vuo-

sina 1850–1851 ainakin 23 merimiestä oululaisilta laivoilta kuoli keltakuumeeseen Rio 
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de Janeirossa ja Bahiassa.
379

 Oli onnekasta, että vain yksi Helioksen miehistöstä kuoli, 

sillä keltakuumeen toiseen vaiheen kuolleisuus oli vaikeissa epidemioissa jopa 70–80%. 

Sitä ei osattu hoitaa ja vaarallisin se oli nuorille aikuisille.
380

 Carl Nielsen oli 18-vuo-

tias.
381

 Keltakuumeen todellinen tartuntatapa, hyttysenpurema, saatiin selville vasta 

1900-luvun alussa, mutta kuitenkin tiedettiin, että se levisi sadekaudella toukokuusta 

lokakuuhun. Näitä aikoja vältettiin ja alueelta yritettiin aina selvitä pois mahdollisim-

man nopeasti.
382

 Myös Helioksen kapteenit tarkkailivat keltakuumetilannetta.
383

 Kuiten-

kin Helioksen miehistöt sairastuivat keltakuumeeseen vain tämän yhden kerran lähes 

kolmenkymmenen vuoden aikana, ja Carl Nielsen ainoa, joka menehtyi siihen.  

 

Merimiesten kuolleisuus oli muuta väestöä korkeampi, mutta se ei johtunut niinkään 

kulkutaudeista vaan onnettomuusriskistä ja kovista olosuhteista. 1800-luvun lopulla yli-

voimaisesti yleisin merimiesten kuolemansyy oli hukkuminen tai kuolema haaksiri-

kossa. Muitakin tapaturmia sattui toisinaan. Sairauksista yleisin tappaja oli keuhkotu-

berkuloosi, johon sairastumista kylmät ja kosteat olosuhteet, rasitus, huono ravinto ja 

alkoholismi edistävät. Muut kuolemaan johtaneet sairaudet olivat huomattavasti keuh-

kotuberkuloosia harvinaisempia. Niistä muita useammin kuolinsyynä esiintyi keltakuu-

metta.
384

 Helioksella sattui tutkimusjakson aikana yhteensä kahdeksan kuolemantapa-

usta. Yleisin syy oli hukkuminen, sillä kuolleista neljä hukkui merellä ja yksi satamas-

sa.
385

 Lisäksi kaksi miestä kuoli keuhkotuberkuloosiin
386

 ja yksi keltakuumeeseen. Kuo-

lemantapaukset liittyivät merimiesten vaativaan työhön ja epäterveellisiin olosuhteisiin 

laivalla. Ne eivät olleet kovin yleisiä, mutta vähäisempiä sairasteluja esiintyi jatkuvasti. 

Sairaalan, lääkärin ja lääkkeiden laskuja piti maksaa lähes joka satamassa ja toisinaan 

joku miehistä piti jättää sairaalaan.
387
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Kapteeni eli laivassa enemmän eristyksissä miehistöstä kuin esimerkiksi töitä valvonut 

perämies ja luultavasti siksi P. W. Snellman säästyi keltakuumetartunnalta. Varmaan P. 

W:llä oli nyt erityisen suuri huoli omasta terveydestään, sillä häntä huolestutti oman 

puoliorvon lapsensa kohtalo yksin Queenstownissa: 

 

Toivon, että purkupaikka olisi sellainen, että setä voisi ottaa laivan kotiin samalla, 

mutta jos laivaa ei voi tuoda kotiin, toivon silti saavani tulla, sillä kuten setä tietää, 

yrittäisin saada pikku raukan kotiin, siinä tapauksessa että hän elää, kun tulen 

paikkakunnalle.
388

 

 

Toukokuun lopussa Helios jätti Bahian taakseen ja purjehti heikoissa tuulissa hitaasti 

mutta turvallisesti yli Atlantin. Ohjeet oli annettu Falmouthiin, mutta Helios pysähtyi 

menomatkalla Queenstownissa, missä odottivat uudet ohjeet Liverpooliin sekä odotettu 

jälleennäkeminen: ”Pikku Esterini on terve ja reipas, hän tulee matkustamaan kotiin 

rouva Hansenin kanssa.”
389

 Mutta aluksi kauppaneuvos sai vain sähkeen, jonka mukaan 

Helios oli saapunut Queenstowniin ja lähtisi seuraavaksi Liverpooliin.
390

 

 

Kesäkuussa kauppaneuvos kirjoitti pitkästä aikaa P. W:lle. Vastauksena tämän Bahian 

kirjeessä ilmaisemiin kotiintuloaikeisiin kauppaneuvos selitti, että laivan kotiintulo riip-

puisi rahdin purkupaikasta ja seuraavan rahdin saatavuudesta. Jos rahti vietäisiin Itäme-

relle, voisi Helios tulla samalla Ouluun, jos Englantiin, niin P. W. ehtisi viedä Esterin 

Göteborgiin, minne käly Fredrika oli kuulemma suunnitellut tulevansa vastaan. Joka 

tapauksessa kauppaneuvos halusi järjestää asian niin, ettei P. W:n itsensä olisi tarvinnut 

matkustaa kotiin ilman laivaa.
391

 Kun 12.7. selvisi, että purkupaikka olisi Liverpool, 

päätti kauppaneuvos, että painolastikustannusten takia Helios ei tulisi kotiin vielä sinä 

vuonna. Hän meni tapaamaan P. W:n anoppia keskustellakseen Esterin kotimatkan jär-

jestämisestä. Louisen äiti Maria Fellman oli saanut P. W:ltä sähkeen Queenstownista, 

jossa tämä oli ilmoittanut erään rouva Hansenin tuovan lapsen kotiin. Kauppaneuvos sai 
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kuulla muutakin uutta: edellisestä saamastaan kirjeestä Bahiasta hän oli päätellyt, että P. 

W. aikoi vain tuoda tyttärensä kotiin ja palata Heliokselle, mutta Maria Fellmanilta hän 

kuuli nyt, että P. W. aikoi kokonaan irtisanoutua Helioksen päällikön paikalta. Silloin 

kauppaneuvos sähkötti Liverpooliin: ”Tuokoon tämä rouva Hansen lapsen kotiin, pysy 

sinä johdossa edelleen, en voi nyt ottaa laivaa kotiin”.
392

  

 

Uuden rahdin etsiminen Liverpoolissa alkoi välittömästi, sillä jo tulopäivänään 18.7. P. 

W. sähkötti ensimmäiset tiedot mahdollisista rahdeista.
 
Samalla hän ilmoitti, että lai-

valle tarvitaan uusi miehistö ja ellei seuraava matka kohdistu Itämerelle, myös hänen 

itsensä täytyi lähteä.
393

 P. W. ei ollut vielä saanut kauppaneuvoksen edellistä kirjettä, 

joten hän samana päivänä kirjoittamassaan kirjeessä perusteli edelleen, että näin huo-

noina aikoina olisi edullista tuoda laiva kotiin, niin että se voitaisiin varustaa uusilla 

purjeilla ja muilla varusteilla. Tarvittiin myös uusi suomalainen miehistö, sillä alkupe-

räisen miehistön viimeiset jäljellä olevat jäsenet olivat väsyneitä ja ulkomaalaisille piti 

maksaa enemmän. Mitä taas häneen itseensä tuli, selitti P. W, hän voi kyllä tulla kotiin 

ilman laivaakin, ja se taas oli tietyistä syistä pakko tehdä: 

 

Olenhan nyt palvellut setää seitsemän vuotta, eikä ole mitään syytä valittaa, vaan 

päinvastoin minua on aina kohdeltu ystävällisesti, myöskään minulla ei ole mitään 

laivaa vastaan, mutta kun asiat nyt ovat näin, täytyy minun ajatella itseäni, on kyllä 

ikävää jättää [epäselvä sana] toiselle miehelle, mutta asiaa ei voi auttaa.
394

 

 

P. W. päätti kuitenkin lähettää Esterin kotiin etukäteen, sillä hän pelkäsi syksyä.
395

 Ku-

ten tämä jo yksin todistaa, hänen päätökseensä vaikuttivat myös muut seikat kuin halu 

saada lapsi omaisten luokse Ouluun. Hän oli ollut merillä jo 20 vuotta ja ilmeisesti hän 

oli väsynyt raskaaseen merielämään. Merimatkat olivat vaarallisia, onnettomuudet ja 

sairaudet yleisiä. Satamissa hän joutui kärsimään jatkuvasta huolesta ja epävarmuudes-

ta, kun rahteja ei löytynyt eikä seuraava määränpää ollut tiedossa. Kapteenin vastuu oli 

suuri ja asema yksinäinen. Naimisiinmeno ja Louisen mukaan lähtö oli ehkä yritys saa-
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da merielämä miellyttävämmäksi, mutta sitä iloa ei kestänyt kauan. Louisen kuolema 

lienee jättänyt jälkensä, eikä P. W. halunnut lisäksi vieraantua ainoasta elävästä lapses-

taan. 

 

Kauppaneuvos Snellman ei muuttanut mieltään, vaan aikoi pitää laivansa liikkeellä niin 

kauan kuin luokitus salli. P. W:n hän päästi lähtemään, mutta ei yhtä suopeassa sävyssä 

kuin edellisenä syksynä Willen erotessa Helioksen perämiehen paikalta: 

 

Kun sinä nyt lopullisesti olet eronnut laivalta, olen palkannut uuden päällikön, ni-

mittäin kapteeni Zachris Mattilan, joka matkustaa tarvittavan miehistön kanssa 

täältä ensi tilassa. Sinä jäät luonnollisesti sinne ja huolehdit rahtisopimuksesta ja 

lastaamisesta kunnes tämä Mattila ehtii tulla sinne perille.
396

 

 

Kauppaneuvos oletti, että vaikka muutamat miehistön jäsenistä halusivat tulla kotiin, 

suurin osa edelleen aikoi pysyä laivassa.
397

 Sitä suurempi oli hänen hämmästyksensä P. 

W:n vastauksesta: ”Ihmeissäni huomaan, että koko miehistö kahden vuoden poissaolon 

jälkeen haluaa jättää laivan tullakseen kotiin!”
398

 Närkästys jatkui vielä seuraavassakin 

kirjeessä. Hän lähetti P. W:lle tiedot merimiesten strekseeleistä ja veroista ja käski vä-

hentää ne heidän palkastaan. Läheltä piti, etteivät he joutuneet maksamaan enemmän-

kin: 

 

Oikeastaan väen pitäisi maksaa uuden miehistön lähettäminen, sillä ei heillä ole 

mitään oikeutta erota laivasta milloin hyväksi näkevät, mutta en välitä tällä kertaa 

vaatia heiltä enempää, vaan annan heidän jättää paikkansa ja hankkiutua kotiin 

miten parhaiten osaavat.
399
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Helioksen pitemmillä matkoilla oli aiemminkin tullut eteen tilanteita, joissa miehistöt 

vaativat saada eron laivalta kesken matkan.
400

 Suomessa merimies joutui ottamaan pes-

tin kotisatamasta kotisatamaan eikä matkan pituutta ennakolta tiedetty. Ongelma tie-

dostettiin, ja 1860-luvulla valmistellussa uudessa merilaissa säädettiin, että merimiehen 

velvollisuus seurata laivaa kesti korkeintaan kaksi vuotta. Kauppaneuvos Snellman oli 

itse ollut mukana säätämässä merilakia, joten merimiesten lähtöhalujen ei luulisi olleen 

hänellekään yllätys.
401

 Pitkillä matkoilla merimiehet varmasti kärsivät koti-ikävästä ja 

väsyivät raskaaseen työhön ja vaikeisiin olosuhteisiin.
402

 Luultavasti myös keltakuume 

oli verottanut Helioksen miehistön voimia. Lähtöhaluja saattoi nostaa myös tieto pääl-

lystön vaihtumisesta, kun uuden kapteenin ja perämiehen laadusta ei ollut tietoa. 

 

P. W:llä ei ollut mitään syytä kieltää miehistön lähtöä, vaan hän tuntuu suhtautuneen 

heidän pyyntöönsä ymmärtäväisesti. Toisin kävi keväällä 1873, kun Toivon koko mie-

histö halusi erota laivasta puolentoista vuoden palveluksen jälkeen. Wille ehti luvata 

eron muutamille, mutta kun neljä miestä karkasi lyhyen ajan sisällä, hän perui kostoksi 

lupauksensa ja pakotti nämä uudelle matkalle Kaukoitään. Seurauksena oli lisää riitoja 

ja karkaamisia.
403

 J. W. Snellman itse osoitti muutamissa muissa yhteyksissä melko 

maltillista suhtautumista miehistöjä kohtaan. Hän ymmärsi, että miehistö piti välillä 

päästää kotiin ja 1860-luvun alussa hän suostui antamaan näille palkankorotuksia. Hän 

ei myöskään hyväksynyt miehistön kovakouraista kohtelua.
404

  

 

Snellmanin ihmetys ja närkästys siitä, että miehet halusivat erota laivasta vain kahden 

vuoden matkan jälkeen, kertoo ajalle tyypillisestä asenteesta palkollisia kohtaan. Va-

rustajan mielestä merimiehen tehtävä oli täyttää velvollisuutensa sopimuksen loppuun 

asti. Kahden vuoden matkaa ei pidetty erityisen pitkänä, kun samaan aikaan monet lai-

vat viipyivät matkoillaan neljä tai viisi vuotta. Myös kapteenin eroaminen kesken mat-

kan oli epämieluisa yllätys, sillä häneltäkin varustaja odotti uskollista palvelua. J. W. 

Snellmanin asenne kapteenia ja miehistöä kohtaan heijasti sääty-yhteiskunnan hierark-

kista järjestelmää, jonka mukaisesti alaisilta odotettiin tottelemista ja uskollisuutta. 

Oman tahdon ilmaukset olivat odottamattomia ja ongelmallisia, mikä koski sekä meri-
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miesten karkaamisia että heidän pyyntöjään jättää laiva laillisen eron kautta. Myös lai-

van kapteeni oli varustajalle alaisen asemassa. Helioksen matkan tässä vaiheessa tapah-

tuneet merimiesten joukkopako, lähes kaikkien sairastuminen hengenvaaralliseen kelta-

kuumeeseen ja halu saada jättää paikkansa kesken matkan kertovat merimieselämän ras-

kaudesta ja vaarallisuudesta sekä miehistölle että kapteenille. Tapahtumissa voidaan 

myös nähdä merkkejä siitä, että miehistön keskuudessa todella oli tyytymättömyyttä, 

ehkä jopa jonkinlaista kapinallisuutta ylemmässä asemassa olleita kapteenia ja varusta-

jaa kohtaan. 

 

 

4.3. Vaikea avaus Yhdysvaltoihin 

 

P. W:n työ Helioksella jatkui uuden kapteenin saapumiseen asti. Edellisen matkan me-

norahti tuotti 450 puntaa eli 11 428,78 markkaa ja paluurahti 500 puntaa eli 12 627,40 

markkaa. Olosuhteet laskivat paluurahdin tuottoa, sillä lastia purkaessa selvisi, että suo-

lavesi oli tehnyt vahinkoa ruumassa erityisesti sokerille, josta oli menetetty 22 tonnia. 

Puuvillasta pilalla oli vain pieni osa, mutta kun ”- - sokeri oli niin sekoittunut siirapiksi 

- -”, vahinko oli suuri.
405

 Tehtävissä ei kuitenkaan ollut muuta kuin valmistella seuraa-

vaa rahtimatkaa. Uusia rahteja piti tiedustella jatkuvasti. Kauppaneuvosta kiinnostivat 

erityisesti Länsi-Intian ja Brasilian rahdit, mutta hän antoi P. W:n päättää oman harkin-

tansa mukaan.
406

 Tämä onnistui heinäkuun lopussa sopimaan suolarahdin Virginian 

Aleksandriaan, 16 shillinkiä tonnilta.
407

 ”Ajattelin, että tämä on paikka, josta aina saa 

jotain takaisinpäin.” Lisäksi kun rahtien hinnat Bahiaan, Havannaan tai New Yorkiin 

eivät olleet yhtään sen korkeampia ja satamamaksut kuuleman mukaan olivat Aleksan-

driassa alhaiset, saattoi P. W. olla tyytyväinen saavutukseensa.
408

 Helios myös vietiin 

jälleen kuivatelakalle, kun uutta miehistöä odotellessa oli aikaa ja tarvetta korjauksiin 

olisi ollut jo edellisenä syksynä. P. W. järjesti huolella kaiken valmiiksi uutta kapteenia 

varten. Hän esimerkiksi uudenaikaisti Helioksen takilaa vaihtamalla osan seisovan 

takilan köysistä galvanisoituun rautavaijeriin.
409

  Laiva oli kunnostettu ja valmis, niin 
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että ”- - kunhan lasti on sisällä ja kapteeni Mattila saapuu, ei tarvitse muuta kuin irrottaa 

köydet ja lähteä merelle.”
410

  

 

Zachris Mattila oli juuri edellisenä keväänä suorittanut merikapteenintutkinnon Oulun 

merikoulussa, yhtä aikaa H. W. Snellman nuoremman kanssa. Kapteenintutkinnossa hän 

sai hyvät arvosanat: Wille oli luokan paras 76 pisteellä 90:stä, mutta 29-vuotiaan Mat-

tilan tulos oli vain neljä pistettä alhaisempi.
411

 Helioksella hän pääsi ensimmäistä kertaa 

näyttämään kykynsä merikapteenina.
412

 Mattila matkusti miehistöineen Oulusta Hulliin 

A. H. Snellmanin johtamalla priki Ainolla. Hullista he matkustivat junalla perille Liver-

pooliin 5.9.1871.
413

 Mattila sai vastuulleen lastatun, muonitetun ja korjatun laivan, aina-

kin sen edellisen kapteenin mielestä. P. W. lähetti lähtöpäivänään 8.9. kauppaneuvok-

selle viimeisen kirjeensä ja selvityksen Liverpoolin kuluista: ”Liitän mukaan tilinteon 

täällä oleskelun aikaisista maksuista, joita näyttää kyllä olevan enemmän kuin osasin 

ennakoida, mutta laiva on joka suhteessa varustettu.”
414

 Mattila puolestaan ei nähnyt 

Heliosta yhtä erinomaisena, joskaan ei huononakaan: laiva ”- - näytti olevan tavallisessa 

kunnossa”.
415

 Iso- ja keulamärssypurjeissa olisi hänen mielestään ollut korjattavaa, 

mutta ”- - kun laiva muuten on purjehduskunnossa, ei sitä voi tehdä täällä, vaan yritän 

pärjätä näillä toistaiseksi”.
416

 Inventaarioluetteloon ilmestyi kuitenkin lisäys, jonka mu-

kaan Mattila hankki Liverpoolissa uuden fokkapurjeen, alamärssypurjeen, keulatanko-

haruspurjeen sekä uudet prammipurjeet, ”- - kaikki ensiluokkaista laatua”.
417

  

 

Suhdanteet olivat kääntyneet nousuun vuoden 1870 aikana.
418

 Helioksen menorahti Yh-

dysvaltoihin saatiin sovittua melko nopeasti, eikä paluumatkankaan rahtisopimuksesta 

tarvinnut neuvotella kauan. Helioksen purjehdittua järjesti kauppahuoneen yhteyshen-
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kilönä Liverpoolissa toiminut Richard Burn paluumatkaa varten vehnärahdin Alek-

sandriasta kotiinpäin. Kauppaneuvoksen toiveet olivat korkealla: 

 

Rahti on mielestäni aika hyvä ja matkasta pitäisi tulla melko kannattava jos matka 

menee nopeasti ja onnellisesti. Kun laiva Liverpoolissa varustettiin joka suhteessa 

hyvin, toivon, että nämä kulut lähimmässä tulevaisuudessa eivät nouse korkealle.
419

 

 

Yhdysvalloissa asutus levisi, maanviljelyn tuotto kasvoi ja tuotteiden kuljetus rannikolle 

sujui nopeasti uusia rautateitä pitkin. Sisällissodan jälkeen viljan vienti kasvoi jatku-

vasti, erityisen paljon sitä osti Iso-Britannia.
420

 Yhdysvaltain oma laivasto ei pystynyt 

hoitamaan vientiä eivätkä höyrylaivat vielä olleet syrjäyttäneet purjelaivoja rahtimark-

kinoilla. Täältä löytyi suomalaisillekin purjelaivoille työtä silloin, kun mahdollisuudet 

varsinkin Mustallamerellä vähenivät.
421

 Yhdysvallat nousi tärkeimmäksi kohteeksi 

erityisesti Helioksen kaltaisille laivoille: syvänmeren purjehtijoille, joiden luokka ei 

kuitenkaan riittänyt Aasian tai Tyynenmeren matkoille. Aluksi sieltä tuotiin erityisesti 

viljaa ja joskus petrolia, 1870-luvun lopulla kilpailun kiristyessä jäljelle jäi puutavaran 

kuljetus. Menorahtien puute heikensi yleensä matkojen kannattavuutta.
422

 Kun Heliok-

sella oli ensimmäisellä Yhdysvaltain matkallaan menorahtina suolaa ja paluurahtina 

vehnää, näyttivät mahdollisuudet hyviltä. Tämä ei kuitenkaan yksin taannut matkan 

onnistumista. Talvisella Atlantilla oli edessä monia vaaroja.  

 

Kapteeni Mattila toi laivan perille Virginian Aleksandriaan 45 päivän matkan jälkeen. 

Epävakaassa ja myrskyisässä säässä selvisi, että laiva vuoti ja pumput olivat huonot. 

Mattila halusi hankkia laivaan uudet pumput, joiden avulla hän toivoi saavansa vuodon 

kuriin.
423

 Lisäksi Helioksen oma kirvesmies tiivisti laivan ylärakenteet samalla kun suo-

lalastia purettiin.
424

 Vehnän lastaus oli valmis joulukuun 10. päivään mennessä. Myös 
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miehistö oli kokonaan tallessa, kunhan poliisi oli palauttanut karkaamista yrittäneen 

jungmanni Mustelininkin laivaan.
425

 

 

Potomac-joki, jonka rannalla Aleksandria sijaitsee, oli joulukuussa jo jäätynyt. Mattila 

naulautti lankkuja suojaksi laivan vesilinjaan ja hinautti Helioksen höyrylaivalla jään 

läpi. Lähes kaikki lankut repesivät irti jään puristuksessa, mutta myös itse laidoitus kol-

hiutui pahasti. Jään läpi tultuaan höyrylaiva lähti ja Helios jäi ankkuriin, missä metalli-

vuorausta naulattiin kiinni pahimmin vaurioituneissa kohdissa. Matka jatkui luotsin joh-

dolla 12.12, mutta jo samana iltapäivänä Helios tarttui pohjaan. Laivaa yritettiin irrottaa 

varppaamalla eli hinaamalla ulospudotettu ankkuri sisään, mutta vedettäessä ankkuri 

irtosi aina ensin. Vasta seuraavan yön nousuvesi sai laivan irtoamaan. Erityisen suurta 

vuotoa ei havaittu, mutta varppauksessa käytetyt touvit olivat huonossa kunnossa. Muut 

arviot vahingoista saivat odottaa katsastusta perillä Iso-Britanniassa.
426

 Potomac-joelta 

ei silti päästy vieläkään eteenpäin. Vastatuulen takia joella jouduttiin odottamaan kah-

deksan päivää, ennen kuin lopulta päästiin merelle. Atlantin ylitykseen meni 20 vuoro-

kautta vaikeassa säässä, mutta ilman erityisempiä tapahtumia.
427

 ”Helios saapunut, kaik-

ki hyvin, Mattila”, ilmoitti Queenstownista 7.1. tullut sähke.
428

 

 

Queenstownista Helios siirtyi Cardiffiin purkamaan vehnälastia. Vahingot arvioitiin: 

jään vaurioittamat lankut oli korjattava ja ylärakennetta piti tilkitä uudelleen. Kuivate-

lakkapaikkaa ei Cardiffista saatu lupauksista huolimatta. Kolmen viikon odotuksen jäl-

keen Mattila päätti hinauttaa laivan Bristoliin korjausta varten. Siellä päästiin telakalle 

9.3. Metallivuorauksen todettiin olevan rypistynyt. Saumat olivat löyhtyneet ja auen-

neet, niin että vesi juoksi monesta kohdasta läpi. Lisäksi kölistä puuttui iso pala. Vanha 

kuparointi olisi muuten kelvannut luokitusajan loppuun, mutta tilkitseminen ei voinut 

odottaa: se oli pakko tehdä kuparivuorauksen alta ja samalla piti uusia koko kuparointi. 

Luokitusaikaan ei silti saatu pidennystä avaamatta laivaa monesta kohdasta, mihin Mat-

tila ei uskaltanut ryhtyä, sillä uusi rahti oli jo sovittu.
429
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Korjauskustannukset nousivat 655 puntaan. Ne rahoitettiin vehnälastin tuotoilla ja 360 

punnan nostolla varustajalta.
430

 Aleksandriasta Mattila oli lähettänyt Ouluun 250 puntaa 

eli 6292, 74 markkaa. Ennen lähtöä Cardiffista hän pystyi kustannuksista huolimatta 

lähettämään vielä noin 210 puntaa eli 5925 markkaa, jotka olivat ilmeisesti ennakko-

maksua menorahdista. Lisäksi hän maksoi varustajan pyynnöstä 130 puntaa Grefve 

Bergin kapteeni Müllerille, joka ilmeisesti oli myös tehnyt omalla tahollaan isoja kus-

tannuksia. Myöhemmin merivakuutusyhdistys korvasi korkealle nousseet korjauskus-

tannukset.
431

 Kuitenkin neljä kuukautta kestänyt satamaoleskelu tuli jo yksin kalliiksi. 

Kauppaneuvos Snellmanin toiveet nopeasta ja kannattavasta matkasta ilman suurempia 

kustannuksia jäivät toteutumatta. 

 

Purjelaivanvarustus oli liiketoimintaa, jossa sijoittaminen laivan hankintakustannuksiin 

ei riittänyt, vaan lisäksi laivan ylläpidosta piti maksaa jatkuvasti. Vaativissa olosuhteis-

sa liikkuneet puurakenteiset laivat kuluivat käytössä nopeasti ja varsinkin vanhempia 

laivoja piti korjata vähän väliä.
432

 Myös Helioksen matkat havainnollistavat hyvin lähes 

jatkuvaa tarvetta korjata laivaa. Helios kolhiintui vuosien 1869–1872 matkan aikana 

monta kertaa: kolmen vuoden aikana se otti kaksi pohjakosketusta ja kärsi jäävaurioista 

kaksi kertaa. Kuivatelakalle jouduttiin viemään kolme kertaa ja kuparivuoraus uusittiin 

kahdesti. Myös purjeita ja muita tarvikkeita uusittiin säännöllisesti. Haverit sinänsä oli-

vat melko pieniä ja vakuutus korvasi kustannukset, mutta harmillisia ne olivat ennen 

kaikkea ajanmenon kannalta.  Korjausten vaatima satama-aika Cardiffissa ja Bristolissa 

kesti neljä kuukautta. Siinä ajassa Helios olisi parhaassa tapauksessa voinut tehdä koko-

naisen rahtimatkan Atlantilla.  

 

 

4.4. Havannaan ja Ouluun 

 

Rahtitilanne Cardiffissa näytti Mattilan mielestä huonolta: Pohjois-Amerikkaan oli saa-

tavilla vain rautaa, jota Mattila ei uskaltanut lastata Heliokseen, Brasiliaan ja Länsi-Inti-

aan taas oli ”sopimaton vuodenaika”.
433

 Richard Burn järjesti kuitenkin rahdin 

Cardiffista Havannaan kauppaneuvoksen ohjeiden mukaan tammikuun lopussa. Paluu-
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rahti jätettiin vielä auki. Kuubasta voitaisiin ottaa sokeria tai hakea jostain amerikkalai-

sesta satamasta viljaa tai petrolia.
434

 Mattila ei ollut tyytyväinen järjestelyyn: hän olisi 

omasta mielestään saanut paikan päällä Cardiffissa paremman hinnan kuin minkä kaup-

paneuvos Oulussa ja rahtimeklarit Liverpoolissa keskenään järjestivät, varsinkin kun 

laiva ei ollut vielä aikoihin valmis lastattavaksi.
435

  

 

- - Kuten rahtisopimuksesta näkyy menorahti on 15 shillinkiä 6 penniä, mikä on 

toki aika hyvä, mutta samaan aikaan rahdataan täällä aluksia 16 shillingillä 6 

pennillä Havannaan, ja toivoin, että saman olisi voinut saada myös Heliokselle, 

ellei Burnin herroilla olisi ollut Kunnioitetun Herran ohjeita sopia 15 shillinkiä 6 

penniä - -
436

 

 

Paluurahdin hän sai järjestää vapaasti. Mattilan mielestä paluurahdit näyttivät laskevan 

ja menorahdit nousevan, eikä hänellä ollut mahdollisuutta löytää sillä hetkellä mitään 

kunnollista. Sokerirahdin hän kuitenkin Burnin välityksellä hankki, sillä hän ei halunnut 

ottaa riskiä ja lähteä rahtaamattomana Havannaan.
437

 Espanjan siirtomaa Kuuba oli 

noussut 1800-luvun alussa maailman suurimmaksi raakasokerin tuottajaksi. Vuosisadan 

puolivälissä tuotanto väheni orjuuden loputtua ja Euroopan innostuttua sokerijuurikkaan 

viljelystä.
438

 Länsi-Intian satamat sokerirahteineen olivat tuttuja suomalaisillekin lai-

voille, mutta niiden merkitys väheni 1870-luvulla johtuen hintojen alenemisesta.
439

 

Helios oli tuonut sokeria Kuubasta Iso-Britanniaan myös vuosina 1867 ja 1868, mutta 

Mattilan johtama matka vuonna 1872 jäi viimeiseksi kerraksi, kun siihen lastattaisiin 

sokeria. Viimeiset harvat käynnit siellä palvelivat Yhdysvaltain kauppaa.  

 

Kuivatelakkapaikan odottaminen ja korjaukset viivästyttivät lähdön huhtikuuhun asti, 

mutta lopulta Helios palasi Cardiffiin lastaamaan hiiltä ja valmistautumaan matkalle 

kohti Havannaa. Mattila sai vihdoin kaipaamansa uudet pumput.
440

 Jungmanni Mustelin 
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ja kokki Salmela karkasivat eräänä yönä ennen lähtöä. Tilalle Mattila pestasi kaksi brit-

tiä.
441

 Matka Havannaan sujui hyvin, vaikka hitaasti; tuulet pasaativyöhykkeellä olivat 

heikkoja. Vuodosta ei ollut enää haittaa. Myöskään pelättyä keltakuumetta ei ollut Ha-

vannassa erityisemmin liikkeellä, vaikka matkaan oli päästy vaarallisen myöhään ja ”so-

pimaton vuodenaika” oli jo menossa: ”Toivottavasti ehdin pois täältä ennen kuin pahim-

mat kaudet tulevat”.
442

 Hiililasti purettiin Havannassa ja tilalle lastattiin sokeria. Osa 

saatiin Havannasta, mutta loput oli haettava läheisestä Cardenasista.
443

 Kauppaneuvos 

Snellman pyysi Mattilaa ostamaan laskuunsa yhteensä 1500 kappaletta hienoja sikareita 

sekä kuusi purkkia säilöttyä ananasta, minkä tämä ennen lähtöään teki.
444

 Cardiffissa 

pestatut brittimerimiehet karkasivat Havannassa, mutta Mattila päätti, ettei ota ketään 

tilalle. Loput miehistöstä olivat kaikki terveitä.
445

  

 

Paluumatka sujui kohtalaisen hyvin. Säät olivat epävakaisia ja tuulet vaihtelevaisia, 

mutta vaikeita myrskyjä ei ollut eikä vahinkoja tapahtunut lukuun ottamatta isopram-

misaalingin katkeamista.
446

 Suurempia vaikeuksia ei siis tällä kertaa ollut, merellä ei 

sattunut havereita eikä satamassa viivästyksiä, mutta kauppaneuvos Snellman ei silti 

voinut pitää matkaa onnistuneena. Kuten hän kirjoitti elokuussa serkulleen merikapteeni 

J. H. Snellmanille, rahtaaminen ei ollut onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla, sillä 

suhdanteiden noustessa olisi ollut edellytyksiä parempaankin:  

 

Helioksella [ - - ] on mennyt huonosti, sillä molemmat paluurahdit ovat olleet ma-

talampia kuin mitä myöhemmin on voinut saada. Rahtasin laivan jo tammikuussa, 

kun rahdit kaikkialla olivat matalia, luullessani että se olisi pian valmis lähtemään 

Cardiffista, jossa oleskelusta tuli erittäin pitkäaikainen.
447
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Elokuun 10. päivä saapui Helios jälleen Britanniaan, tällä kertaa Falmouthiin odotta-

maan tarkempia ohjeita lastin purkamisesta ja mahdollisen uuden matkan suunnitte-

lusta.
448

 Sokerin purkupaikaksi tuli Lontoon Länsi-Intian satama, jonne Helios saapui 

kaksi viikkoa myöhemmin.
449

 Kauppaneuvos halusi pitää laivan liikkeellä luokitusajan 

loppuun asti, joten Mattila alkoi tiedustella uusia rahteja.
450

 Mitään sopivaa ei löytynyt 

Lontoosta. Hän olisi voinut siirtyä johonkin hiilisatamaan, mutta lakkojen takia niissä 

oli riski joutua odottamaan kuukausia. Mattila ehdotti kauppaneuvokselle vaihtoehtoa, 

joka tulevaisuudessa tulisi normaaliksi käytännöksi: ellei laivaa tuotaisi kotiin, olisi 

parasta mennä Baltimoreen tai Philadelphiaan painolastissa.
451

 Siihen kauppaneuvos ei 

sentään halunnut ryhtyä. Hänen määräyksensä Mattilan ja yhteysmiestensä tiedonanto-

jen perusteella oli, että ellei saada kalkkirahtia 14 shillingillä Philadelphiaan ja petrolia 

kuudella takaisin, tulee Helioksen ottaa painolasti ja tulla heti kotiin. Mattilan mukaan 

paluurahti olisi ehkä järjestynyt toivottuun hintaan, mutta menomatkasta olisi maksettu 

vain 10–12 shillinkiä tonnia kohti ”- - ja niin olen Kunnioitetun Herran taholta määrätty 

tulemaan laivan kanssa kotiin - -”.
452

  

 

Kauppaneuvos Snellman järjesti Heliokselle kappaletavaralastin kauppakumppaniensa 

kanssa.
453

 Laivaan lastattiin muun muassa lyijyä, rautalevyjä, juotosmetallia sekä 50 

säkkiä kahvia, 10 säkkiä riisiä ja yksi tynnyrillinen viiniä.
454

 Syyskuun puolivälissä 

Mattila kertoi ottaneensa vastaan kyseisen lastin, lähettäneensä kaksi rahalähetystä 

kauppaneuvokselle ja tehneensä tilin Helioksen oleskelusta Lontoossa. Lopussa hän 

kertoi ensimmäisen kerran jotain itsestään: 

 

Kaikki on hyvin laivassa sillä poikkeuksella, että minä olen hyvin heikko terveydel-

täni, minkä takia Kunnioitettu Herra antanee ystävällisesti anteeksi toisen kirjoitta-

jan tässä kirjeessä. Toivottavasti pystyn tuomaan laivan onnellisesti Ouluun.
455
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Neljän päivän purjehduksen jälkeen Helios saapui Helsingöriin. Siellä se törmäsi 19.9. 

englantilaisen parkin kanssa, jolloin sen halkaisijapuomi särkyi. Paria päivää myöhem-

min Helios oli kuitenkin valmis jatkamaan Itämerelle. Torstaina 27.9. se saavutti Hai-

luodon länsirannikolle edellisenä vuonna nousseen Marjaniemen majakan ja asettui ank-

kuriin saaren pohjoispuolelle Hiidenniemen edustalle. Siellä laiva laitettiin satamakun-

toon ennen kuin luotsi johdatti Helioksen Oulun redille sunnuntaina syyskuun 30.
 
päivä-

nä.
456

 Kaupunginlääkäri Fredrik Nylander kävi tarkastamassa laivaväen terveyden. Ke-

nessäkään ei ollut vaarallisia tarttuvia tauteja.
457

 Mattila meni tullikamarille tekemään 

sisääntuloselvityksen eli antamaan tiedot laivansa miehistöstä, lastista ja muona-

varastosta.
458

 Illalla laivalle saatiin vierailu: luultavasti vieras oli kauppaneuvos Snell-

man, sillä tapana oli, että laivan omistaja tulee itse vastaanottamaan laivaansa. Miehistö 

pääsi maihin samana iltana.
459

  

 

Suhdannetilanne kääntyi matkan aikana lamasta kohti parempaa vaihetta. Rahtien löy-

täminen oli kapteenille alkumatkasta vaikeaa, mutta vuodesta 1871 alkaen niiden saa-

minen ei enää tuottanut suurempia vaikeuksia. Myös matkan pituus kertoo aikojen 

muuttumisesta paremmiksi: kansainvälisten rahtien noustessa laiva haluttiin pitää liik-

keellä. Vuosikymmenen vaihde tarkoitti purjelaivoille myös suurta rakenteellista mur-

rosta rahtimarkkinoilla. 1860-luvun rahtimarkkinoilla keskeisiä purjehdusalueita olivat 

Välimeri, Mustameri, Länsi-Intia, Etelä- ja Pohjois-Amerikka sekä parhaille laivoille 

myös Itä-Intia. Suezin kanavan avaaminen johti nopeasti siihen, että Aasian, Välimeren 

ja Mustanmeren rahdit siirtyivät suureksi osaksi höyrylaivoille. Länsi-Intian ja Etelä-

Amerikan perinteiset sokerirahdit vähenivät sokerinviljelyn ja kaupan rakenteisiin liitty-

vistä syistä. Yhdysvaltojen voimakas talouskasvu tarjosi purjelaivoille uudet rahtimark-

kinat. Helios kävi Pohjois-Amerikassa ensimmäisen kerran vuonna 1871. Tämän jäl-

keen se kävi vielä kerran Havannassa, mutta sen jälkeen Helios haki kaikki kansainväli-

set paluurahtinsa Yhdysvalloista ja Kanadasta. Kauempaa katsottuna muutos näyttää 

jyrkältä, mutta laivan mikrotasolta tarkasteltuna se ei erityisesti erotu. Mikrotasolla mer-

kitystä ei ole vain sillä, mitkä matkat lopulta toteutuivat, vaan myös sillä, mitkä nähtiin 
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mahdollisiksi. Tästä näkökulmasta muutos ei ollut yhtä jyrkkä. Vaikka Helios ei ollut 

käynyt Pohjois-Amerikassa aikaisemmin, monet muut laivat kyllä purjehtivat sinne, ja 

esimerkiksi New York ja Philadelphia nähtiin myös 1860-luvulla mahdollisiksi käynti-

kohteiksi Heliokselle.
460

 Välimeren ja Mustanmeren rahteja koskevat pohdinnat katosi-

vat kirjeenvaihdosta melko aikaisin.
461

 Länsi-Intian ja Etelä-Amerikan paluurahteja 

pohdittiin vielä 1870-luvun alkupuolella, vaikka Yhdysvaltain viljarahdit osoittautuivat 

houkuttelevammiksi.
462

 Suezin kanavasta tai sen tuomasta muutoksesta ei keskusteltu 

kirjeenvaihdossa; on vaikea sanoa, oltiinko siitä tietoisia.  

 

Tämän matkan tulos oli keskinkertainen. Kolmen vuoden aikana Helios teki voittoa 

51 977,59 markkaa, vuotta kohti jaettuna sitä tuli 17 325,86 markkaa. Se ei ollut Heliok-

sen parhaiden tulosten joukossa, mutta ei huonoimpienkaan. Tuloja saatiin yhteensä nel-

jästä paluurahdista ja myös muutamista menorahdeista riitti lähetettävää varustajalle.
 

Lähetetyt summat olivat pienehköjä verrattuna parhaiden matkojen tuottamiin voittoi-

hin, yleensä alle 500 puntaa.
463

 Vaikka voittoja saatiin, hintojen noustessa rahtisopimuk-

set olisivat voineet onnistua vieläkin paremmin. Erityisesti Havannan matkasta olisi 

voinut saada enemmän, jos rahtisopimus olisi allekirjoitettu vasta myöhemmin.  

 

Matkan kulkuun ja tulokseen vaikuttivat tälläkin kertaa myös muut asiat kuin rahtimark-

kinat ja suhdanteet. Laiva kärsi matkan aikana pohjakosketuksista ja jäävaurioista, joi-

den aiheuttamia vahinkoja jouduttiin korjaamaan kuivatelakalla yhteensä kolme kertaa. 

Kolmen vuoden merimatka oli koettelemus laivan lisäksi myös siinä asuville ihmisille. 

Osa merimiehistä karkasi reilun vuoden matkan jälkeen, mahdollisesti kuripidon ja ki-

reän ilmapiirin takia. Jäljelle jääneet halusivat lähteä kesken matkan kotiin tehtyään ras-

kaan matkan Brasiliaan. Myös kapteeni päätti perhesyistä lopettaa merielämän tämän 

matkan aikana.  
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5. YHDYSVALTAIN JA ITÄMEREN VIENTIMARKKINOILLA 1872–1882 

 

Parempi tilanne rahtimarkkinoilla näkyi Helioksen toiminnassa entistä vahvemmin vuo-

den 1872 jälkeen. 1870-luvun alku oli purjelaivojen viimeinen loistokausi. Rahtimark-

kinat kääntyivät nousuun vuosikymmenen alussa ja hinnat olivat korkeimmillaan vuo-

sina 1872 ja 1873. Erityisesti viljan ja petrolin rahtaus Yhdysvaltain itärannikolta Eu-

rooppaan nousi tärkeäksi tulonlähteeksi purjelaivoille. Helioksenkin matkojen kohteeksi 

tuli lähes yksinomaan Yhdysvallat. Samaan aikaan höyrylaivat lisääntyivät lyhyemmillä 

merireiteillä. Purjelaivojen varustajat vastasivat entistä kovempaan kilpailuun rakenta-

malla suurempia ja tehokkaampia purjelaivoja. Suuremmille laivoille oli myös kysyn-

tää, kun tuontitavaran kysyntä kasvoi Euroopassa kaiken aikaa. Laivojen koon kasvu ei 

kuitenkaan enää johtunut pyrkimyksestä laajentaa merenkulkua, vaan kyse oli toimin-

nan tehostamisesta kovassa kilpailussa. Esimerkiksi Yhdysvaltain viljakauppaan kan-

natti osallistua vähintään 400 lästin vetoisilla laivoilla. Nousukaudenkaan aikana laivas-

tot eivät enää kasvaneet 1860-luvun lamaa edeltäneelle tasolle.
464

  

 

Myös Snellmanin kauppahuone uusi laivastoaan. Snellman rakennutti Oulun suurimman 

laivan, yli 500 lästin fregatti Toivon, joka valmistui 1871. Vuonna 1872 Snellman osti 

Ferdinand Granbergilta lähes Helioksen ikäisen parkkilaiva Otavan. Tämän jälkeen 

kauppahuoneen laivasto koostui vähän aikaa viidestä laivasta, kunnes melko huono-

kuntoiset Freden ja Grefve Berg myytiin vuosina 1873 ja 1874. Otava katosi jäljettö-

miin Atlantilla vuonna 1874 tuodessaan viljalastia Philadelphiasta Englantiin.
465

 Heti 

Krimin sodan jälkeen rakennetuista laivoista omisti kauppahuone enää Helioksen, joka 

oli nyt jo melko vanha ja pieni moniin uudempiin kilpailijoihinsa verrattuna. Sen myyn-

nistä ei kirjeenvaihdossa kuitenkaan keskusteltu. Todennäköisesti Helioksen myyntiä ei 

harkittu siksi, että edellisinä vuosina sen korjauksiin oli sijoitettu melko paljon rahaa. 

Lisäksi nyt kun se oli viimeinkin tienannut rakentamiskustannuksensa, se pystyi ansait-

semaan puhdasta voittoa. Vanhat, "itsensä maksaneet" laivat pystyivät usein toimimaan 

hyvinkin kannattavasti, kun vain kustannukset saatiin pysymään riittävän alhaalla.
466
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Helioksen yhdeksäs matka alkoi syksyllä 1872 pohjakosketuksella lähellä Hailuodon 

Hiidenniemeä, minkä seurauksena koko kansilasti oli heitettävä yli laidan.
467

 Myrskyi-

sen matkan jälkeen laivan pohja korjattiin ja tiivistettiin Liverpoolissa ja se sai luokan 

5/6 A1.1. neljäksi vuodeksi. Rahtitilanne oli hyvä: Mattila sopi pian luokituksen jälkeen 

uudesta rahtimatkasta Baltimoreen. Helios vei sinne suolaa Liverpoolista ja toi vehnä-

lastin Belfastiin. Vaikka matkalla oli omat vaikeutensa, vastaiset myrskytuulet ja tyve-

net sekä kuuden merimiehen karkaaminen, tuloksen kannalta matka onnistui. Seuraa-

vaksi Snellman toivoi uutta viljanhakumatkaa New Yorkista, Philadelphiasta tai Balti-

moresta, vaikka Mattila piti tupakka- tai petrolilastia parempana vaihtoehtona. Hän sopi 

kuitenkin Belfastissa meklarin kautta viljarahdin Baltimoresta; hinta oli noussut edelli-

sellä kerralla maksetusta 6 shillingistä 9 pennistä 8 shillinkiin 3 penniin neljännesgallo-

naa kohti. Perillä Baltimoressa selvisi, että matkan aikana hinta oli noussut yhteentoista 

shillinkiin ja ne nousivat edelleen. Mattila arveli, että seuraavalla kerralla kannattaisi 

ottaa riski ja etsiä rahti vasta Amerikasta.
468

  

 

Tullessaan Queenstownin redille marraskuussa 1873 Helios törmäsi englantilaiseen lai-

vaan. Mattila joutui maksamaan korvauksia 200 puntaa ja lisäksi Helioksen korjauskus-

tannukset nostivat kulut lähes 500 puntaan. Helios jatkoi Queenstownista Gloucesteriin 

purkamaan lastia.
469

 Snellman suositteli seuraavaksi rahdiksi sokeria Havannasta, mutta 

antoi kapteenin päättää siitä oman harkintansa mukaan.
470

 Mattila valitsi jälleen Balti-

moren, sillä hän arvioi, että ajankäyttö ja satamakustannukset olisivat siellä edullisem-

pia laivalle. Helios lähti jälleen Yhdysvaltoihin helmikuun alkupuolella 1874.
471

 

 

Helioksen saavuttua kolmannen kerran Baltimoreen Snellman sai sähkeitse Venäjän 

konsulilta tiedon kapteeni Mattilan kuolemasta. Perämies H. W. Nyman kertoi kirjeessä, 

mitä tapahtui: 

 

Vainaja oli koko matkan oikein terve ja reipas, niin että me jo toivoimme, että hän 

olisi kokonaan päässyt sairaudestaan (keuhkotauti), mutta tämän kuun kuudennen 

päivän vastaisena yönä liikuttuaan liian rivakasti huonossa säässä ja myrskyssä hän 
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sai verensyöksyn, joka yhdessä hengenahdistuksen kanssa piti hänet sängyssä, kuu-

dennen ja kymmenennen päivän välisenä aikana hän sai sen viisi kertaa ja joka ker-

ralla vaikeamman.
472

  

 

Kun Helios saapui Baltimoren redille iltapäivällä 9.4.1874, haettiin heti lääkäri, mutta 

hän ei voinut enää auttaa Mattilaa. Hän kuoli seuraavana aamuna puoli kuudelta. Vastuu 

laivasta siirtyi nyt perämies Nymanille, jonka Snellman nimitti virkaatekeväksi kaptee-

niksi heti tiedon saatuaan. Poikkeuksellinen tilanne kertoo suomalaisten merimiesten 

yhteishengestä vieraassa maassa. Nyman kertoi, että useat suomalaiset kapteenit lupasi-

vat auttaa ja neuvoa häntä. Yksi heistä vei hänet konsulaattiin ja tulliin hoitamaan laivan 

sisääntuloselvityksen. Kaikki kaupungissa olleet suomalaiset ja skandinaavit osallistui-

vat Mattilan hautajaisiin. Eräs kapteeni Neuman tarjosi kapteeni Mattilan leskelle paluu-

matkan Eurooppaan Maria-nimisellä laivalla.
473

  Mattila oli mennyt naimisiin Georgina 

Benjamina Haggrenin kanssa puolitoista vuotta aikaisemmin käydessään viimeksi Ou-

lussa.
474

  

 

Nyman sai toimia kapteenina Ouluun asti. Hän toi laivan ensin Liverpooliin purkamaan 

viljalastin ja sitten Setubaliin hakemaan perinteisen suolastin kotimaahan. Kahden vuo-

den matka tuotti 52 305,66 markkaa. Tulos oli hyvä verrattuna Helioksen muihin mat-

koihin. Vuotta kohti jaettuna siitä tuli yli 26 000 markkaa, mikä oli enemmän kuin esi-

merkiksi 1860-luvun alussa tehdyn pitkän matkan voitot vuotta kohti. Pienuudestaan ja 

vanhuudestaan huolimatta laivalle riitti noususuhdanteessa yhä töitä, eivätkä käynnit 

Yhdysvalloissa vieneet yhtä paljon aikaa kuin Itä-Intian matkat, jotka olivat Heliokselta 

kestäneet yleensä kokonaisen vuoden. Puolentoista vuoden aikana Helios ehti hakea 

Baltimoresta kolme viljarahtia.  

 

Oulussa kapteeniksi tuli Henrik Wilhelm Snellman vanhempi. Hän oli J. W. Snellmanin 

veljenpoika, jota erotukseksi serkustaan H. W. Snellman nuoremmasta eli Willestä ni-

mitettiin kirjeissä H. W:ksi. Helios oli H. W:lle tuttu laiva, sillä hän oli aikaisemmin 
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toiminut sen konstaapelina ja perämiehenä. Viimeksi hän oli purjehtinut Fredenin kap-

teenina, mutta kun Freden myytiin, oli H. W. vapaana siirtymään Heliokselle.
475

  

 

Samaan aikaan, kun H. W. siirtyi Helioksen kapteeniksi, loppuivat purjelaivojen hyvät 

ajat. Viimeisen loistokauden päättänyt talouskriisi alkoi Yhdysvalloista syksyllä 1873 ja 

levisi useimpiin Euroopan maihin. Merenkulku alkoi kärsiä lamasta vuoden 1874 lop-

pupuoliskolla.
476

 Kansainvälinen kauppa ja rahtien hinnat laskivat. Tilannetta huononsi 

myös tonniston ylitarjonta, sillä sekä purjelaivoja että höyrylaivoja oli rakennettu paljon 

hyvän vaiheen aikana, ja samalla höyrylaivojen tekniikka oli kehittynyt huomattavasti: 

ne pystyivät nyt liikkumaan entistä pitemmillä reiteillä ja valtaamaan rahtimarkkinoilta 

erityisesti nopeaa ja säännöllistä kuljetusta tarvitsevat tuotteet. Suomen kauppalaivas-

tossa oli vain hyvin vähän höyrylaivoja; Suomen merenkulku toimi edelleen puisten 

purjelaivojen varassa. Rautarunkoiset höyrylaivat olivat kalliita, eikä Suomessa ollut 

sellaisia pääomia ja osaamista, joita niiden varustaminen olisi vaatinut. Purjelaivoille ei 

ollut enää kysyntää entisillä paremmilla reiteillä, vaan ne syrjäytettiin halpojen tavaroi-

den kuljetukseen ja huonojen satamien ja kaikista syrjäisimpien paikkojen tavarankul-

jetukseen.
 477

  

 

Kun kysyntä purjelaivoille väheni, loppui uusien laivojen rakentaminen Suomessa 

1870-luvulla. Laivanrakennus lopetettiin Oulussa aikaisin muuhun maahan verrattuna. 

Viimeinen Oulussa rakennettu laiva oli Bergbomin vuonna 1874 rakennuttama parkki-

laiva Felix.
478

 Viimeiset suuret laivat rakennettiin Suomessa vuonna 1879. Vanhoista 

laivoista osa tuhoutui tai poistettiin käytöstä, ja sen seurauksena kauppalaivasto alkoi 

pienentyä. Laivoja ostettiin Suomeen jonkin verran ulkomailta, kun merenkulun keskus-

alueet siirtyivät käyttämään uudempaa tekniikkaa ja myivät hyväkuntoisia purjelaivo-

jaan halvalla pois. Ostaminen yleistyi vasta 1880-luvun lopulla, mutta hyvien ja halpo-

jen laivojen tarjonta vaikutti siihen, ettei niitä kannattanut enää rakentaa itse. Laivanra-

kennuksen loppuminen oli käännekohta Suomen purjemerenkulussa, sillä sen jälkeen 

Suomen laivasto alkoi jäädä jälkeen merenkulun kansainvälisestä kehityksestä. 1870-

luvulla rakennetut suuret laivat olivat yleensä vielä ihan hyvää kansainvälistä tasoa. 

Vaikka ne rakennettiinkin vanhaan tapaan puusta, käytettiin niissä paljon metalliosia ja 
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muita uusia teknisiä parannuksia ja ne rakennettiin täyttämään luokituslaitosten vaati-

mukset. Kun rakentaminen loppui, jouduttiin pääasiassa selviämään vanhoilla laivoil-

la.
479

 Laivaston taantuminen jatkui 1800-luvun lopulle asti, vaikka samaan aikaan 

maailmalla merikuljetukset lisääntyivät ja monissa merenkulkumaissa laivastot kaksin-

kertaistuivat. Suomi ei myöskään päässyt mukaan tekniseen murrokseen purjeista höy-

ryvoimaan, vaan höyrytonnisto kasvoi epätavallisen hitaasti. Kehityksen seurauksena 

Suomen merenkulku taantui nopeasti ajanmukaisesta ja kilpailukykyisestä toiminnasta 

vanhanaikaisille laivoille jääneiden toisarvoisten lastien kuljettamiseksi.
480

  

 

Toisarvoiset lastit tarkoittivat ennen kaikkea puutavaraa. Muiden reittien ja rahtimah-

dollisuuksien tyrehtyessä kovan kilpailun takia puutavaran kuljetus oli se, joka jäi jäl-

jelle. Puutavarankuljetus ei ollut kovin kannattavaa ja satamat olivat alkeellisia, mutta 

sitä voitiin tehdä myös vanhoilla, pehmeistä puulajeista rakennetuilla purjelaivoilla. 

Toisaalta painava puutavaralasti saattoi olla vaarallinen huonokuntoiselle laivalle.
481

 

Erityisesti Ison-Britannian talouselämä oli riippuvainen tuontipuusta. Puuta tuotiin pal-

jon Skandinaviasta, mutta myös trooppisia puulajeja ja Meksikonlahden pitch pineä eli 

pitkäneulasmäntyä tarvittiin suuria määriä esimerkiksi laivojen, satamalaitureiden ja 

talojen rakentamiseen.
482

 Vanhempien ja huonokuntoisempien purjelaivojen kannalta 

suurin merkitys oli juuri Meksikonlahden puutavararahdeilla, joista suurin osa haettiin 

Pensacolasta. Pensacolassa käynnit yleistyivät ajan kuluessa yhä enemmän.
483

 Vuonna 

1870 tämä vaihtoehto ei kelvannut ollenkaan kauppaneuvos Snellmanille, joka kirjoitti: 

”Puutavararahdista en kuitenkaan pidä ja siksi en kannata Pensacolaa”.
484

 Luultavasti 

hän pelkäsi painavan lastin vahingoittavan laivan rakenteita. Suhdanteiden muuttuessa 

valinnanvaraa ei kuitenkaan jäänyt. 

 

Kun kapteeni H. W. Snellman etsi alkuvuodesta 1875 Heliokselle rahtia, olivat rahtihin-

nat huonoja kaikkialla. H. W. pohti kauppaneuvos Snellmanin kanssa ensin, kannattai-

siko hakea sokeria Länsi-Intiasta tai Etelä-Amerikasta, mutta lopulta kapteeni joutui 

hyväksymään puutavaralastin Pensacolasta Eurooppaan. Kaikki rahdit olivat niin alhaal-
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la, että parempia vaihtoehtoja ei ollut. Menorahteja ei ollut saatavilla ollenkaan.
485

 Me-

norahtien puute saattoi liittyä hiilityöläisten lakkoihin Walesissa. Yhdysvaltoihin hiiltä 

ei kuljetettu muutenkaan, mutta esimerkiksi Länsi-Intiaan vietynä se olisi auttanut kat-

tamaan matkan kustannuksia.
486

 Kauppaneuvos Snellman pohti nyt, että edessä oleva 

matka ei voi mitenkään jättää suurta voittoa, koska laivan piti ensin tehdä pitkä matka 

Pensacolaan painolastissa ja paluumatkan puutavaralastista maksettiin vain 135 shil-

linkiä standartilta. Kaiken lisäksi kustannukset näyttivät taas nousseen aika korkealle. 

Taas kerran hän varoitti, että kaikki mahdollinen säästäväisyys oli tarpeen. Hänen mie-

lestään esimerkiksi ahtaajia ei kannattanut palkata erikseen, vaan miehistö sai huolehtia 

lastaamisesta. Hän varoitti kapteenia myös pitämään miehistöä silmällä, koska Pensa-

cola kuului olevan paikka, jossa miehet herkästi karkasivat.
487

  

 

Helioksen ensimmäisellä matkalla Pensacolaan voimakas merenkäynti vahingoitti sen 

runkoa. Kukaan miehistä ei karannut sillä kertaa. Vain kuukauden kuluttua Helios pääsi 

lähtemään takaisin kohti Englantia. Osan vaurioista H. W. halusi korjauttaa Englannis-

sa, mutta päätti siirtää laajemmat korjaustyöt Ouluun ja otti Sunderlandista hiilirahdin 

Kronstadtiin. Kronstadtista Ouluun Helios toi viljaa ja kappaletavaroita, muun muassa 

tupakkaa, hamppuöljyä, kangasta, köysiä ja riivejä.
488

 Vaikka Pensacolassa käynti ei 

tuottanutkaan kovin paljon, erityisesti Kronstadtin rahdit nostivat matkan tuloksen 

varsin hyväksi: tilikirjaan kertyi voittoa yli 23 000 markkaa.
489

  

 

Seuraavana syksynä rahtitaso oli edelleen alhaalla. H. W. valitsi huonoista vaihtoeh-

doista rahdin Doboysta, joka oli Floridan itärannikolla sijainnut puutavarasatama. Hän 

arveli, että hyötyisi alemmista satamamaksuista ja lyhyemmästä purjehdusmatkasta Eu-

rooppaan; keväällä rahtitilanne voisi jo olla parempi. Ennen lähtöä Lontoosta laivassa 

sattui erikoinen tapahtuma, jossa Helios oli lähellä menettää koko miehistönsä konstaa-

pelin ajattelemattoman toiminnan takia:  
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 Kirvesmies oli pyytänyt häntä laittamaan vähän soodaa herneisiin saadakseen niistä 

parempia, ja yksinkertaisuudessaan hän, kysymättä onko laivassa soodaa, menee ja 

etsii peräkannen alta romulaatikosta valkoista jauhetta sisältävän paketin, josta hän 

laittaa herneiden sekaan, heti puolenpäivän jälkeen yksi toisensa jälkeen alkoi ok-

sentaa, ja illalla olimme kaikki niin sairaita, että luulimme viimeisen hetkemme koit-

taneen, mutta lääkärin avulla voimme seuraavana päivänä jonkin verran paremmin, 

ja olemme nyt kaikki täysin terveitä, luulemme, että jauhe, jota hän laittoi herneisiin 

oli arsenikkia, sillä samasta laatikosta löysin toisen arsenikkia sisältävän paketin, 

joka on mahdollisesti ollut laivassa useita vuosia.
490

  

 

Soodaa on aikaisemmin käytetty Helioksella puhdistusaineena.
491

 Tapaus kertoo huono-

laatuisesta ruoasta, jota laivalla syötiin; ilmeisesti herneet olivat jo valmiiksi pilaantu-

neita. Vaikuttaa myös siltä, että kajuutassa ja skanssissa syötiin samaa ruokaa. Arsenik-

kia oli luultavasti hankittu rotanmyrkyksi, jota tarvittiin erityisesti viljalasteja kuljetetta-

essa.  

 

Jälleen olisi ollut tärkeää, että matka olisi sujunut hyvin ja nopeasti, niin että alhaisesta 

rahdista olisi jäänyt voittoa.
492

 Doboy osoittautui huonoksi satamaksi. Jo matkalla pai-

nolastin purkupaikalle ohjasi luotsi laivan kiinni pohjaan. Sekä lossauksen että lastauk-

sen aikana eteen tuli H. W:n mukaan monia ennenkuulumattomia vaikeuksia, joita hän 

ei tarkemmin eritellyt, vaan kertoi vain että: "- - mielestäni tämä paikka on pahimpia, 

joissa on tullut käytyä". Lopuksi vielä vastaiset myrskyt viivästyttivät lähtöä huhtikuun 

lopulle.
493

 Englannista ei ollut kunnollisia rahteja saatavilla, joten kauppaneuvos Snell-

man päätti tuoda laivan taas kotiin.
494

 Tuottoa tuli vähän päälle 14 000 markkaa.
495
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Lokakuussa 1876 H. W. kirjoitti Lontoosta: "- - huonolta kuulostaa kaikkialla, erityi-

sesti Amerikassa ja Venäjän lippuja he näyttävät vielä vastahakoisemmin hyväksyvän 

toistaiseksi."
496

 Tämä johtui jälleen poliittisesta tilanteesta, sillä Balkanin levottomuuk-

sien pelättiin johtavan sotaan Turkin ja Venäjän välillä. Myös Englannin sekaantumista 

sotaan pidettiin mahdollisena, ja silloin olisivat Venäjän lipun alla purjehtineet laivat 

olleet taas vaarassa. Suomalaisten laivojen oli vaikeaa saada rahteja tässä tilanteessa.
497

 

H. W. otti Heliokselle rahdin Pensacolasta hinnalla 127 shillinkiä 6 penniä standartilta, 

joka oli H. W:n mukaan huono, mutta kuitenkin paras, jonka hän onnistui sellaisena 

aikana saamaan.
498

 Käynti Pensacolassa sujui talven aikana tavalliseen tapaan.
499

 Huhti-

kuun alussa 1877 Lontoossa oli jälleen aika pohtia rahtiasioita. Amerikasta ei ollut sillä 

hetkellä tarjolla mitään sopivaa ja "- - luullakseni kävisi huonosti, jos lähdettäisiin etsi-

mään vanhalla paatilla, kun heillä [rahtaajilla] on valittavanaan niin monia uusiakin." H. 

W. ehdotti, että olisi kannattavampaa tehdä kesän aikana kaksi Itämeren matkaa.
500

 

Venäjän - Turkin sota syttyi huhtikuun lopulla ja häiritsi Suomen kauppaa ja merenkul-

kua monella tavalla. Suomalaiset varustajat olivat kovasti huolestuneita tilanteesta.
501

 J. 

W. Snellman päätti haettaa Helioksella suolalasti Setubalista ja tuoda se kotiin. Hän va-

rautui sotatoimiin ottamalla Heliokselle ylimääräisen vakuutuksen Lontoosta Setubaliin 

ja Ouluun kulkevan matkan ajaksi.
502

 Vuosien 1876–1877 matka tuotti vähän enemmän 

kuin edellinen, noin 16 600 markkaa.
503

 

 

Kesäkuussa Helios kävi Oulussa tuomassa suolan ja ottamassa puutavararahdin Englan-

tiin.
504

 Kapteeni kävi Lontoossa kuulostelemassa Länsi-Intian ja Amerikan rahteja, mut-

ta ne olivat huonoja, "- - erityisesti venäläisille lipuille - -", joten H. W. päätti palata 

takaisin Itämerelle hakemaan uutta terva- ja puutavaralastia.
505

 Nyt kun rahtitilanne oli 

synkimmillään, turvauduttiin kotimaan rahteihin: laivaa hyödynnettiin kuljettamalla 

sillä omia vientituotteita. Itämerellä purjehtimista vain rajoitti meren jäätyminen, joten 
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laiva ehti yleensä tehdä vain yhden edestakaisen kesämatkan Itämereltä Englantiin ja 

takaisin, ja sitten oli lähdettävä taas talveksi ulkomaille rahtipurjehdukseen. Samoin lai-

van piti ehtiä palata talviselta Amerikan matkaltaan ajoissa kotiin, jotta aikaa jäisi myös 

toiseen käyntiin Itämerellä ennen talvea.  

 

Lokakuussa 1877 Helios lähti toisen kerran saman vuoden aikana Oulusta Lontooseen 

viemään terva- ja puutavaralastia ja etsimään kansainvälistä rahtia.
506

 Helsingörin lä-

hellä tanskalainen parkkilaiva ajoi Helioksen päälle. Vauriot jäivät vähäisiksi ja tanska-

laiset maksoivat korvaukseksi 4000 kruunua, mutta korjaukset vaativat kuitenkin kol-

matta viikkoa kestäneen pysähdyksen. Lontoossa selvisi, että rahdit olivat vieläkin huo-

nompia kuin aikaisemmin.
507

 Helios kävi jälleen kerran Pensacolassa, tämän matkan 

rahtihintaa H. W. piti kurjana.
508

 Keväällä laivan ollessa jälleen Lontoossa päätti J. W. 

Snellman tuoda sen suoraan kotiin; suolan ostohinta oli niin korkealla, ettei sen tuonti 

olisi kannattanut. Vaikka Venäjä ja Turkki olivat jo solmineet rauhan, Snellman piti 

edelleen mahdollisena, että Englanti ja Venäjä voivat joutua sotaan ja antoi kaiken va-

ralta H. W:lle ohjeet joko purjehtia suoraan kotiin tai pysähtyä Kööpenhaminaan odot-

tamaan ohjeita.
509

 Edellisen vuoden nopea kesämatka Englantiin tuotti 6042 markkaa, 

mutta talvimatka Pensacolaan vain 8157 markkaa. H. W. oli siis oikeassa siinä, että ke-

sämatkojen teko oli sillä hetkellä järkevää. Molempien matkojen tuotto yhdessä teki 

koko vuoden tulokseksi noin 14 200 markkaa, mikä oli suunnilleen samaa luokkaa kuin 

parin edellisenkin matkan tulokset.
510

 Vuonna 1878 Helios ehtinyt kesämatkalle Eng-

lantiin, koska tyynen sään takia kotimatka Lontoosta sujui hitaasti. Lokakuussa se las-

tattiin taas tavalliseen tapaan tervalla ja puutavaralla.
511

 

 

Turkin sodan päätyttyä rahtimahdollisuudet näyttävät lisääntyneen, sillä loppuvuodesta 

1878 Lontoossa tarjottiin Heliokselle pitkästä aikaa menorahtejakin useaan paikkaan 
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Pohjois-Amerikassa, Länsi-Intiassa ja Välimerellä.
512

 Samalla kuitenkin suhdanteet oli-

vat kaikista huonoimmillaan ja rahtihinnat sen mukaiset.
513

 Tarjotut rahdit olivat H. W:n 

mielestä yhtä huonoja joka paikkaan, joten hän valitsi niistä hiilirahdin Havannaan 9 

shillingillä 6 pennillä tonnilta, koska sieltä olisi helppo siirtyä Amerikan puutavarasa-

tamiin. H. W:llä ei ollut suuria luuloja Helioksen edellytyksistä kilpailla rahtimarkki-

noilla. Hän ilmoitti, että parempaan ei näissä olosuhteissa ollut mahdollisuuksia, varsin-

kaan Helioksella. Baltimoreen ei hänen mielestään ollut mitään järkeä mennä, koska 

kaikki paremmat laivat etsivät rahtia sieltä. Lisäksi hänen perustelunsa uuden tuulipum-

pun hankkimiselle kuului: "- - laiva alkaa kärsiä vanhuuden heikkoudesta".
514

 Helios oli 

purjehtinut jo kaksikymmentä vuotta. Se alkoi olla ikänsä puolesta elinkaarensa loppu-

puolella, sillä honkarakenteiset laivat kestivät käytössä yleensä noin kaksikymmentä 

vuotta. Niiden ikää voitiin pidentää peruskorjauksilla. Kuten Helioksenkin vaiheet osoit-

tavat, tarvitsi honkarakenteinen laiva tiivistämistä ja vahvistamista melko usein.
515

 

 

Matkalla Havannaan Helios joutui vaikeisiin myrskyihin, jotka vaurioittivat laivaa ja 

aiheuttivat siihen huomattavan vuodon. Kaiken lisäksi Helios kärsi vahinkoja harvinai-

sen suuren hyökyaallon pyyhkäistyä sen ahterin yli Azorien korkeudella 25.1.1879. 

Aalto rikkoi ruorin sekä kajuutasta ovet, ikkunat, skailetin ja osan seinistä. Kajuutta 

täyttyi merivedellä, huonekalut särkyivät ja suurin osa muonasta pilaantui. Kompassi ja 

portaat hävisivät jäljettömiin. Myös osa partaista vahingoittui. Havannassa laivan oma 

kirvesmies alkoi korjata vahinkoja, ja Helios pääsi jatkamaan matkaa Pensacolaan, 

mistä Richard Burn oli matkan aikana sopinut sille puutavararahdin.
516

 Hinta oli jälleen 

kerran hyvin huono. Jälkikäteen kauppaneuvos Snellman pohti, että olisi sittenkin pitä-

nyt odottaa. Rahdit olivat nimittäin kääntyneet nousuun, vaikka jostain syystä Burn ei 

tiennyt siitä mitään ja väitti, että Pensacolan surkea rahti oli paras saatavilla oleva.
517

 

Kesällä Helios tuotiin jälleen kotiin. H. W:n mukaan se tarvitsi perusteellista korjausta, 

mutta kauppaneuvos Snellman halusi ensin harkita tarkkaan korjauksen tarpeellisuutta: 

"Se nimittäin maksaa paljon rahaa, eikä puulaivoilla näytä olevan nykyään paljon ar-
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voa."
518

 Vuosien 1878–1879 matka tuotti kaikesta huolimatta jonkin verran paremmin 

kuin edellisten vuosien matkat. Tulos oli 17 449 markkaa. Kotimaan ja Pensacolan rah-

dit eivät tuottaneet tavallista enempää, joten kapteeni onnistui pitämään kustannukset 

kurissa.
519

  

 

Vuonna 1879 tapahtui muutoksia. H. W. Snellman nuorempi, Wille, päätti terveyssyistä 

jättää fregatti Toivon päällikkyyden ja jäädä maihin. Hänen serkkunsa H. W. Snellman 

vanhempi siirtyi Heliokselta Toivon päälliköksi. Helioksen kapteeniksi tuli Gustaf Isak 

Dahlberg.
 520

 Muutoksia tapahtui myös kauppahuoneessa. Perimätiedon mukaan J. W. 

Snellman ei toipunut entiselleen vuonna 1878 tapahtuneesta vaimonsa kuolemasta ja 

päätti siirtyä syrjään kauppahuoneen johdosta. Siirrettyään vastuun pojalleen Albert 

Oskar Snellmanille hän ei enää puuttunut kauppahuoneen johtamiseen, sillä hänen peri-

aatteensa oli, että ”yksi henkilö määrää”. Hän kuoli 4.1.1881. 
521

 Kauppahuoneen kir-

jeenvaihdon valossa näyttää kuitenkin siltä, että Snellman osallistui edelleen jossain 

määrin laivanvarustustoimintaan vuosina 1879 ja 1880. On vaikeaa sanoa, ovatko tuona 

aikana kirjoitetut kirjeet J. W. Snellmanin vai A. O. Snellmanin kirjoittamia, sillä kaikki 

kauppahuoneen kirjeenvaihto allekirjoitettiin edelleen J. W. Snellman G:sonin nimissä. 

Kuitenkin ainakin monet Toivon kapteenille osoitetuista kirjeistä ovat varmasti J. W. 

Snellmanin, koska niiden allekirjoituksena on ”uskollinen setäsi”.
522

 

 

Kapteeni Dahlberg päätyi viemään Helioksen taas kerran Pensacolaan. Pohdinnassa oli 

myös rautatiekiskoista ja tyhjistä öljytynnyreistä koostuva lasti New Yorkiin, mutta se 

kaatui ilmeisesti siihen, ettei Heliokselle ollut tiedossa riittävän hyvää paluurahtia siltä 

alueelta.
523

 Pensacolaan lähdettiin ilman sovittua rahtia siinä toivossa, että puutavara-

rahdit olisivat nousussa, mutta riski ei kannattanut. Hinnat olivat alhaalla ja satamassa 

oli paljon laivoja odottamassa lastia, koska puuta ei voitu kuljettaa satamaan kuivuuden 

takia. Dahlberg otti tällä kertaa rahdin Dieppeen Ranskaan, josta maksettiin vain 112 
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shillinkiä standartilta.
524

 Dieppestä kauppahuone määräsi laivan hakemaan Setubalista 

suolalastin kotiin.
525

 Seuraava matka oli lähes samanlainen. Pensacolassa oli otettava 

mitä sai, sillä taas siellä väitettiin, ettei lastia riitä kaikille laivoille. Helios toi puutava-

ralastin Liverpooliin, mistä se jatkoi Setubaliin ja palasi suolalastissa Ouluun.
526

 Mo-

lemmat matkat todennäköisesti tuottivat edelleen jonkinlaisen summan voittoa, sillä 

aiempaa huonommin säilyneiden tilien perusteella rahalähetykset olivat suunnilleen 

samankokoisia kuin edellisinäkin vuosina.
527

  

 

Kesällä 1881 Helioksen kapteeni vaihtui taas: päälliköksi tuli nyt Gustaf Elfving. Sen 

vuoden syksyllä Helios teki matkan Lontooseen, mutta Itämeren rahtien noustessa se 

määrättiin palaamaan takaisin ja Helsingörissä se sai ohjeet mennä Kotkaan; lokakuussa 

olisi ollut liian myöhäistä käydä Oulussa. Kotkassa satama oli jo välillä jäässä ja syys-

myrskyt viivyttivät lähtöä, mutta Helios pääsi kuitenkin purjehtimaan puutavaralastissa 

Englantiin Barrow in Furnessiin.
528

 Talvella Helios teki tavallisen matkansa Pensa-

colaan, josta se toi puuta West Hartlepooliin.
529

 Kesämatka Lontooseen näyttää tuotta-

neen parhaiten, sillä sieltä kapteeni lähetti lähes 475 puntaa, kun taas Kotkan ja Pensa-

colan rahdeista kummastakin jäi yli vain reilut 200 puntaa.
530

 

 

Kymmenen vuoden mittaiseen jaksoon vuodesta 1872 vuoteen 1882 mahtui suuri muu-

tos purjelaivojen huippukaudesta syvään lamaan. 1870-luvun alun hyvän suhdanteen 

aikana työtä riitti hyvin, ja Helioskin onnistui saamaan hyviä tuottoja Yhdysvaltain vil-

janrahdeista. Kun vuosikymmenen puolivälissä alkoi pitkä ja vaikea laskusuhdanne, 

joutui Helios useiden muiden kaltaistensa laivojen tavoin turvautumaan Meksikonlah-

den huonosti kannattaviin puutavaralasteihin. Rahtien hinnat laskivat vuosi vuodelta.  
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Tekninen muutos höyrylaivojen hyväksi edistyi nopeasti Suezin kanavan avaamisen 

jälkeen, ja varsinkin huonommat purjelaivat syrjäytettiin parhailta rahtimarkkinoilta. 

Suomen merenkulku ei päässyt mukaan muutokseen, vaan toimintaa jatkettiin perintei-

sillä puisilla purjelaivoilla. Uusimmat tosin rakennettiin huomattavasti suuremmiksi 

kuin aiemmin ja muitakin parannuksia hyödynnettiin. Vuosikymmenen lopulla laivan-

rakennus loppui kokonaan. Suomen laivasto alkoi pienentyä ja ikääntyä ja se menetti 

entisen kilpailukykynsä rahtimarkkinoilla. Muutos liittyi varmasti käynnissä olleeseen 

tekniseen murrokseen, mutta on mahdollista, että myös Suomen talouden kehittyminen 

vaikutti samansuuntaisesti. Laivanvarustusta harjoittaneille kauppahuoneille alkoi löy-

tyä muitakin houkuttelevia sijoituskohteita kuin merenkulku.
531

  

 

Puutavaran vienti Oulusta lisääntyi nopeasti erityisesti 1870-luvulla. Snellmanin kaup-

pahuone kehitti aktiivisesti sahaliikettään ja pystyi kasvattamaan puutavaran vientiään. 

Lama vaikutti myös puun vientiin, joka kuitenkin pystyi huonoinakin aikoina ajoittain 

kasvamaan.
532

 Kun rahdinkuljetusmahdollisuudet ulkomailla heikkenivät, alkoi kauppa-

huone käyttää Heliosta oman kaupan kuljetuksiin. Vuodesta 1875 vuoteen 1882 Helios 

kävi kotisatamassa joka syksy
533

. Se vei Oulusta tervaa ja puutavaraa Lontooseen ja 

Liverpooliin ja useimmiten se toi tullessaan suolaa Setubalista. Kotimaan kauppaan 

osallistuminen nähtiin kannattavammaksi kuin kansainvälinen rahdinkuljetus, mikä nä-

kyy erityisesti siinä, että Helios alkoi tehdä kesämatkoja Itämeren ja Iso-Britannian vä-

lillä. Tämä oli täysin päinvastainen tavoite kuin se, jota varten Helios rakennettiin. Alun 

perin sen tarkoitus oli kuljettaa kansainvälisiä rahteja eli toimia niin sanotussa tramppi-

liikenteessä. Sen haluttiin pysyvän ”ulkona” mahdollisimman kauan, sillä kotimaan 

matkat eivät kannattaneet yhtä hyvin. Myös edellisellä lamakaudella 1860-luvun jälki-

puoliskolla tilanne oli vielä toinen. Vaikka Helios kävi silloinkin vuosittain Oulussa, se 
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johtui ennen kaikkea korjaustarpeista, ei siitä, että se olisi haluttu työllistää nimenomaan 

kotimaan kaupalla. 1870-luvun lamasta alkanut uudenlainen tapa hyödyntää Heliosta on 

ikään kuin paluuta aikaan ennen kaupan ja rahtipurjehduksen eriytymistä. Omien laivo-

jen pääasiallinen tarkoitus oli tuolloin viedä kauppahuoneiden vientituotteita ostajalle ja 

tuoda paluumatkallaan tuontitavaroita. Vain talvikausi käytettiin varsinaiseen rahtime-

renkulkuun, jotta laivaa voitaisiin hyödyntää ympäri vuoden. 
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6. VANHANA LAIVANA PUUNKULJETUKSESSA: MATKA 1882–1884 

 

6.1. Ongelmia matkalla Marseilleen 

 

18.9.1882 Helios lähti purjehtimaan Oulusta Marseilleen lastattuna tavalliseen tapaan 

terva- ja pikitynnyreillä sekä puulla.
534

 Matka Itämerellä ja Tanskan salmien ohitus 

sujuivat ilman välikohtauksia. Lokakuun 13. päivänä Pohjanmerellä laiva paikannettiin 

merkintälaskun avulla.
535

  Merkintälaskussa sijainti arvioidaan kulkusuunnan ja nopeu-

den perusteella. Suunta saatiin kompassilla ja nopeus mitattiin lastulokilla. Varsinkin 

näkyvyyden ollessa huono ei rannikon maamerkkien sijainnista aina saatu tarpeeksi 

tietoa eikä paikanmääritys sekstantin ja kronometrin avulla onnistunut huonolla säällä. 

Merkintälasku voi olla epävarma keino, sillä pienistä virheistä saattaa syntyä iso poik-

keama ja esimerkiksi merivirtojen vaikutusta on vaikeaa arvioida.
536

 Laskelmien mu-

kaan Helioksen koordinaatit olivat 52° 4’ pohjoista leveyttä ja 02°35’ itäistä pituutta eli 

se sijaitsi eteläisellä Pohjanmerellä noin Haagin ja Ipswichin välisen linjan puolivälissä. 

Sijaintitiedot haluttiin kuitenkin varmistaa vastaantulijalta: 

 

- - Samana päivänä kello kaksi iltapäivällä, heikkoa tuulta idästä itäkoilliseen, heik-

koa sumua, pysäytettiin lontoolainen luotsivene, joka ilmoitti Galloperin majakkalai-

van sijaitsevan länsiluoteessa, etäisyys 16 meripeninkulmaa, mihin vastasin lounaas-

ta piiru länteen, ei sanoi luotsi, länsiluoteessa noin 16 meripeninkulman päässä, luo-

tasin syvyyden ja sain 19 syliä vettä, minkä jälkeen kurssi otettiin kohti kanaalia.
537

 

 

Helios jatkoi matkaa uuden kurssin mukaisesti länsilounaaseen. Illalla havaittiin luo-

teessa kaksi majakkaa, joiden oletettiin olevan Doverin lähellä sijaitseva South Foreland 

Englannin kanaalin kapeimmalla kohdalla. Sää oli sumuinen ja sateinen ja näkyvyys 

huono. Majakat katosivat näkyvistä, mutta puoli yhdeltätoista illalla havaittiin seuraava 

majakka, jota pidettiin Dungenessina. Laivaa ohjattiin länsilounaaseen. Vähän tämän 
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jälkeen Helios sai pohjakosketuksen, mutta pääsi kuitenkin heti yli matalasta kohdasta. 

Kohta se iski pohjaan uudestaan ja tarttui kiinni. Purjeita prassaamalla eli kääntämällä 

raa’at niin, että purjeet saivat paremmin tuulta, saatiin laiva irtoamaan noin kahdessa-

kymmenessä minuutissa. Eteläkaakossa havaittiin samoihin aikoihin jonkun majakan 

punaisia välähdyksiä. Helios laski ankkurin ja jäi odottamaan aamua.  

 

Päivän valjetessa selvisi, ettei Helios ollut ollenkaan siellä missä luultiin. Laiva ei ollut 

Englannin kanaalissa vaan edelleen Pohjanmerellä, Gunfleet Sand-nimisellä matalikolla 

Essexin rannikolla. Viimeksi havaitut valot tulivat Gunfleetin majakasta. Luotsilaiva ei 

ollut antanut Galloperin majakan sijaintitietoja vaan Lowestoftin, joka sijaitsi kauempa-

na pohjoisessa. Helios makasi paikalleen ankkuroituna ja purjeet koottuna toista vuoro-

kautta. Lokakuun 16. päivän aamuna paikalle ilmaantui huvijahti kyselemään, minne oli 

matka. Saatuaan vastaukseksi Marseillen nousi muutamia miehiä laivaan. He sanoivat, 

että Helios oli osunut pahaan paikkaan ja tarjoutuivat luotsaamaan sen satamaan. 

 

Elfving päätti hyväksyä tarjouksen, vaikka ei saanutkaan selvää vastausta kysymyk-

seensä luotsauksen hinnasta. Yksi huvijahdin miehistä ohjasi ja muut auttoivat miehis-

töä. Laiva vietiin Colne-joen suulle Brightlingsea-nimisen kylän satamaan.
538

 Bright-

lingseassa tutkittiin, oliko laiva kärsinyt pohjakosketuksesta ja pitikö sitä korjata, ennen 

kuin matkaa voitaisiin jatkaa Marseilleen. Sukeltaja tutki pohjan ja havaitsi, että kupari 

oli kulunut paikoin kölissä, mutta suurimmaksi osaksi pohja oli kunnossa. Vuotoa ei 

ollut tavallista enempää, mutta pumpattuun veteen oli sekoittunut paljon tervaa. Sen ta-

kia Heliokselle tuli lähtö toiseen satamaan, kuten katsastuksen tehnyt Suomen meriva-

kuutusyhdistyksen tarkastaja J. W. Faulkner kertoi raportissaan.: 

 

Brightlingsean satamaviranomaisten kiellettyä kaiken pumppaamisen laivasta sillä 

paikalla siitä syystä, että veden mukana ulos pumpattu terva myrkyttäisi osterit nii-

den lisääntymisalueilla, ja pumppaaminen oli välttämätöntä joka päivä, suosittelin, 

että laiva hinattaisiin lähimpänä sopivana paikkana Harwichiin - -
539

   

                                                 
538

 Ote Helioksen lokikirjasta. Liittenä Gustaf Elfvingin kirjeessä Snellmanin kauppahuoneelle 

22.10.1882. JWSA AI:117. OMA. 
539

 "The port authorities at Brightlingsea, having prohibited any further pumping of the vessel at that place 

on the ground that the tar which was pumped out with the water would poison the oysters in the breeding 

grounds, and it was necessary to pump every day, I recommended that the vessel should be towed round 

to Harwich as the nearest convenient place - -" J. W. Faulknerin katsastusraportti 21.10.1882.  Parkkilaiva 

Helios’in asiakirjat CI:38. OMA. 



 

   

114 

 

Harwichissa kapteeni hoiti paperiasioita merivakuutusyhdistystä varten. Helios sai lu-

van jatkaa matkaa Marseilleen, kunhan tarkempi tutkimus tehtäisiin siellä lastin purka-

misen jälkeen. Gustaf Elfving lopetti selostuksensa: "Ja vakuutan täten, että vain sumu 

yhdessä virtauksen kanssa olivat syynä tähän pohjakosketukseen - -".
540

  Elfving ei 

syyttänyt väärää tietoa antanutta luotsivenettä, vaikka kuvauksen perusteella syytä olisi 

ollut. Myöhemmin kirjeessä hän mainitsi, että toimenpiteisiin luotsia vastaan ei ryh-

dytty.
541

 Jää auki, oliko syynä jokin väärinkäsitys viestien tulkinnassa laivojen välillä. 

Luultavasti myös virtaus vei laivaa oletettua kauemmaksi länteen. Helioksen merkintä-

laskulla arviointi sijainti lienee ollut lähempänä todellista kuin luotsilta saatu tieto, 

jonka perusteella otettu kurssi kohti kanaalia veikin matalikolle Essexin rannikon tun-

tumassa. Muuten syy haveriin oli tyypillisistä tyypillisin. Kristiinankaupungin purjelai-

voja tutkineen CHRISTER NORRVIKIN mukaan lähes kaikki karilleajot johtuivat ongel-

mista paikanmäärityksessä huonolla säällä. Navigointivälineet olivat vielä melko vaati-

mattomia ja riippuvaisia suotuisista sääolosuhteista.
542

  

 

Helios selvisi pohjakosketuksesta vähällä, sillä Gunfleet Sandille eksymisessä olisi voi-

nut olla ainekset pahempaankin onnettomuuteen. Vuonna 1888 priki Carl Gustaf Kris-

tiinankaupungista purjehti vaikeassa säässä kohti Thamesin suuta, kun sen ruoriketju 

katkesi käännöksen aikana ja ohjauskyvyttömänä se ajautui samalle Gunfleet Sandin 

matalikolle. Alus juuttui niin tiukasti kiinni hiekkaan, ettei sitä pystytty pelastamaan, ja 

sen hylky seisoi särkällä neljä kuukautta ennen kuin merenkäynti hajotti sen. Ennen 

haaksirikkoa myös Carl Gustafin kapteenilla oli vaikeuksia paikanmäärityksen ja maja-

koiden tunnistamisen kanssa.
543

  

 

Helios pääsi lähtemään Harwichista 2.11. Poikkeaminen Brightlingseassa ja Harwichis-

sa tutkimuksineen, pienine korjauksineen ja muine kuluineen maksoi lähes 350 pun-

taa.
544

 Yksin huvijahti Bridesmaidin miehistölle maksettiin palkkiota 110 puntaa. Laiva 

saapui Marseilleen 12.12. Matkalla oli vaikeita myrskyjä. Tuulipumppu hajosi matkalla, 
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minkä jälkeen miehet saivat pumpata käsin lähes keskeytyksettä. Pumpuista tuli jatku-

vasti paljon tervaa. Elfving arvioi laivan kevyemmän kellunnan perusteella, että terva-

tynnyreistä oli vuotanut ulos noin viisi prosenttia.
545

 Helios vietiin kallistusaltaaseen, 

jossa laiva tutkittiin halvemmalla kuin varsinaisella kuivatelakalla. Selvisi, että irtoköl-

istä puuttui pala sekä keulan että perän puolelta, kupari oli kulunutta ja saumat kaipasi-

vat tiivistämistä.
546

 Vaikka korjaukset nielivät runsaasti rahaa, riitti varustajalle lähetet-

täväksi lähes 6270 frangia. Vakuutuskorvauksia myönnettiin 10 631, 41 markkaa.
547

  

 

 

6.2. Miehistö tiukoilla 

 

Kauppahuoneen saamien tietojen mukaan saatavilla ei ollut muuta kuin puutavararah-

teja, joista maksettiin parhaimmillaankin vain 120 shillinkiä standartilta. Näin alhaisella 

hinnalla olisi parempi lähteä Pensacolaan etsimään. Kauppahuone toivoi myös, että He-

lios toisi lastin suoraan Välimerelle lähelle suolasatamia niin, että Helios ehtisi tulla 

syksyllä kotiin.
548

 Elfvingille tarjottiin kuitenkin tiililastia Marseillesta Kuubaan, joko 

Havannaan tai Matanzasiin. Tiiliä olisi 700 tonnia ja niistä maksettaisiin 18 frangia ton-

nilta.
549

 Kauppahuone suositteli rahdin hyväksymistä. Tosin tiilet piti lastata huolelli-

sesti, mutta kun vuodenaikakin oli suotuisa, ei painavan tiililastin uskottu vahingoit-

tavan laivaa. Havannasta ei odotettu löytyvän paluumatkan rahtia, mutta sieltä ei ollut 

pitkä matka Pensacolaan. Joka tapauksessa paluurahdin pohtiminen päätettiin jättää 

Kuubaan.
550

 Helioksella ei ollut moneen vuoteen ollut menorahtia Atlantin yli. Tiilirah-

din odotettiin paitsi kattavan menomatkan kuluja myös tuottavan kerrankin kunnollista 

voittoa, koska hinnat kuuluivat olevan siellä halvat.
551

 Kapteeni Elfvingin vastuulle jäi 

päättää Havannassa, millainen matka olisi kannattavinta tehdä seuraavaksi. Lontoosta 

tarjottiin kauppahuoneelle 122–127 shillinkiä standartilta, mutta kauppahuone vain vä-

litti tarjoukset kapteenille.
552

 Snellmanin kauppahuoneessa annettiin kapteeneille enem-
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män vastuuta rahtisopimusten järjestämisestä kuin esimerkiksi porilaisessa Rosenlew-

yhtymässä, jossa varustaja halusi itse hyväksyä sähkeitse kaikki rahtisopimukset.
553

  

 

Elfving aloitti rahtitiedustelut välittömästi Helioksen saavuttua Havannaan 13.4. Suoran 

rahdin saaminen Kuubasta Eurooppaan oli epätodennäköistä, sillä Elfvingin mukaan 

paremmatkin laivat purjehtivat painolastissa Kuubasta Pensacolaan. Elfving sai sovittua 

paluurahdin Pensacolasta lähes heti Havannaan tultuaan. Hinta oli parempi kuin kaup-

pahuoneen Lontoosta saamista tarjouksissa: 128 shillinkiä standartilta Iso-Britanniaan 

tai 130 shillinkiä Manner-Eurooppaan. Elfvingin mukaan hinta oli myös parempi kuin 

ruotsalaisilla ja norjalaisilla, jotka äskettäin lähtivät Havannasta Pensacolaan; näiden 

rahtisopimuksissa luki 125 shillinkiä standartilta.
554

 Länsi-Intian purjehdus oli muuttu-

nut huomattavasti 1860-luvusta. Silloin purjelaivat toivat säännöllisesti sokerilasteja 

Eurooppaan, mutta sittemmin markkinat tyrehtyivät. Sokeri ei yleensäkään tarvinnut 

paljon lastitilaa, ja laivojen koon ja määrän kasvaessa sen tuotanto ei kasvanut samaa 

tahtia. Samalla tuontitarvekin väheni, koska Euroopassa viljeltiin yhä enemmän 

sokerijuurikasta.
555

 Länsi- Intian ja Etelä-Amerikan matkoja tehtiin 1870- ja 1880-lu-

vuilla juuri sillä tavoin kuin Helios teki vuosina 1879, 1883 ja 1885. Sinne vietiin me-

norahtina kivihiiltä tai jotain muuta lastia, joka kattoi osan riskialttiin Atlantin ylityksen 

kustannuksista, ja sen jälkeen jatkettiin painolastissa Meksikonlahden puutavarasata-

miin ja takaisin Eurooppaan. Reitti siis muodostui kolmiomaiseksi. 

 

Helios pääsi lähtemään Havannasta 13.5. Työt edistyivät ilman suurempia viivytyksiä; 

lastin purkamiseen ja painolastin ottoon meni reilu kuukausi. Kapteeni lähetti Ouluun 

osan menorahdista; osa voitoista säästettiin varustajan ohjeiden mukaan Pensacolassa 

käytettäväksi. Elfving myös osti varustajan toiveesta sikareita ja kuusi purkkia ananas-

ta.
556

 Samaan aikaan kun kapteeni huolehti lastista, laivan varustelusta ja hankinnoista, 

miehistö työskenteli lastin parissa ja teki kunnostustöitä laivassa.  Lomia ja käyttörahaa 

kuitenkin annettiin, ja ainakin miehistön kokeneemmat jäsenet, molemmat matruusit, 

näyttävät nauttineen vapaudestaan:  
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Matruusi J. Manninen pantiin Havannassa vankilaan tapeltuaan juovuksissa poliisia 

vastaan ja kun hän oli istunut putkassa 24 vuorokautta minun oli pakko vapauttaa 

hänet saadakseni laivan lähtöselvitettyä, mikä maksoi minulle 38 dollaria 10 senttiä. 

557
 

 

Oman vaivansa aiheutti Matruusi B. Hämälä, joka ”- - tuli mielenvikaiseksi Havannasta 

lähtiessä luultavasti kyltymättömän alkoholijuomien kulutuksen takia”. Pensacolaan 

tullessa hän oli jo toipumassa.
558

 Perille saavuttiin 18.5. Elfvingin yllätykseksi Helios 

määrättiin karanteeniin tuntemattomaksi ajaksi.
559

 Kuukautta myöhemmin hän kirjoitti 

varustajalle aikansa muodollisella tyylillä: 

 

Viitaten edelliseeni 21. päivänä toukokuuta, on minulla täten kunnia ilmoittaa Kun-

nioitetulle Herralle, että yhä edelleen olen karanteenissa. 
560

 

 

Hygieniamääräykset olivat tarkat vilkkaassa satamakaupungissa. Vasta painolastin los-

sauksen ja laivan perusteellisen puhdistuksen jälkeen kapteenille ilmoitettiin karantee-

nin jatkumisesta:  

 

- - Olen sen jälkeen saanut terveyslautakunnalta ohjeet edelleen olla karanteenissa 

25 päivää siitä kun painolasti on purettu, laiva savustettu ja kalkittu, vaikka minulla 

on karanteenilääkärien todistus, että laiva on puhtaaksi hangattu ja kuurattu mas-

tonhuipusta köliin ja että terveydentila laivassa on suositusten mukainen. 
561

 

 

Painolastin purkamistakin jouduttiin odottamaan, koska sataman rakennustöiden takia 

purkupaikalle piti jonottaa. Työ valmistui vasta kesäkuun 8. päivänä, mikä tarkoitti, että 
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Helios vapautuisi karanteenista vasta heinäkuun ensimmäisenä päivänä. Karanteeni siis 

pitkitti satama-aikaa ainakin kuukaudella. Elfving lähetti kirjeensä mukana kauppahuo-

neelle karanteeniohjesäännön ja toivoi, että se laitettaisiin Suomessa sanomalehteen 

varoitukseksi muille laivanpäälliköille ja varustajille. Kaikki laivat, jotka tulivat Länsi-

Intiasta Pensacolaan toukokuun 15. päivän jälkeen, joutuivat karanteeniin. Samassa 

tilanteessa Helioksen kanssa oli kymmeniä muita laivoja. Elfving ja monet muut kap-

teenit olivat sitä mieltä, että todellinen syy karanteenille oli yksinkertaisesti se, että 

kauppiailla ei ollut antaa lasteja kaikille.
562

 Karanteenit olivat melko yleisiä vastoinkäy-

misiä laivoille ja ne saattoivat aiheuttaa tuntuvia viivytyksiä ja kustannuksia. Niiden 

avulla torjuttiin esimerkiksi keltakuume-, kolera- tai ruttoepidemioita.
563

 Luultavasti 

Pensacolassa pelättiin ennen kaikkea keltakuumeen leviämistä, koska karanteeni koski 

keltakuumealueella olleita laivoja. Elfvingin varoitusta ei ilmeisesti laitettu lehtiin. 

 

Kun Helios vapautui karanteenista, heti samana päivänä kolme miehistön jäsentä kar-

kasi laivasta. Karkuteille lähtivät matruusi Manninen, kirvesmies Blick ja jungmanni 

Pihkakoski, ”- - ottaen mukaan säädyllisimmät vaatteensa”. Poliisi ei löytänyt heitä.
564

 

Merimiesten karkaaminen alkoi 1880-luvulle tultaessa vähentyä. Syitä oli luultavasti 

useita. Ainakin Englannin satamakaupungeissa puututtiin krympparien toimintaan en-

tistä enemmän. Laivojen ankara kuri ja komentokulttuuri alkoivat lieventyä ja meri-

miesten olot muuttua inhimillisemmiksi. Pitkiä valtamerimatkoja tehtiin vähemmän.
565

 

Uudistuksia tuli esimerkiksi vuoden 1873 uuden merilain myötä. Rangaistuksia lieven-

nettiin, niin että karanneet merimiehet uskaltaisivat palata kotiin. Karkaamisten pääasi-

alliseen syyhyn eli alhaisiin palkkoihin ei kuitenkaan puututtu.
566

 Mannisen lähdön syy 

on selvä: hän joutui maksamaan 60 markan kuukausipalkastaan takaisin summan, jonka 

hänen vankilasta vapauttamisensa Havannassa maksoi laivalle. Omasta näkökulmastaan 

hän siis joutui työskentelemään ilmaiseksi. Manninen jäi Snellmanin kauppahuoneelle 

velkaa 105,57 markkaa. Blickiltä ja Pihkakoskelta sitä vastoin jäi saatavia laivaan. Mie-

histön tilikirjassa Blickillä on velkapuolella merkintä: ”takaus Mannisen vapauttami-
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seen vankilasta”.
567

 Ilmeisesti hän oli lainannut takuurahat laivan kassasta. Tämä viittaa 

jonkinlaiseen kumppanuuteen Blickin ja Mannisen välillä, mikä saattaa selittää myös 

Blickin karkaamisen. 

 

Lastin purkupaikaksi selvisi Ranskan länsirannikolla sijaitseva St. Nazaire. Helios oli 

lähtövalmis 10.7. ja lähti ilmeisesti paria päivää myöhemmin.
568

 Elfving ei palkannut 

uusia miehiä Pensacolasta, vaikka melko varmasti sieltä olisi saanut suomalaisiakin; 

suomalaisia merimiehiä liikkui tuohon aikaan ulkomailla paljon. Pensacolan noustessa 

yhdeksi suomalaislaivojen suosituimmista rahtisatamista siitä tuli myös suomalaisten 

merimiesten yleisin karkaamissatama. 
569

 Elfving joko arveli saavansa Euroopasta hal-

vempaa työvoimaa tai hän ei halunnut palkata muilta laivoilta karanneita merimiehiä, 

jotka olisivat luultavasti valmiita karkaamaan uudestaan.  

 

St. Nazaireen purjehdittiin pienellä miehistöllä. Elfving oli jo Pensacolasta lähtiessä 

luvannut miehille ylimääräisen juomarahan korvaukseksi tavallista raskaammasta mat-

kasta. Oulusta lähtiessään Helioksella oli ollut neljäntoista miehen miehistö, mutta nyt 

Atlantti ylitettiin yhdellätoista, joista loppumatkasta kaksi oli sairaana.
570

 1880-luvun 

täysilukuinenkin miehistö oli pieni verrattuna Helioksen alkuaikojen miehistöihin. Vuo-

sina 1858 ja 1860 laivalle pestattiin kapteenin lisäksi 19 miestä. Kokeneita matruuseja 

oli tuolloin miehistössä neljä, 1880-luvulla vain kaksi. Miehistöä rationalisoitiin jo 

1860-luvun laskusuhdanteen aikana, sillä vuonna 1869 miehistön koko oli 16 miestä.
571

 

1870-luvun alussa miehiä pestattiin yleensä 15 ja vuosikymmenen loppupuolella 14.
572

 

Aikaisemmin oli tapana ottaa mukaan ylimääräisiäkin miehiä siltä varalta, että osa kar-

kasi tai sairastui.
573

 Miehistöt pienenivät suomalaisilla laivoilla yleisesti 1860-luvulta 

1880-luvulle. Erilaisten laivojen miehistöjä voidaan verrata laskemalla miesten luku-

määrä sataa rekisteritonnia kohden. Helioksella 14 hengen miehistö teki 2,6 miestä sataa 

rekisteritonnia kohti. Lukumäärä on linjassa muiden suomalaisten laivojen miehistö-
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lukumäärien kanssa, vaikka vieläkin suppeampia miehistöjä oli. Kansainvälisesti alle 

kolme miestä sataa rekisteritonnia kohden oli erittäin vähän. Makrotutkimuksessa mie-

histöjen pieneneminen on selitetty laivojen koon kasvamisella: suuremmat laivat tarvit-

sivat suhteessa pienemmän miehistön. Laivoja voitiin myös muuttaa miehistötaloudelli-

semmiksi muuttamalla niiden takilaa yksinkertaisemmaksi.
574

 Esimerkiksi Toivo muu-

tettiin vuonna 1880 fregatista parkkilaivaksi.
575

 Helioksen miehistöjen tuntuva pienene-

minen vuosien mittaan osoittaa, että selvää rationalisointia tapahtui myös yksittäisen 

laivan kohdalla, vaikka siihen ei tehty suurempia muutoksia. Supistuminen oli niin joh-

donmukaista, että sitä ei voi selittää työvoiman saatavuuden vaihteluilla. 

 

Yksi vaikeasti todistettava mutta täysin mahdollinen seuraus miehistöjen supistumisesta 

oli työtahdin kiristyminen laivoilla.
576

 Ainakin ajoittain miehet varmasti joutuivat työs-

kentelemään tavallista kovemmin, jos osa muutenkin pienestä miehistöstä menetettiin 

karkaamisten ja sairauksien seurauksena eikä kapteeni pestannut uusia miehiä tilalle. 

Matkalla Pensacolasta St. Nazaireen ja varsinkin sen loppuvaiheessa Helioksen miehistö 

oli epäilemättä tavallista tiukemmalla. Jos kapteeni ja stuertti olivat omissa töissään, oli 

vahtien päälliköillä perämiehellä ja konstaapelilla käytössään vain kolme ja kaksi mies-

tä. Näistä jonkun oli oltava ruorissa ja jonkun tähystettävä. Varmasti vapaavahdin mie-

het jouduttiin usein purraamaan ylös purjemanöövereitä suorittamaan. Tilanne oli kui-

tenkin vain väliaikainen, sillä St. Nazairessa laivalle pestattiin kolme ilmeisesti suoma-

laista puolimatruusia.
577

 On kuitenkin selvää, että laivan miehistön pienentymisen on 

täytynyt tarkoittaa sitä, että samat työt jäivät entistä harvempien miesten tehtäväksi. 

 

Pienemmät miehistöt olivat varustajan kannalta kustannustehokkaita, mutta merimie-

hille kehitys tarkoitti paitsi ainakin ajoittain tiukempaa työtahtia myös vähemmän työ-

mahdollisuuksia. Kun edullista työvoimaa oli koko ajan melko paljon tarjolla, voitiin 

palkkataso pitää edelleen alhaisena.
 578

 Helioksella miehistön palkat nousivat viimeksi 

1870-luvun alun noususuhdanteen aikana, mutta sen jälkeen ne pysyivät suurin piirtein 

ennallaan. Vuonna 1874 miesten palkkojen keskiarvo oli 48,2 markkaa ja vuonna 1882 

47,5 markkaa. Eri vakansseissa olleiden miesten palkoissa oli suuria eroja, joten keski-
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arvot riippuivat miehistön rakenteesta. Matruusien palkat osoittavat palkkojen jopa pu-

donneen 1870-luvun kuluessa noin 70 markasta 60 markkaan.
579

 Merenkululle vaikeam-

mat ajat vaikuttivat siis myös merimiesten elämään kiristämällä työtahtia miehistöjen 

pienentyessä, vähentämällä työpaikkojen tarjontaa ja pitämällä palkkatason alhaalla. Ei 

siis ole ihme, että monet suomalaiset merimiehet tekivät edelleen omat ratkaisunsa ja 

karkasivat töihin ulkomaalaisille laivoille siitäkin huolimatta, että heidän asemassaan 

tapahtui myös parannuksia. 

 

Heliokselle oli sattunut tällä matkalla jo useampia viivästyksiä. Viimeistään kuukauden 

karanteeni nyrjäytti matkan pois tavallisesta aikataulustaan, jonka mukaisesti Helios oli 

ehtinyt tulla joka syksy kotiin ja parhaimmillaan tehdä myös ylimääräisen Itämeren 

matkan. Yleensä Helios oli päässyt lähtemään Pensacolasta viimeistään toukokuun al-

kupuolella. Nyt lähtö venyi heinäkuun puoliväliin ja St. Nazaireen saavuttiin vasta elo-

kuun lopussa. Jo Pensacolassa kapteeni Elfving epäili, ettei laiva ehdi sillä kertaa syk-

syksi kotiin. Havannasta kauppahuoneen laskuun ostetut sikarit ja ananaspurkit hän an-

toi Bergbomin Patrian kyytiin.
580

 Pitkästä aikaa Helioksen oli jäätävä toiseksikin vuo-

deksi rahtipurjehdukseen. Jossain määrin puutteellisten varustajan tilien perusteella kol-

miomainen matka näyttää tuottaneen jonkin verran voittoa. Havannasta Elfving lähetti 

varustajalle 158 dollaria ja St. Nazairesta 7750 frangia.
581

 Aiempiin vuosiin verrattuna 

erityisesti Pensacolan rahdin tuotto jäi melko laihaksi, mutta menorahdin avulla tulos 

lienee kuitenkin pysynyt voiton puolella. 

 

 

6.3. Myrskytuhoja ja korjauksia 

 

St. Nazairessa kapteeni Elfving suunnitteli aluksi palaavansa Pensacolaan etsimään rah-

tia. Pian hän kuitenkin ilmoitti menevänsä Apalachicolaan, joka sijaitsi lähellä Pensa-

colaa ja oli samankaltainen pitch pinen vientisatama.
582

 Elfvingin St. Nazairessa tapaa-

mat norjalaiset merikapteenit suosittelivat Apalachicolaa, josta nämä olivat lastanneet 

puutavaraa jo kahdesti. Heidän mukaansa siellä oli tarjolla hyviä rahteja ja kysyntää 

laivoille. Apalachicola lienee ollut pienempänä kaupunkina vähemmän tunnettu kuin 
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suomalaistenkin tärkein rahtisatama Pensacola. Paikan päällä selvisi, että rahtitaso oli 

suunnilleen samaa luokkaa kuin Pensacolassakin. Paras hinta, jonka Elfving sai neuvo-

teltua, oli 120 shillinkiä standartilta. Muuten kaikki sujui lähtöön asti tavalliseen ta-

paan.
583

  

 

Helios pääsi lähtemään Apalachicolasta 29.12.1883. Ennen lähtöä kapteeni kävi luo-

taamassa veden syvyyden sataman hietasärkällä ja totesi sen riittävän. Höyrylaiva lähti 

hinaamaan Heliosta merelle, mutta heti särkän ylityksen jälkeen sen toinen siipiratas 

hajosi. Höyrylaivan vauhti pysähtyi, minkä seurauksena Helioksen runko iski pohjaan 

kolme kertaa. Matkaa päästiin kuitenkin jatkamaan samana päivänä pohjakosketuksesta 

ja myrskyisestä säästä huolimatta. Sää oli myrskyinen lähes koko matkan ajan, mutta 

pahin paikka tuli tammikuun viimeisenä päivänä. Merenkäynti kasvoi korkeaksi ja vai-

keaksi. Lounainen tuuli saavutti hirmumyrskyn nopeuden. Hyökyaallot pyyhkivät var-

sinkin laivan peräosan yli ja rikkoivat paljon kalustoa, muun muassa ruorin. Tuuli repi 

kootun ja kiinnitetyn keulamärssypurjeen
584

 ja pian sen jälkeen ihan uuden isomärssy-

purjeen. Seuraavaksi menivät aapa ja mesaani ja lopulta vielä isopurjekin irtosi kiinnik-

keistään ja repeytyi rikki. Muutamaa tuntia myöhemmin keulan yli nousi suuri hyöky-

aalto, joka rikkoi keulan purjeita ja köysiä, vahingoitti kajuuttarakennuksen katolle kiin-

nitettyjä veneitä ja vei mukanaan laivan partaita. Myrskyssä laiva myös alkoi vuotaa 

tuntuvasti. Yksi vakavimmista seurauksista oli, että lasti pääsi liikkumaan ruumassa, 

minkä seurauksena laiva joutui purjehtimaan vaikeasti paapuurin puolelle kallistuneena. 

Helios selvisi myrskystä ja helmikuussa se alkoi lähestyä määränpäätään Sharpnessia. 

Perille päästäkseen sen oli kuljettava pitkin kapeaa lahtea, Bristolin kanaalia, joten lai-

vaan otettiin luotsi hyvissä ajoin. Noin puolivälissä kanaalia se asettui ankkuriin ilmei-

sesti huonon sään takia, sillä yö kului kovassa länsilounaisessa tuulessa ja seuraavana 

aamupäivänä kova tuulenpuuska tempaisi laivaa niin, että ankkuri irtosi ja jäi pohjaan. 

Helios lähti purjehtimaan kohti Bristolia, josta se löysi höyrylaivan hinaamaan sen ylös 

kanaalia. Tämän jälkeen matka keskeytyi vielä kerran hinausköyden irrotessa, mutta 

muuten Helios pääsi satamaan turvallisesti.
585
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Elfving kirjoitti Ouluun matkan olleen myrskyinen lähes koko ajan ja laivan kärsineen 

huomattavia vahinkoja, mutta hän suunnitteli kuitenkin selviävänsä toistaiseksi melko 

vähäisillä korjauksilla:  

 

Pohjakosketukset Apalachicolassa lienevät olleet aika lieviä ja olen täysin varma, 

että laivan pohja ei reistaile, minkä vuoksi en mielelläni korjaisi laivaa täällä, koska 

kustannuksista tulee niin suuret. 
586

 

 

Elfvingin mielestä olisi riittänyt, jos kannen ja rungon ylempien rakenteiden saumat 

tilkittäisiin ja partaat korjattaisiin. Sen jälkeen voisi hyvin purjehtia Setubaliin hake-

maan suolaa ja tulla kotiin perusteellisempia korjauksia varten. Seuraavien viikkojen 

aikana kapteeni antoikin tehdä kyseiset korjaukset ja hankki muutamia uusia purjeita. 

Kun lasti oli purettu, ei vuotoa juuri ollut ja kapteeni uskoi rungon kärsineen vain ylära-

kenteistaan.
587

 Varustaja harkitsikin Elfvingin ehdottamia väliaikaisia korjauksia ennen 

laivan kotiintuloa, mutta koska Oulun seudun markkinoille ei mahtunut enempää Väli-

meren suolaa sillä hetkellä, ei ollut järkevää tuoda sitä lisää. Vakuutusyhdistyksen neu-

von mukaisesti laiva päätettiin korjata jälleen valtamerikelpoiseksi; Sharpness oli kuu-

lemma halpa paikka tehdä korjauksia. Tietenkin kapteenia kehotettiin suoriutumaan niin 

halvalla ja nopeasti kuin mahdollista.
588

 

 

Suomen merivakuutusyhdistyksen tarkastaja J. W. Faulkner tuli katsastamaan laivan 

maaliskuun 7. päivänä, eikä hän ollut yhtä optimistinen. Vaikka vuotoa ei voitu havaita 

satamassa, hän huomautti että lokikirjan perusteella sekä tuulipumppu että molemmat 

käsipumput olivat olleet käytössä lähes koko matkan ajan. Muutenkin laiva näytti ole-

van huomattavan kulunut, joten katsastaja lähetti sen naapurikaupunki Gloucesteriin 

kuivatelakalle. Siellä selvisi, että kuparivuoraus oli rypistynyt varsin pahasti pohjasta ja 

joissain kohdissa naulat olivat irrallaan. Kun joitakin kuparilevyjä irrotettiin, nähtiin 

tilkkeiden olevan saumoissa irti. Vaurioita löytyi myös kölistä ja vantaista. Pohjakoske-

tuksen, myrskyn ja korkean ikänsä seurauksena laiva oli huomattavasti heikentynyt. Sen 

saattamiseksi merikelpoiseksi katsastaja suositteli muun muassa rungon vahvistamista 
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uusilla rautapolvilla sekä pohjan kuparointia uudelleen ja uusien pulttien asentamista.
589

 

Elfving joutui kertomaan varustajalle, että tarvittavat korjaukset eivät olleetkaan ihan 

pieniä, vaan tarkoittivat sekä tuntuvaa rahanmenoa että kuukauden viivästystä, ennen 

kuin laiva olisi taas merikelpoinen.
590

 Kauppahuone ei voinut muuta kuin suostua mak-

samaan kulut ja korostaa taas kerran säästäväisyyden merkitystä: 

 

Surullisena huomaan, että laivan korjauskustannukset nousevat niin korkealle kuin 

600 puntaan, kuten myös että rahtitulot tuskin riittävät kattamaan laskut, niin että 

Kunnioitetun Herran täytyy nostaa erotus. [- -] Sillä välin suosittelen Kunnioitetulle 

Herralle kaikkea mahdollista säästäväisyyttä laskujen kanssa. 
591

 

 

Kauppahuone joutui lopulta järjestämään Elfvingille peräti 730 punnan rahalähetyksen 

liikekumppaniensa kautta.
592

 Kapteeni joutui maksamaan kuivatelakan laskujen lisäksi 

myös uusista köysistä, ankkurista ja kettingeistä, ennen kuin Helios oli taas valmis ylit-

tämään Atlantin. 

 

Kustannukset laivan kunnostamisesta ovat kieltämättä runsaat, kaiken mitä vakuu-

tusyhtiön edustaja on määrännyt olen tehnyt ja jotain pientä sen ylikin, ja toivon nyt, 

että laiva pysyy kasassa kuusi vuotta, mitä runkoon tulee. 
593

 

 

Suomen merivakuutusyhtiö myönsi korvauksia vahingoista noin 14 500 markkaa. Sum-

maan laskettiin korjauskustannusten lisäksi myös kapteenin ja miesten kuukausipalkat 

sekä korvausta menetetystä ajasta. Helioksen vakuutusarvo oli tässä vaiheessa 60 000 

markkaa.
594

 Helios sai merellä kärsimistään vaurioista huomattavan vakuutuskorvauksen 

jo toisen kerran alle puolentoista vuoden aikana. Vakuuttamattomana se olisi tällä mat-

kalla tehnyt suuren tappion. Huonojen suhdanteiden aikana yhä useammat varustajat 
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ottivat haveririskin ja jättivät vakuutukset maksamatta saadakseen enemmän voittoa.
595

 

Varsinkin pienempiä havereita sattui melko paljon, ja vaarassa olivat erityisesti vanhat 

puulaivat. Uusimmat varusteet puuttuivat vanhoista laivoista ja pehmeästä puusta ra-

kennettu runko alkoi vuotaa helposti kovassa merenkäynnissä. Vakuutusyhdistyksen tar-

kastajat joutuivat usein vaatimaan huonokuntoisten laivojen peruskorjauksia erityisesti 

1870- ja 1880-luvuilla.
596

 Näin kävi Heliokselle Sharpnessissa ja samalla tavalla oli käy-

nyt monta kertaa aikaisemminkin jo 1860-luvulta alkaen. Vanhojen laivojen viimeiset 

matkat olivat usein monella tavalla vaikeita: laivat olivat huonokuntoisia, tyypilliset 

lastit olivat painavaa puutavaraa ja miehistöä oli vähän. 

 

 

6.4. Käynti Kanadassa ja kotiinpaluu 

 

Helios ei ollut kymmeneen vuoteen tehnyt useampaa valtamerimatkaa peräkkäin. Nyt 

suolaa oli kotona tarjolla niin paljon, ettei ollut järkevää laivata sitä vielä lisää ja lisäksi 

kotimaan puutavarasta maksettiin heikkoa hintaa. Siksi kauppahuone päätti lähettää 

laivan vielä kerran puutavaranhakumatkalle Amerikkaan. Kauppahuoneesta tiedustel-

tiin, mitä mieltä kapteeni Elfving mahtoi olla Kanadan rahdeista.
597

 Elfvingin mukaan 

sieltä ei tuotu puutavaraa ennen kesäkuuta, joten sellainen matka tarkoittaisi turhaa 

ajantuhlausta. Hänen mielestään olisi parempi tehdä uusi matka Apalachicolaan.
598

 Kun 

korjaukset kuitenkin viivästyttivät lähtöä pitkälle huhtikuuhun, tuli Kanadasta varteen-

otettava vaihtoehto. New Brunswickissa sijaitsevasta Miramichista tarjottiin rahtia, jota 

kapteeni piti parhaana vaihtoehtona.
599

 Helios lähti ensimmäistä kertaa Kanadaan, joka 

oli toinen tyypillinen suomalaisten laivojen käyntikohde 1870-luvulla ja 1880-luvulla. 

Sieltäkin tuotiin puutavaraa Eurooppaan. Molemmat puutavaratyypit, kova pitch pine 

Meksikonlahdelta ja pehmeä niin sanottu softwood Kanadasta, olivat tyypillisiä suoma-

laisten laivojen rahteja tänä aikana. Kanadan rahdit eivät kuitenkaan olleet läheskään 

yhtä tärkeä työllistäjä kuin Meksikonlahden pitch pinen kuljetus. 1890-luvulle tultaessa 
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näistä Pohjois-Amerikan puutavararahdeista tuli suomalaisten laivojen tärkein työllis-

täjä, kun muut vaihtoehdot siirtyivät yksi toisensa jälkeen höyrylaivoille.
600

  

 

Helioksen käynti Miramichissa sujui ilman ongelmia. Menomatka kesti 37 vuorokautta 

eikä mitään erityistä tapahtunut. Painolasti purettiin sujuvasti muutamassa päivässä. 

Lastausta ilmeisesti jouduttiin odottamaan vähän aikaa satamassa olleen ruuhkan takia. 

Rahdit olivat laskeneet, niin että kapteeni oli tyytyväinen hankittuaan paremman sopi-

muksen Englannissa. Helios pääsi lähtemään Kanadasta kohti purkusatamaa, Liverpoo-

lin Garstonia, vajaan kuukauden kuluttua saapumisestaan. Tuuli oli suotuisa, miehistö 

tervettä ja muutenkin kaikki hyvin laivassa.
601

 Paluumatkakin sujui hyvin. Tosin Liver-

poolissa jouduttiin odottelemaan ylimääräinen viikko, ennen kuin Garstonin satamassa 

oli tarpeeksi tilaa lastinpurkuun. Kapteeni joutui myös ilmoittamaan, että miehistö oli 

saanut tarpeekseen raskaista Atlantin matkoista:  

 

Mitä laivan tulevaan toimintaan tulee, toivoisin, että Kunnioitettu Herra ottaisi sen 

kotiin tai Itämerelle, siitä syystä että miehistö kieltäytyy pysymästä laivassa [ja 

seuraamaan sitä] Atlantille vielä kolmantena vuotena. 
602

 

 

Vuoden 1873 merilaki, jonka mukaan merimiehen ei tarvinnut seurata laivaa kahta 

vuotta kauempaa, oli ollut voimassa kymmenen vuotta. Helioksen miehistö oli epäile-

mättä tietoinen oikeuksistaan. Nyt kun kaksi vuotta oli tulossa täyteen, he ilmoittivat 

kapteenille seuraavansa laivaa vain kotiinpäin. Vaatimuksella oli vaikutusta, sillä uuden 

miehistön pestaaminen ulkomailta tai lähettäminen kotoa olisi tullut kalliiksi. Vaikuttaa 

siltä, että nyt varustajalla olisi ollut kiinnostusta pitää Helios ”ulkona” vielä kolmaskin 

vuosi, sillä vastaus kuului: ”Ellet voi pitää miehistöä ensi kesään, sähkötä parhaista 

hiili- tai suolarahdeista Itämerelle”.
603

 Elfving onnistui hankkimaan sekalaisen lastin 

erilaista tavaraa Ouluun. Ilmeisesti lasti hankittiin vanhan liverpoolilaisen liiketuttavan 

Richard Burnin kautta.
604

 Rahdin vakuutuskirjan mukaan laivaan lastattiin kivihiiltä, 

joka luultavasti myytiin Suomessa höyrylaivojen polttoaineeksi ja samalla se toimi pai-
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nolastina. Lisäksi Helios toi tiiliä, tulenkestävää savea sekä kahta harvinaisempaa puu-

lajia, valkopyökkiä ja lignum vitaeta eli guajakkipuuta.
605

 

 

Helios palasi Ouluun oltuaan ”ulkona” noin kaksi vuotta. Matkaa edeltäneet seitsemän 

vuotta se oli purjehtinut melko säännöllistä vuosittaista reittiä, jolloin sen toiminta pe-

rustui puutavaran ja tervan vientiin kotimaasta, suolan tuontiin Välimereltä sekä talven 

aikana tehtyyn puutavaranhakumatkaan Meksikonlahdelta. Tästä matkasta oli tarkoitus 

tulla samanlainen. Varustaja toivoi, että Helios olisi ehtinyt tulla kotiin perinteisen suo-

lalastin kanssa lähtöään seuranneen vuoden aikana. Kotimaankaupan merkitys oli ko-

rostunut kauppahuoneen toiminnassa kansainvälisen rahtimerenkulun kustannuksella ja 

Helios oli totuttu työllistämään huonoina rahtivuosina omalla tuonnilla ja viennillä. Täl-

lä kertaa matka kuitenkin venyi kaksivuotiseksi, koska sen kulku viivästyi monista eri 

syistä. Helios pääsi lähtemään ensimmäisestä pitch pinen purkusatamasta St. Nazairesta 

vasta lokakuussa 1883 eikä olisi ehtinyt käydä Oulussa ennen jäiden tuloa Itämerelle. 

Ensimmäisen vuoden aikana matkaa hidastivat pohjakosketus ja pysähtyminen Englan-

nin rannikolla, korjaustyöt Marseillessa, käynti Havannassa sekä kuukauden karanteeni 

ja hitaat satamatyöt Pensacolassa. Seuraavana talvena Helios kävi toisen kerran Meksi-

konlahdella. Tämän jälkeen se olisi muuten voinut tulla Ouluun, mutta suolakaupan 

kannalta hetki huono. Siitä syystä laiva lähti vielä yhdelle puutavaranhakumatkalle, tällä 

kertaa Kanadaan.  

 

Vuosina 1882–1884 tehdyn matkan taloudellista tulosta ei voi sanoa tarkalleen, koska 

varustajan tilien tiedot tältä ajalta ovat hajanaiset. Kapteeni Elfving lähetti Ouluun rahaa 

kolmesta eri rahdista. Voittoa tuottivat puutavararahti Marseilleen, kivihiilirahti Havan-

naan ja puutavararahti St. Nazaireen. Hyviin vuosiin verrattuna summat ovat pieniä. 

Atlantin yli Pensacolasta St. Nazaireen tuotu pitch pine tuotti varustajalle 7750 frangia, 

vain alle 1500 frangia enemmän kuin Marseilleen viety kotimainen puutavara. Apa-

lachicolan rahti kului kokonaan myrskyvaurioiden korjauksiin, ja ilman vakuutusta tap-

piosta olisi tullut suuri. Korjaustarpeita tuli usein, sillä vaikka merenkulun kannattavuus 

oli laskenut, sen riskit olivat ennallaan. Säästäväisyys oli entistä enemmän tarpeen, 

mutta sen noudattaminen oli vanhalla, helposti vuotavalla ja nopeasti rapistuvalla puu-

laivalla purjehtivalle kapteenille vaikeaa. Yksi keino säästää oli supistaa miehistön ko-
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koa. On mahdollista, että miehistön työtahti oli tiukempi kuin ennen, mutta uudemman 

merilain myötä heillä oli myös enemmän oikeuksia. Miehet saivat jättää laivan työsken-

neltyään siinä kaksi vuotta ja he näyttävät myös käyttäneen tätä oikeutta. 

 

Snellmanin kauppahuoneen laivoja lukuun ottamatta oululaisten laivojen matkoista on 

hyvin vähän tietoja tältä ajalta. Vuosikymmenen alkupuolella ainakin Birger ja Usko 

saivat vielä viljalasteja Philadelphiasta ja Baltimoresta. Usko, Onni ja Felix kävivät Itä-

Intiassa. Leonard teki vuosikymmenen alussa kaksi maailmanympärimatkaa. Nämä 

laivat kuuluivat Bergbomin kauppahuoneen 1870-luvulla rakennuttamiin suuriin aluk-

siin. Toivo teki Itä-Intian matkoja paljon aiempaa alemmilla rahtihinnoilla vuoteen 1884 

asti. Sen jälkeen se alkoi hakea petrolilasteja Pohjois-Amerikasta, erityisesti Phila-

delphiasta. Useimmat vanhemmista ja pienemmistä laivoista lienevät osallistuneet He-

lioksen tavoin Pohjois-Amerikan puutavaran kuljetukseen, vaikka P. W. SNELLMAN 

mainitsee vain Kalevan, Emilian ja Dagmarin käyneen Pensacolassa ja Mobilessa.
606

 

1880-luvulla yhä suurempi osa Suomen tonnistosta joutui tyytymään huonosti kannatta-

viin puutavaralasteihin. Vilja oli jo enimmäkseen siirtynyt höyrylaivoille. Paremmat 

laivat saivat vielä kuljettaa petrolia tynnyreissä Yhdysvalloista Eurooppaan ennen kuin 

sekin lasti siirtyi seuraavalla vuosikymmenellä öljynkuljetukseen erikoistuneille tankke-

reille. Suomalaisten maailmanpurjehdus taantui myös voimakkaasti. Perinteisillä Itä-

Intian reiteillä kilpailu oli ollut kovaa Suezin kanavan avaamisesta asti. Höyrylaivojen 

lisäksi Itä-Intian parhaat rahdit menivät rauta- ja komposiittirunkoisille purjelaivoille, 

joiden kanssa Suomen puiset purjelaivat eivät juuri pystyneet kilpailemaan. Pärjätäk-

seen maailmanpurjehduksessa laivan olisi pitänyt olla ensiluokkainen, mutta monet 

suomalaiset laivat olivat tässä vaiheessa paitsi heikommin rakennettuja kuin kilpaili-

jansa myös melko vanhoja. Niistä ei enää ollut täyttämään luokituslaitosten vaatimuksia 

ensiluokkaisille laivoille.
607

  

 

Iso-Britannia oli maailman teollistuneimpana maana ja hallitsevana merivaltana myös 

merenkulun teknisen kehityksen kärjessä. Suurin osa Iso-Britanniassa vuoden 1865 jäl-

keen rakennetuista yli 500 tonnin laivoista, siis noin Helioksen kokoisista ja isommista, 

oli rakennettu raudasta. Teräksestä rakentaminen yleistyi vuoden 1878 jälkeen. Vaikka 

puisia laivoja rakennettiin Skandinaviassa ja Pohjois-Amerikassa edelleen, Iso-Britan-
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niassa niiden rakentaminen kävi harvinaiseksi. Höyrylaivojen yleistyminen ja niiden 

kilpailukyky pakottivat myös purjelaivat kehittymään monella tavalla. Höyrylaivat ja 

tehokkaat purjelaivat kilpailivat muuten melko tasaisesti monen vuosikymmenen 

ajan.
608

 Suomessa puolestaan laivanrakennuksen loputtua 1870-luvulla kauppalaivasto 

koostui lähes kokonaan niistä vanhoista aluksista, joita oli edellisillä vuosikymmenillä 

rakennetuista jäljellä. Vasta 1880-luvun lopulla laivasto alkoi taas uudistua, kun ulko-

mailta alettiin ostaa rautarunkoisia purjelaivoja edullisesti, mutta sitä ennen Suomen lai-

vasto oli vanhaa ja teknisesti vanhanaikaista. Useimmissa muissa maissa laivastot kas-

voivat ja kehittyivät uudenaikaisemmiksi paljon nopeammin kuin Suomessa. Erityisesti 

höyrylaivojen osuus tonnistosta oli kansainvälisesti poikkeuksellisen alhainen, suunnil-

leen samoissa luvuissa oli vain Norja.
609

 Suomessa oltiin niin riippuvaisia kotimaisesta 

puusta edullisesti rakennetuista laivoista, että merenkulun teollistuessa Suomen laivasto 

ei pysynyt kehityksessä mukana ja sen syrjäytyi parhailta rahtimarkkinoilta.  
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7. HELIOKSEN VIIMEISET VAIHEET 1884–1888 

 

Myös Helioksen viimeinen matka kesti kaksi vuotta. Matka alkoi purjehduksella Ou-

lusta Sharpnessiin. Seuraavaksi Helios lähti pitkästä aikaa kohti Brasiliaa. Kapteeni sai 

laivalle kivihiiltä, tiiliä ja putkia sisältävän rahdin, josta maksettiin kokonaissumma 700 

puntaa. Rio de Janeirosta sen taas oli palattava tavalliselle reitilleen Meksikonlahden 

puutavarasatamiin. Helioksella ei juuri ollut mahdollisuuksia saada suoraa paluurahtia 

Brasiliasta ”- - laivan iän ja luokan takia”.
610

 Elfving sai itse päättää paluurahdista, joten 

hän purjehti etsimään sitä Apalachicolasta. Rahtitilanne oli kehno, kapteeni otti sen, 

mitä sai. Paluumatkalla Eurooppaan kärsittiin taas myrskyistä; Elfving joutui kerto-

maan, että Helios vaati taas kerran suuria kustannuksia. Vaikeissa olosuhteissa Atlan-

tilla vanha laiva oli ollut kovilla: 

 

Ilman tuulipumppua minun olisi ollut pakko jättää laiva tai sitten etsiä hätäsatamaa, 

sillä vuoto on matkan aikana noussut jopa 20 tuumaan tunnissa, niin tyvenessä kuin 

merenkäynnissäkin. 
611

 

 

Niin kuin oli käynyt usein ennenkin, katsastaja löysi laivasta paljon enemmän vikoja ja 

vaati enemmän korjauksia kuin mitä kapteeni oli osannut kuvitella. Rahtitulot eivät 

riittäneet kustannuksiin, vaan rahaa oli pyydettävä varustajalta. Rahtitilanne näytti 

edelleen huonolta, mutta Helios korjattiin vielä kerran valtamerikelpoiseksi ja lähdettiin 

Apalachicolaan etsimään rahtia.
612

 Rahdit olivat hyvin alhaisia. Heliokseen lastattiin 

lautoja ja lankkuja, mikä oli kapteenin mielestä hyvä asia, ”- - sillä Helios alkaa jo tulla 

liian heikoksi vaikeille pitch pine-pelkkalasteille.”
613

 Lasti purettiin Antwerpenissä. 

Kapteeni Elfving sai ohjeet ottaa painolasti ja palata kotiin mahdollisimman pian.
614

 

Helios palasi Ouluun 20.7.1886.
615

 Matka jäi todennäköisesti tappiolliseksi, sillä kaptee-

ni pystyi lähettämään vain Sharpnessista noin 400 puntaa ja Rio de Janeirosta 115 pun-
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taa. Sen jälkeen laivan tileihin ei merkitty yhtään rahalähetystä, Amsterdamissa oli päin-

vastoin jouduttu nostamaan vajaat 130 puntaa. Ilmeisesti toisestakaan Apalachicolan 

rahdista ei jäänyt juuri ylimääräistä.
616

 

 

Helioksen viimeinen matka oli harvinaisen epäonninen myös miehistön kannalta. Me-

rimatkojen aikana kaksi merimiestä hukkui: jungmanni A. Ryderstrand putosi laivasta 

Atlantilla tammikuussa 1886 ja jungmanni Karl Anger hukkui Ahvenanmereen saman 

vuoden kesäkuussa. Ryderstrandin kerrottiin torkahtaneen, kun hän istui reelingillä tä-

hystämässä. Matruusi G. Andersen hukkui päihtyneenä Amsterdamissa kanavaan edelli-

sen vuoden lokakuussa. Miehistö vaihtui muutenkin paljon, sillä Amsterdamissa viisi 

miestä karkasi.
617

 

 

Uudelle matkalle ei lähdetty. Toivon päällikölle H. W. Snellman vanhemmalle lähete-

tyssä kirjeessä kerrottiin, että ”- - Helios on ollut kotona parin kuukauden ajan ja var-

maankin talvehtii täällä”.
618

 Maininnan perusteella vaikuttaa siltä, että laivan kohtaloa ei 

oltu tuolloin vielä lopullisesti päätetty, vaan kauppahuoneessa luultavasti seurattiin rah-

timarkkinoiden tilannetta. Syksyllä laivan olisi vielä ehtinyt lähettää matkalle.  

 

Helios jäi riisuttuna makaamaan Varjakkaan kahdeksi vuodeksi.
619

 Päätökseen jättää lai-

va kotiin vaikutti luultavasti erityisen huono suhdannetilanne vuonna 1886. Vuodesta 

1883 alkaen rahdit olivat laskeneet paljon nopeassa tahdissa; esimerkiksi kotimaisen 

puutavaran myyntihinta oli tässä vaiheessa alimmillaan. Edellisenä vuotena huolta he-

rätti myös jälleen kerran Venäjän ja Englannin välejä uhkaava sota, mikä vaikeutti suo-

malaisten laivojen rahtimahdollisuuksia. Käänne parempaan seurasi vuoden 1887 lopul-

la ja seuraavana vuonna rahdit nousivat melko paljonkin.
620

 Siitä huolimatta tai ehkä 

juuri parempien näkymien takia molemmille Snellmanin laivoille löydettiin ostajat 

vuonna 1888. 
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Alkuvuodesta 1888 Toivo myytiin Cardiffissa norjalaiselle ostajalle 67 500 markan hin-

nalla.
621

 Toivon uusi omistaja Kristianiasta eli Oslosta oli kiinnostunut myös Heliok-

sesta. Kun kauppahuone neuvotteli Helioksen myynnistä, alimmaksi myyntihinnaksi 

ilmoitettiin ensin 18 000, myöhemmin 17 000 markkaa.
622

 Kesäkuussa kauppahuone 

otti yhteyttä toiseen norjalaiseen, joka etsi vanhoja halpoja laivoja Suomesta. Kristiania-

lainen Sören Christensen oli kirjoittanut asiasta Candelinin kauppahuoneelle, joka puo-

lestaan kertoi ostajasta Snellmaneille. Christensenille kirjoitettiin Helioksen maksavan 

20 000 tai vähän alle, ja että sen voi laittaa kuntoon ilman suuria kustannuksia. Edellise-

nä talvena myös vanhan kauppaneuvoksen serkku A. H. Snellman Raahesta oli kiinnos-

tunut Helioksesta. Hänelle kerrottiin, että laivaa ei ole korjattu perusteellisesti, vaikka 

sitä olikin vahvistettu Gloucesterissa vuonna 1884 ja kapteeni Elfvingin mukaan laivan 

riki ja mastot olivat paremmassa kunnossa kuin vanhoissa laivoissa yleensä.
623

 Kauppo-

ja ei syntynyt. Heinäkuun lopulla eräs J. M. Holmsen tiedusteli sähkeitse Raahesta He-

lioksen alinta myyntihintaa. Hän sai vastaukseksi 17 000 markkaa. Holmsen vastasi tar-

joavansa 16 000 markkaa ja matkustavansa Ouluun.
624

 Holmsen lienee ollut norjalaisten 

varustajien edustaja, joka oli matkustanut Suomeen etsimään ja ostamaan vanhoja laivo-

ja. Snellmanin kauppahuone ja J. M. Holmsen allekirjoittivat kauppakirjan Helioksen 

myynnistä 31.7.1888. Uusi omistaja oli laivayhtiö nimeltä Aktieselskabet Helios limited 

Kristianiasta, jonka edustajana Holmsen toimi. Laivan ja kaikkien sen tarvikkeiden 

myyntihinnaksi tuli lopulta 16 160 markkaa.
625

  

 

Snellmanin kauppahuoneen yli neljäkymmentä vuotta kestänyt laivanvarustustoiminta 

loppui tähän. Helios oli viimeinen Krimin sodan jälkeisellä kiivaalla varustuskaudella 

Oulussa rakennetuista laivoista. Myös Bergbomin kauppahuoneen suuri laivasto hupeni 

vähiin 1880-luvulla. Vuosikymmenen alussa kaksi laivaa haaksirikkoutui, ja vuosina 

1887 ja 1888 kauppahuone myi viisi laivaa. Bergbomille jäi vain kaksi parkkia, joista 

toinen tuhoutui haaksirikossa vuonna 1890 ja viimeiseksi jäänyt Birger myytiin Rau-

malle vuonna 1895. Candelinin kauppahuonekin luopui kolmesta viimeisestä laivastaan 

1880-luvulla. Laivanvarustusta jatkoivat 1890-luvulle asti pääasiassa pienet varustajat: 
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kauppiaat ja entiset merikapteenit kuten H. O. Store ja veljekset G. I. ja H. J. Dahlberg. 

Oulun viimeiset kymmenkunta purjelaivaa myytiin tai tuhoutuivat 1890-luvun kuluessa 

lukuun ottamatta Dahlbergin veljesten ulkomailta ostamaa parkkilaiva Hansia, joka 

myytiin Englantiin vuonna 1902. Hans oli Oulun viimeinen purjelaiva, mutta se ei tiet-

tävästi koskaan käynyt Oulussa.
626

 

 

Oululaiset laivanvarustajat eivät olleet ainoita, jotka myivät laivojaan pois tuohon ai-

kaan. Se oli yleinen ilmiö kaikissa Pohjanmaan kaupungeissa. Laivoista luovuttiin hy-

vin nopeassa tahdissa varsinkin 1880-luvun puolivälissä, joka oli suhdanteiden kannalta 

kaikista vaikeinta aikaa. Erityisesti Pohjanmaan kaupungeissa perinteisen merenkulun 

voidaan sanoa romahtaneen hyvin nopeasti. Muilla alueilla muutos ei ollut yhtä perin-

pohjainen ja äkillinen. Suomen merenkulun painopiste siirtyi pohjanmaalta Lounais-

Suomeen ja Ahvenanmaalle. Raumalle, Uuteenkaupunkiin, Turkuun ja varsinkin Ahve-

nanmaalle ostettiin halvoilla hinnoilla käytettyjä laivoja Suomesta ja ulkomailta. Suh-

dannepohjan aikana alihintaan ostetuilla laivoilla merenkulkua voitiin jatkaa kannatta-

vasti 1900-luvun puolelle. Ahvenanmaalla syvänmerenpurjehdus alkoi kunnolla vasta 

tässä vaiheessa.
627

  

 

Pohjanmaan merenkulku perustui vanhaan tekniikkaan ja sen tarvitsemiin raaka-ainei-

siin eli puuhun ja tervaan. Puun ja tervan hyvä saatavuus sekä laivojen edullinen raken-

taminen olivat elintärkeitä kilpailuetuja, joilta kuitenkin katosi pohja merenkulun muut-

tuessa ja teollistuessa.
628

 Merenkulun jatkaminen pitkällä tähtäimellä olisi vaatinut in-

vestointia uudenaikaisiin laivoihin. Ainakin Snellmanin ja Bergbomin kauppahuoneissa 

valittiin toisin. NILS MEINANDERIN mukaan näissä kauppahuoneissa alkoi tapahtua muu-

toksia jonkin aikaa sen jälkeen kun niiden perustajat kuolivat ja johtoon nousi uusi su-

kupolvi uudenaikaisine näkemyksineen. Snellmanin kauppahuoneen kauppapuoti pan-

tiin kiinni 1880-luvun puolivälissä, vähän ennen laivanvarustuksesta luopumista. Aika 

vaati erikoistumista ja keskittämistä. Kauppahuone karsi vanhasta monialaisesta toimin-

nastaan vähemmän tärkeitä haaroja ja keskittyi jatkossa vahvasti sahateollisuuteen. Ke-

hitys huipentui Kemiyhtiön perustamiseen vuonna 1893. Omia laivoja ei tarvittu enää 

edes vientiin ja tuontiin, sillä tuotteiden kuljetus oli jo kauan hoitunut vierailla laivoil-
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la.
629

 Sama koskee monia muitakin kauppahuoneita, jotka keskittivät toimintansa teolli-

suuteen ja kauppaan. Tuotteiden kuljetus ulkomaille sujui edullisesti halpojen rahtihin-

tojen ja tonniston suuren tarjonnan takia. YRJÖ KAUKIAISEN mukaan merenkulku pysyi 

kaikesta huolimatta melko kannattavana, joten muutos johtui siitä, että muita mahdolli-

suuksia pidettiin vielä kannattavampina. Joillakin alueilla, esimerkiksi Ahvenanmaalla, 

Uudessakaupungissa ja Raumalla, ei ollut sopivia vaihtoehtoja merenkululle, joten lai-

vanvarustukseen panostettiin selvästi kauemmin.
630

 Oulussa laivaston katoaminen niin 

lyhyessä ajassa liittyi siihen, että jo 1860-luvun lopulla merenkulku oli keskittynyt muu-

tamille kauppahuoneille. Kun Snellmanin, Bergbomin ja Candelinin kauppahuoneet sa-

moihin aikoihin luopuivat merenkulusta ja keskittyivät sahateollisuuteen, tarkoitti se 

suurelta osin myös koko Oulun merenkulun loppua. 

 

Laivojen vähentyminen ja miehistöjen supistuminen tarkoitti merimiehille vähemmän 

työmahdollisuuksia ja alhaisempia palkkoja. Monet suomalaiset merimiehet siirtyivät 

työskentelemään ulkomaalaisissa laivoissa. Myös päällystöstä oli ylitarjontaa, varsinkin 

kun merikouluja oli jo useampia. Monet kapteenit ryhtyivät itse varustajiksi ja ostivat 

laivoja itselleen.
631

 Helioksen kapteeneista näin teki G. I. Dahlberg, joka osti vuonna 

1888 Bergbomilta parkkilaiva Felixin. Myös Helioksen entinen perämies Johan Gerhard 

Snellman osti jo pian kapteenintutkintonsa jälkeen Candelinilta fregatti Dagmarin. 

1890-luvulla hän purjehti itse omistamillaan laivoilla Kristiinankaupungista käsin ja 

perusti myöhemmin höyrylaivayhtiön. H. W. Snellman vanhempi ryhtyi höyrylaivan-

päälliköksi vuonna 1891, mutta lopulta hän työskenteli Oulussa satamakapteenina 32 

vuotta. John Tornberg toimi höyrylaivojen kapteenina jo 1870-luvun alusta lähtien. 

Gustaf Elfvingin tiedetään kuljettaneen Helioksen myynnin jälkeen laivoja Kaspianme-

rellä. P. W. Snellman ja H. W. Snellman nuorempi ryhtyivät kauppiaiksi.
632

  

  

Norjassa perinteinen merenkulku kesti tavallista kauemmin. Muutokset merenkulussa 

tapahtuivat eri alueilla eri tahtiin taloudellisten olojen vaihtelun takia. Norjassa rahan 

vahva arvo mahdollisti laivojen ostamisen edullisesti ulkomailta. Edullisten laivojen ja 

halvan työvoiman varassa voitiin harjoittaa kannattavaa purjemerenkulkua kauemmin 
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kuin esimerkiksi Suomessa. Norjan purjelaivasto kasvoi vuoteen 1890 asti.
633

 Norjalais-

omistuksessa Helios näyttää jatkaneen puutavaran kuljetusta ainakin Itä- ja Pohjanme-

rellä sekä Itäisellä Atlantilla. Sen kapteenina toimi laivan ostanut Holmsen. Suomalais-

ten sanomalehtien laivauutisten mukaan Helios purjehti Kotkasta Ranskan Pauillaciin 

vuoden 1888 lokakuussa.
634

 Se tuli Haminaan Sharpnessista vuonna 1890.
635

 Vanhassa 

kotisatamassaan Oulussa se kävi vuonna 1891 ja jatkoi matkaa Lontooseen.
636

 Tunnetun 

englantilaisen laivarekisterin Lloyd’s Register of British and Foreign Shipping mukaan 

Helios purjehti norjalaisomistuksessa kapteeni Holmsenin johdolla kaikkiaan kahdeksan 

tai yhdeksän vuotta. Lopulta vuosien 1896–1897 rekisteriin lisättiin Helioksen kohdalle 

merkintä wrecked, haaksirikkoutunut.
637
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LOPPULAUSE 

 

Tutkimusjaksolla 1856–1888 Oulussa elettiin viimeiset vuosikymmenet, joiden aikana 

purjemerenkulku oli vielä merkittävä elinkeino. Tuona aikana maailmalla tapahtui suuri 

murros merenkulun tekniikassa. Höyrylaivat ja niiden vakavimmat kilpailijat, rauta- ja 

teräsrunkoiset purjelaivat, yleistyivät ja syrjäyttivät perinteiset puiset purjelaivat par-

hailta rahtimarkkinoilta. Murroksella oli suuri vaikutus Suomen merenkulkuun, jonka 

tärkeitä kilpailuetuja olivat vanhastaan olleet kotimaisesta puusta edullisesti rakennetut 

laivat.  

 

Oululaisen parkkilaiva Helioksen vaiheet heijastavat merenkulun murrosta. Krimin 

sodassa lähes kaikki Oulun laivat oli myyty, kaapattu tai poltettu, ja sodan päätyttyä 

kaupungin laivanvarustajat rakennuttivat nopeassa tahdissa useita entistä suurempia ja 

uudenaikaisempia laivoja. Kauppias ja laivanvarustaja J. W. Snellman G:son rakennutti 

siihen mennessä suurimman laivansa Helioksen vuosina 1856–1858. Helios oli muiden 

suomalaisten laivojen tavoin perinteinen puurakenteinen purjelaiva, mutta muuten se 

rakennettiin niin kilpailukykyiseksi kuin mahdollista. Se oli rakentamisaikansa mitta-

puilla suurikokoinen ja klippereiden esikuvien mukaisesti melko kapealinjainen syvän-

merenpurjehtija. Helioksen rakentaminen tuli kalliiksi Snellmanin kauppahuoneelle, 

mutta tuohon aikaan uskottiin vahvasti merenkulun kannattavuuteen tulevaisuudessa. 

Helios toimi kansainvälisessä rahdinkuljetuksessa Snellmanin kauppahuoneen omistuk-

sessa yhteensä 28 vuotta. Vuosikymmenten aikana merenkulun murros vaikutti voimak-

kaasti sen toimintaan. Höyrylaivat ja purjelaivat kehittyivät yhä tehokkaammiksi ja ton-

niston tarjonta maailmalla kasvoi.  

 

Kehityksen myötä Helios muuttui suuresta, uudenaikaisesta ja kilpailukykyisestä laivas-

ta pieneksi ja vanhanaikaiseksi, eikä se enää pystynyt kilpailemaan uudempien ja suu-

rempien laivojen kanssa. Uutena Helios kilpaili markkinoiden parhaista rahdeista ja teki 

pitkiä matkoja Itä-Intiaan. Kuitenkin jo 1860-luvun puolivälissä laivan ikääntyminen ja 

luokitus alkoivat rajoittaa kaikista vaativimpien matkojen tekemistä. Purjelaivojen rahti-

mahdollisuuksiin vaikutti merkittävästi Suezin kanavan avaaminen vuonna 1869. Sen 

tarjoamat mahdollisuudet kiihdyttivät höyrylaivojen teknistä kehitystä, jonka seuraukse-

na purjelaivat joutuivat syrjäytetyksi monilta vanhoilta ja ennen hyvin kannattaneilta 

kauppareiteiltä. Muutos näkyi ennen kaikkea Mustanmeren ja Välimeren matkojen lop-
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pumisena. Helios kävi Mustallamerellä vain yhden kerran vuonna 1870, mutta siellä 

sijaitsevat kohteet esiintyivät kuitenkin 1860-luvulla usein rahtipohdinnoissa. Pian 

Suezin kanavan jälkeen nämä rahtimahdollisuudet katosivat kokonaan.  

 

Parhaat purjelaivat kilpailivat höyrylaivojen kanssa pitkään, mutta Helios joutui muiden 

pienempien ja vanhempien laivojen tavoin tyytymään niihin rahteihin, joita jäi jäljelle. 

1870-luvun puolivälistä alkaen Helios toimi yli kymmenen vuotta huonosti kannattavas-

sa puutavaran kuljetuksessa Pohjois-Amerikasta Eurooppaan. Samalla tavoin koko Suo-

men merenkulku jäi kehityksestä jälkeen tämän jakson aikana. Krimin sodan jälkeen 

Suomen kauppalaivasto oli ajanmukainen, kilpailukykyinen ja maan asukaslukuun näh-

den suuri. Kansainvälisen merenkulun teollistumisen ja osittain myös Suomen oman ta-

louden muuttumisen seurauksena maan laivasto taantui ja syrjäytyi rahtimarkkinoilta. 

Oulussa merenkulku keskittyi jo 1860-luvulla muutamille kauppahuoneille. 1880-luvul-

la merkittävimmät varustajat luopuivat laivoistaan ja keskittyivät sahateollisuuteen, mi-

kä merkitsi suureksi osaksi Oulun purjemerenkulun loppua. Helios myytiin Norjaan 

vuonna 1888. Se oli viimeinen Krimin sodan jälkeisenä laivanvarustuskautena rakennet-

tu laiva Oulussa. 

 

Taustalla vaikuttaneen merenkulun teknisen murroksen lisäksi Helioksen toimintaan 

vaikuttivat voimakkaasti vaihdelleet taloudelliset suhdanteet. Heti Krimin sodan jälkeen 

koettiin lyhyt lama, mutta 1860-luvun alku oli purjelaivoille Yhdysvaltain sisällissodan 

vaikutuksesta erittäin kannattavaa aikaa. Silloin Heliokselle maksettiin Itä-Intian siirto-

maatuotteiden kuljetuksesta korkeimmat rahtihinnat koskaan. Vuosikymmenen loppu 

oli jälleen lama-aikaa, jonka aikana rahtien löytäminen oli vaikeaa ja vaati riskinottoa. 

1870-luvun alussa suhdanteet nousivat erittäin hyviksi Yhdysvaltain voimakkaan ta-

louskasvun ansiosta. Helios alkoi kuljettaa viljalasteja Yhdysvaltain itärannikolta Eu-

rooppaan, sillä viljarahdeista maksettiin hyvin ja Atlantin ylitykset eivät vieneet yhtä 

paljon aikaa kuin Itä-Intian matkat. 1870-luvun puolivälissä alkoi pitkä laskukausi, joka 

kesti vuosisadan loppuun asti. Siinä vaiheessa Helioksella ei juuri ollut jäljellä vaihto-

ehtoja. Välimeren ja Mustanmeren rahdit siirtyivät Suezin kanavan avaamisen jälkeen 

höyrylaivoille ja Etelä-Amerikan ja Länsi-Intian sokerirahteja oli huonosti saatavilla 

viljelyn vähentymisen takia. Helios oli liian pieni ja vanha kilpailemaan paremmista 

rahdeista, joten sen täytyi ryhtyä kuljettamaan painavia ja huonosti kannattavia puutava-

ralasteja Yhdysvaltain kaakkoisosista Meksikonlahdelta. Menorahteja ei juuri ollut saa-
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tavissa, joten matkan onnistuminen oli paluurahdin varassa. Vain satunnaisesti Helios 

sai menorahdin Kuubaan tai Brasiliaan ennen paluurahdin hakemista Meksikonlahdelta. 

Tässä vaiheessa Snellmanin kauppahuone alkoi käyttää Heliosta entistä enemmän oman 

tuonti- ja vientikauppansa kuljetuksiin, mikä oli täysin päinvastainen tavoite verrattuna 

sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Vuosina 1874–1882  Helios palasi joka vuosi 

Ouluun hakemaan puutavaralastia ja alkoi lisäksi tehdä ylimääräisiä kesämatkoja Itäme-

ren ja Englannin välillä. Kansainväliset rahdit olivat niin alhaalla, että kotimaan kauppa 

kannatti paremmin.  

 

Maailmanpolitiikan tapahtumat vaikuttivat suhdanteisiin, kuten korkeasuhdanteen ai-

heuttanut Yhdysvaltain sisällissota 1860-luvun alussa, mutta ne saattoivat vaikuttaa 

myös suoraan laivan toimintaan. Krimin sodan kokeneita suomalaisia laivanvarustajia 

huolestutti erityisesti se mahdollisuus, että Venäjä joutuisi sotaan Englantia tai Ranskaa 

vastaan. Myös J. W. Snellman tarkkaili maailman tapahtumia ja pohti niiden vaikutusta 

merenkulkuun. Puolan kapina vuonna 1863 huolestutti häntä niin paljon, että hän varau-

tui myymään laivansa. Vuonna 1877 käyty Venäjän ja Turkin välinen sota vaikeutti me-

renkulkua, sillä Venäjän lipun alla purjehtiville laivoille ei mielellään annettu rahteja. 

Venäjän ja maailman johtavan merivallan Englannin väliset kiistat Aasiassa herättivät 

muutenkin huolta. Toisaalta sodat saattoivat vaikuttaa myös toisinpäin, sillä ne loivat 

kysyntää merikuljetuksille ja lisäsivät puolueettomien lippujen kysyntää. J. W. Snell-

man odotti esimerkiksi Preussin ja Ranskan välisen sodan edistävän merenkulkua Venä-

jän pysyessä puolueettomana. 

 

Helioksen matkojen vuosittainen taloudellinen tuotto vaihteli melko paljon, ja tulokset 

riippuivat monista eri tekijöistä. Parhaat rahtihintansa Helios sai 1860-luvun alun kor-

keasuhdanteen aikana, mutta tulokset jäivät odotettua alemmiksi. Monet erilaiset vas-

toinkäymiset hidastivat matkoja ja vaikeat olosuhteet kasvattivat kustannuksia, eikä 

edestakaisia rahdinhakumatkoja ehditty tehdä neljän vuoden aikana kolmea enempää. 

Matka tuotti voittoa alle 25 000 markkaa vuotta kohti, mikä jäi lopulta Helioksen kol-

manneksi parhaaksi tulokseksi. Toiseksi parhaan tuloksensa Helios ansaitsi 1870-luvun 

alun noususuhdanteen aikana, kun kahden vuoden aikana kuljetetuista kolmesta Yhdys-

valtain viljarahdista syntyi vuosittaista voittoa yli 26 000 markkaa. Suurimman voitton-

sa se sai kuitenkin lama-aikana vuosina 1866–1867 tehdyltä matkalta. Silloin Helios 

kuljetti tavanomaisten kotimaan meno- ja paluurahtien lisäksi kivihiililastin Kuubaan ja 
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toi sieltä sokerilastin Englantiin. Onnistuminen edellytti tuona vuonna riskinottoa, sillä 

hyvä rahtisopimus onnistuttiin saamaan vasta paikan päältä Kuubasta, jonne purjehdit-

tiin ilman ennalta sovittua paluurahtia. Kun matka sujui muutenkin hyvin, riitti rahtitu-

loista suurempi summa kotiin lähetettäväksi kuin Itä-Intian korkeammista rahdeista. 

Varustaja sai kirjata voittoa noin 43 100 markkaa. Toisaalta Helios teki myös heikkoja 

tuloksia. Ensimmäinen Itä-Intian matka 1850-luvun lopussa teki tappiota laman ja suur-

ten kustannusten takia. Myös Helioksen viimeinen vaikea matka 1886–1888 luultavasti 

jäi tappiolliseksi. Vaatimattomia voittoja syntyi 1860-luvun lopulla, kun muutenkin 

huonona aikana rahtimatkat täytyi keskeyttää alkuunsa korjaustarpeiden takia. Esimer-

kiksi vuosina 1868–1869 Helios ansaitsi vain noin 9700 markkaa. Samoin 1870-luvun 

puolivälistä alkaneen pitkän laman aikana tuotot jäivät alhaisiksi, kun maksetut rahdit 

olivat alhaisia. Tuolloin Helios ansaitsi 14 000–17 000 markkaa vuodessa. Helios hank-

ki rakentamiskustannuksensa takaisin odotettua myöhemmin, vasta 1860-luvun jälki-

puoliskolla, mutta sen jälkeen sen toiminta oli pienemmilläkin voitoilla varustajalle 

kannattavaa.  

 

Suhdannevaihtelut ja niiden vaikutuksesta maksetut erilaiset rahtihinnat vaikuttivat tu-

lokseen, mutta suuri merkitys oli myös onnella ja olosuhteilla. Jo hyvän rahtisopimuk-

sen saamisessa oli usein kyse onnesta. Lisäksi monet eri tekijät saattoivat viivästyttää 

matkaa tai nostaa kustannuksia, mikä tarkoitti taloudelliselta kannalta tehottomuutta. 

Kun matkat sujuivat hitaasti, jäi tuottavien rahtimatkojen tekemiseen vähemmän aikaa. 

Monet Helioksen merimatkoista olivat vaikeita. Purjelaivan matkan kulku riippui ennen 

kaikkea tuuliolosuhteista: vaikeuksia aiheuttivat toisaalta tyvenet ja liian heikot tuulet, 

toisaalta vaikeat tuulet ja myrskyt. Matkalla Karachista Marseilleen vuonna 1863 Helios 

koki molemmat vastukset. Alkumatkasta tyvenet pysäyttivät purjehduksen päiväntasaa-

jan tienoilla kahdeksi viikoksi ja loppumatkasta vaikeat vastaiset tuulet ja myrskyt hi-

dastivat matkaa niin paljon, että paluumatkaan meni 167 vuorokautta. Toisinaan myrs-

kyt vahingoittivat Heliosta. Vuosina 1879, 1883 ja 1887 vaikeat myrskyt Atlantilla vau-

rioittivat sitä niin, että sen kuntoonpano vaati laajoja korjauksia.  

 

Muita purjehdukseen liittyneitä vastoinkäymisiä olivat pohjakosketukset, jäävauriot ja 

törmäykset muiden laivojen kanssa. Pohjakosketuksia sattui erityisesti Pohjanlahden 

matalikoilla, kuten vuonna 1872 heti matkan alussa, ja satamien hietasärkillä esimerkik-

si Karachissa 1863 ja Apalachicolassa 1883. Vuonna 1882 Helios harhautui Gunfleet 
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Sandin matalikolle Englannin rannikolla navigointiongelmien seurauksena. Jäävaurioita 

sattui Pohjanlahdella Oulusta lähtiessä vuonna 1869 ja kaksi vuotta myöhemmin Yh-

dysvalloissa Potomac-joella. Muiden laivojen kanssa Helios törmäili yhteensä neljä ker-

taa. Törmäyksistä kolme sattui ahtaissa paikoissa Tanskan salmissa ja yksi Irlannissa 

Queenstownin redillä. Pohjakosketukset, jäävauriot ja törmäykset johtivat yleensä lai-

van vahingoittumiseen ja korjauksiin, mikä lisäsi työtä ja kustannuksia.  

 

Usein ongelmana olivat myös eri syistä pitkiksi venyneet satama-ajat. Oli melko taval-

lista joutua jonottamaan pääsyä lastaus- ja lossauspaikoille tai odottamaan lastia odotet-

tua kauemmin, koska rahtaaja ei syystä tai toisesta pystynyt toimittamaan sitä ajoissa. 

Samoin vastatuulet saattoivat estää lähdön satamasta viikkojen ajan, kuten kävi Skotlan-

nin Greenockissa vuoden 1863 alussa. Lisäksi satamissa tuli joskus eteen täysin odotta-

mattomia viivytyksiä. Karachissa vesi oli satamassa niin alhaalla, etteivät laivat päässeet 

hietasärkän yli ennen täydenkuun tulvavuoksea, jota jouduttiin huonoksi onneksi odot-

tamaan lähes täysi kuukausi. Pensacolassa vuonna 1882 karanteenimääräykset seisotti-

vat Heliosta kuukauden toimettomana. Erilaisia vastoinkäymisiä sattui Heliokselle 

usein. Oli suorastaan harvinaista, että matka sujui kaikin puolin nopeasti ja hyvin.  

 

Vastoinkäymiset vaikuttivat suoraan siihen, paljonko ylimääräistä rahtituloista jäi lähe-

tettäväksi varustajalle. Korjaukset veivät rahaa ja hidastivat matkoja. Viivytykset alen-

sivat tuottoa, koska laivan kustannukset ja miehistön palkat oli maksettava myös silloin, 

kun laiva ei ollut tuottavassa työssä. J. W. Snellman korosti aina kapteeneille säästäväi-

syyden merkitystä. Hän ei vaatinut tiukkaa taloudenpitoa vain huonoina aikoina, vaan jo 

1860-luvun noususuhdanteen aikana hän pelkäsi, että merenkulku täytyy lopettaa kan-

nattamattomana, ellei kustannuksia onnistuta pitämään kurissa. Suomen merenkulku 

perustui alhaisiin kustannuksiin. Valtamerimatkat olivat kuitenkin laivoille niin kulutta-

via, että niiden ylläpitoon piti sijoittaa rahaa säännöllisin väliajoin. Vastuu laivasta ja 

sen taloudesta kuului laivan kapteenille. Kapteeni joutui tasapainoilemaan varustajan 

ohjeiden ja oman harkintansa välillä, sillä säästäväisyys ja turvallisuus eivät olleet aina 

yhtäpitäviä tavoitteita. Taloudenpidosta keskusteltiin esimerkiksi vuonna 1863, kun 

Snellman sai nähtäväkseen kapteeni Wiklundin Skotlannissa tekemät laskut. Wiklund 

oli mielestään tehnyt vain välttämättömiä hankintoja Aasian matkaa varten, mutta 

Snellmanin mielestä kustannukset eivät missään tapauksessa olisi saaneet nousta niin 

korkealle.  
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Varustajan tavoite saada laiva mahdollisimman kannattavaksi vaikutti siihen, miten hän 

suhtautui laivansa kapteeniin ja miehistöön. Kapteeneilta edellytettiin uskollista palve-

lua ja varustajan etujen huomioimista joka suhteessa. Samaa odotettiin miehistöltä: hei-

dän kuului toimia sopimustensa mukaan ja tehdä velvollisuutensa. Nämä asenteet hei-

jastivat aikansa sääty-yhteiskunnan ajattelutapoja ja ne tulevat esille erityisesti ongelma-

tilanteissa. Helioksen ensimmäisen kapteenin J. H. Storen sairastuminen Itä-Intian mat-

kan aikana huolestutti kovasti J. W. Snellmania ja johti päätökseen erottaa kapteeni. 

Toisaalta Snellman ei olisi mielellään antanut hyväksi havaitun kapteenin erota. Kaptee-

ni P. W. Snellmanin lähtöpäätös oli hänelle selvästi pettymys. Kapteeni oli vastuussa 

laivasta ja sen liiketoimista varustajalle. Päätökset rahtisopimuksista ja matkoista teki 

toisinaan varustaja itse, toisinaan hän antoi kapteenien päättää. Erityisesti kaukaisem-

missa satamissa kapteenit toimivat itsenäisemmin. Kapteenin asema oli vastuunalainen, 

mutta myös yksinäinen; sen vastapainoksi monilla Helioksen kapteeneista oli pitkillä 

matkoilla vaimo mukana.  

 

Tavalliset merimiehet tekivät kovaa työtä vaikeissa olosuhteissa. Työn kuluttavuus nä-

kyy sairastelun yleisyytenä ja satunnaisina kuolemantapauksina. Heliokselta kuoli yh-

teensä kahdeksan merimiestä, joista viisi hukkui ja kolme menehtyi sairauksiin. Hukku-

miset johtuivat pääasiassa merimiesten työstä ja kuolemiin johtaneet sairaudetkin, keuh-

kotuberkuloosi ja keltakuume, liittyivät laivan olosuhteisiin. Samalla heillä oli hyvin 

vähän oikeuksia, huono palkka ja pakko seurata laivaansa vuosien mittaisilla matkoilla 

kotisatamasta kotisatamaan. Merimiesten tyytymättömyydestä voi havaita merkkejä; 

karkaamiset ja eronpyynnöt olivat siitä konkreettisia osoituksia. Miehistön eronpyyntöjä 

tapahtui Helioksen pitemmillä matkoilla vuosina 1860, 1862, 1864, 1871 ja 1884. Näis-

sä tapauksissa miehistö turvautui joukkovoimaan, sillä lähtöaikeet ilmoitettiin kapteenil-

le yhdessä ja ne koskivat koko miehistöä. Karkaamiset olivat Helioksella yleisiä koko 

tutkimusjakson ajan. Yhteensä laivasta karkasi 46 merimiestä. Lisäksi osa karkaamista 

yrittäneistä saatiin kiinni ja palautettiin laivaan. Karkaamiset olivat usein joukkotoimin-

taa, mikä osoittaa niiden olleen etukäteen yhdessä suunniteltuja; ne myös toteutettiin 

usein juuri ennen laivan lähtöä satamasta. Karkaamisten keskeisimpiin syihin niin He-

lioksella kuin muillakin laivoilla kuului huono palkkataso. Esimerkiksi kapteeni Wik-

lund kertoi miesten olleen tyytymättömiä palkkoihinsa. Muutamissa tapauksissa syiksi 
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voidaan havaita myös kurinpito ja velka laivalle. Karkaamisia tapahtui eniten pitkillä, 

monivuotisilla matkoilla. 

 

Merenkululle vaikeampi aika 1870-luvulta alkaen vaikutti merimiesten asemaan. Sääs-

tääkseen palkkakuluissa varustajat supistivat laivojen miehistöjä. Helioksen miehistö 

pieneni alkuvuosista viidellä miehellä. Kun karanneiden ja sairastuneiden tilalle ei ollut 

varamiehiä, joutuivat jäljellä olevat epäilemättä työskentelemään entistä kovemmassa 

tahdissa. Yleisestä suuntauksesta rationalisoida miehistöjä seurasi merimiesten ylitar-

jontaa, mikä piti palkkatason alhaalla. Helioksellakaan palkat eivät nousseet 1870-luvun 

alun noususuhdanteen jälkeen. Muutoksia tapahtui myös parempaan suuntaan. Pitkät 

matkat kävivät harvinaisemmiksi ja vuoden 1873 merilaki antoi merimiehille luvan ero-

ta laivasta kahden vuoden palveluksen jälkeen. Lain seurauksena vuonna 1882 kauppa-

huone suostui ottamaan Helioksen kotiin miehistön ilmoitettua, etteivät he suostu lähte-

mään enää Atlantille. 

 

Helioksen matkat olivat monen tekijän summia. Suhdanteet ja kaupan rakenteet vaikut-

tivat tarjolla olleisiin rahteihin ja laivan ikä ja kunto siihen, millaisia rahtimatkoja sen 

oli mahdollista tehdä. Toimintaa ohjasi ennen kaikkea kannattavuus. Varustaja ja kap-

teenit pohtivat rahtimatkoja monelta kannalta, sillä tulokseen vaikuttivat rahtihinnan 

ohella myös sopimuksen ehdot, matkojen pituus ja satamien erilainen hintataso. Matko-

jen onnistumisessa oli onnella ja olosuhteilla suuri merkitys. Tulos riippui siitä, sujuiko 

matka nopeasti vai sattuiko viivästyksiä ja onnistuttiinko kustannukset pitämään riittä-

vän alhaalla. Helioksen matkat eivät taloudellisen onnistumisensa näkökulmasta täysin 

istu merenkulun historiasta luotuun makrotason kuvaan, sillä se ei tuottanut parhaalla 

mahdollisella tavalla silloin, kun rahtitaso oli korkeimmillaan, vaan paras tulos syntyi 

hyvän onnen avulla lamavuotena. Sen sijaan Helioksen matkojen kohteet ja sen kuljetta-

mat tavarat olivat joka vaiheessa tyypillisiä saman ikäisille ja kaltaisille laivoille.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Parkkilaiva Helios 1874 

 

 

 

 

Lähde: Snellman 1974, 151. Taulun omistaa Pohjois-Pohjanmaan museo, Oulu. 
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Liite 2. Kolmimastoisen parkkilaivan mastot ja purjeet 

 

Mastot: A. Mesaanimasto B. Isomasto C. Keula- eli fokkamasto 

Purjeet: 1. Mesaanilatvapurje 2. Mesaani 3. Mesaaniprammiharuspurje 4. Mesaani-

tankoharuspurje 5. Mesaaniharuspurje eli aapa 6. Isoröijeli 7. Isoprammipurje  

8. Isoylämärssypurje 9. Isoalamärssypurje 10. Isopurje 11. Isoröijeliharuspurje  

12. Isoprammiharuspurje 13. Isotankoharuspurje 14. Keularöijeli 15. Keulaprammipurje 

16. Keulaylämärssypurje 17. Keula-alamärssypurje 18. Fokka eli keulapurje  

19. Keulatankoharuspurje 20. Sisäliivari 21. Ulkoliivari 22. Ajopurje 

 

Kuva: Outi Korhonen 

Lähde: Laivat ja merenkulku, 74, 100–101. 
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Liite 3. Kaukosatamia, joissa Helios kävi 

 

 

 

Karttapohja: d-maps.com. 
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Liite 4. Helioksen matkat ja lastit 

 

 Vuosi Rahtaussatama Purkusatama Rahti Kapteeni 

1. 1858 Oulu Lissabon Puutavara, terva J. H. Store 

 1858 Lissabon  Swansea Painolasti  

 1858 Swansea Aden Polttoaine  

 1859 Moulmein Falmouth Tiikki  

 1860 Setubal Oulu Suola Julius Wiklund 

2. 1860 Oulu Lontoo Puutavara  

 1860 Lontoo Rangoon Kivihiili  

 1861 Moulmein Falmouth Tiikki  

 1862 Lontoo Belize Painolasti  

 1862 Belize Falmouth Mahonki  

 1862 Glasgow Karachi Ratapölkyt ja -kiskot  

 1863 Karachi Marseille Puuvilla  

 1864 Cagliari Oulu Suola  

3. 1864 Oulu Lissabon Puutavara, terva John Tornberg 

 1864 Lissabon Santos Suola  

 1865 Bahia Göteborg Sokeri  

 1865 Göteborg Oulu Painolasti  

4. 1865 Oulu Marseille Puutavara, terva, 

pikiöljy 

 

 1866 Marseille Kronstadt Rikki, kloorikalkki, 

sooda, sitruunat, 

takiaiset 

 

 1866 Kronstadt Oulu Ruis, vehnä  

5. 1866 Oulu Liverpool Puutavara, terva  

 1866 Liverpool Havanna Kivihiili  

 1867 Matanzas Bristol Sokeri  

 1867 Setubal Tornio Suola, korkkipuu  

6. 1867 Tornio Bristol Puutavara P. W. Snellman 

 1867 Newport Havanna Kivihiili  

 1868 Havanna Greenock Sokeri  

 1868 Greenock Oulu Painolasti  

7. 1868 Oulu Liverpool Puutavara, terva, 

pikiöljy 

 

 1868 Liverpool Aleksandria Kivihiili  

 1869 Cagliari Oulu Suola  

8. 1869 Oulu Lontoo Puutavara, terva, 

pikiöljy 

 

 1869 Lontoo Sulina Kivihiili  

 1870 Sulina Limerick Maissi  

 1870 Cardiff Rio de Janeiro Kivihiili  

 1871 Bahia Liverpool Sokeri, puuvilla  

 1871 Liverpool Aleksandria, 

Virginia 

Suola Zachris Mattila 

 1871 Aleksandria, 

Virginia 

Cardiff Vehnä  

 1872 Cardiff Havanna Kivihiili  

 1872 Havanna Lontoo Sokeri  

 1872 Lontoo Oulu Kappaletavara  

9. 1872 Oulu Liverpool Puutavara, terva  

 1872 Liverpool Baltimore Suola  

 1873 Baltimore Belfast Vehnä  

 1873 Belfast Baltimore Suola  

 1873 Baltimore Queenstown Vehnä  

 1874 Gloucester Baltimore Vehnä  
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 1874 Baltimore Liverpool Vehnä Victor Nyman 

 1874 Liverpool Setubal Painolasti  

 1874 Setubal Oulu Suola  

10. 1874 Oulu Liverpool Puutavara, terva, luut H. W. Snellman  

 1874 Liverpool Pensacola Painolasti  

 1875 Pensacola Sunderland Puutavara  

 1875 Sunderland Kronstadt Kivihiili  

 1875 Kronstadt Oulu Ruis  

11. 1875 Oulu Englanti Puutavara  

 1876 Doboy Grimsby Puutavara  

 1876 Grimsby Oulu Kappaletavara, kivihiili  

12. 1876 Oulu Lontoo Puutavara, terva  

 1877 Pensacola Lontoo Puutavara  

 1877 Setubal Oulu Suola  

13 1877 Oulu Lontoo Puutavara  

 1877 Lontoo Oulu Painolasti  

14. 1877 Oulu Lontoo Puutavara, terva  

 1877 Lontoo Pensacola Painolasti  

 1878 Pensacola Liverpool Puutavara  

15. 1878 Oulu Liverpool Puutavara  

 1878 Liverpool Havanna Kivihiili  

 1879 Havanna Pensacola Painolasti  

 1879 Pensacola Sunderland Puutavara  

 1879 Sunderland Oulu Painolasti  

16. 1879 Oulu Lontoo Puutavara, terva G. I. Dahlberg 

 1880 Pensacola Dieppe Puutavara  

 1880 Setubal Oulu Suola  

17. 1880 Oulu Liverpool Puutavara, terva  

 1881 Pensacola Liverpool Puutavara  

 1881 Setubal Oulu Suola  

18. 1881 Oulu Lontoo Puutavara, terva Gustaf Elfving 

 1881 Lontoo Kotka Painolasti  

19. 1881 Kotka Barrow in 

Furness 

Puutavara  

 1882 Barrow in 

Furness 

Pensacola Painolasti  

 1882 Pensacola West Hartlepool Puutavara  

 1882 West Hartlepool Oulu Kivihiili, kappaletavara  

20. 1882 Oulu Marseille Puutavara, terva, 

pikiöljy 

 

 1883 Marseille Havanna Tiilet, viini  

 1883 Pensacola St. Nazaire Puutavara  

 1884 Apalachicola Sharpness Puutavara  

 1884 Liverpool Miramichi Suola  

 1884 Miramichi Liverpool Puutavara  

 1884 Liverpool Oulu Kivihiili, tiilet, tulen-

kestävä savi, valko-

pyökki, guajakkipuu 

 

21. 1884 Oulu Sharpness Puutavara  

 1885 Sharpness Rio de Janeiro Tiilet, putket, kivihiili  

 1885 Rio de Janeiro Apalachicola Painolasti  

 1885 Apalachicola Amsterdam Puutavara  

 1885 Ymuiden Apalachicola Painolasti  

 1886 Apalachicola Antwerpen Puutavara  

 1886 Antwerpen Oulu Painolasti  

 

Lähde: Sertepartiat, konossementit ja rahtien vakuutuskirjat. Parkkilaiva Helios’in 

asiakirjat. JWSA CI:38. OMA. 
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Liite 5. Tutkimuksessa käytettyä merenkulkusanastoa 

 

Ahtaaja Laivojen lastaajana toimiva satamatyöläinen 

Ahteri Laivan peräosa 

Fregatti Purjelaiva, jossa on vähintään kolme raakapurjeilla takiloitua mastoa 

Halkaisijapuomi Aluksen keulasta ulospäin osoittava puomi 

Hankavastainen Suoraan tai vinosti laivan kulkusuunnasta puhaltava tuuli 

Hietasärkkä Aaltojen kuljettamista sedimenteistä sataman edustalle tai joen suulle 

muodostunut kerrostuma, joka voi olla este laivoille 

Irtoköli Varsinaisen kölin alle suojaksi kiinnitetty puukappale 

Isoprammisaalinki Isomaston prammitankoa tukeva rakenne 

Isovene Suurin aluksen varusteisiin kuuluvista veneistä, jota käytettiin liikkumiseen, 

tavarankuljetukseen ja pelastusveneenä 

Juokseva takila Purjeiden liikuttamiseen käytettävä köysistö 

Jähti Pienehkö purjevene 

Kaaret Muotoon taivutetut ja sahatut puut, jotka kiinnitettiin kölin ja sikokölin väliin ja 

joista rungon muoto muodostuu 

Kahveli Maston yläosasta yläviistoon osoittava tanko 

Kajuutta Laivassa peränpuolella sijainnut kansirakennus, jossa päällystö asui 

Kaksinkertaiset märssypurjeet Ylä- ja alamärssypurjeet 

Kansilasti Kannelle sijoitettu ylimääräinen lasti, yleensä puutavaraa 

Kaplaaki Bruttorahdista kapteenille maksettu prosenttiosuus 

Keulavannas Kölistä keulan suuntaan kohoava puuosa 

Kiinteä takila Mastot, pyöröpuut ja niitä tukevat köydet 

Klipperi Erityisen nopeakulkuiseksi rakennettu kapealinjainen purjelaiva 

Kongspeli Aluksen kannella oleva käymäkela, jonka avulla ankkureita, raakoja ja 

purjeita liikutettiin 

Kronometri Tarkka kello, jonka avulla määritettiin pituuspiiri 

Krymppari Merimiesten asuntojen ja kapakoiden pitäjä, joka harjoitti laitonta 

työnvälitystä  

Kuivatelakka Tyhjennettävä allas, jossa aluksen pohja voitiin korjata 

Kuunari Kaksi- tai useampimastoinen, viistopurjeilla takiloitu purjelaiva  

Köli Pitkittäinen puurakenne aluksen pohjassa, johan kaaret ja vantaat kiinnitetään 

Laidoitus Aluksen ulkopuolen puuvuoraus 
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Laivadokumentit Aluksella oltavat välttämättömät asiakirjat, kuten piilukirja, mitta-

kirja, kauppakirja ja meripassi 

Laivamato Suolaisissa merissä elävä puuta syövä simpukka 

Lastuloki Aluksen nopeuden mittaamiseen käytetty köysi, jonka päässä oli ajoankkuri.  

Leepurje Myötäpurje, purje, jolla lisättiin purjepinta-alaa raakapurjeiden suunnassa  

Lossata Purkaa lasti 

Luokka, luokitus Luokituslaitosten myöntämä laatutakuu 

Lähtöselvitys Kapteenin maksamat satamamaksut ja tullille annettu selvitys laivan mie-

histöstä ja lastista laivan lähtiessä satamasta 

Lästi Vanha tilavuus- ja painomitta, jonka suuruus on vaihdellut eri aikoina. 1,85 

rekisteritonnia 

Makauspäivät Rahtisopimuksessa määrätyt päivät, joiden aikana lasti puretaan ja 

lastataan 

Meripeninkulma 1852 metriä 

Merkintälasku Paikanmääritystapa, jossa laivan sijainti lasketaan nopeuden, kulku-

suunnan ja tunnetun lähtöpisteen perusteella 

Mesaanipuomi Mesaanimaston alaosasta suoraan taaksepäin osoittava tanko, johon 

kiinnitettiin mesaanipurjeen alareuna 

Mittakirja Maistraatin myöntämä todistus aluksen vetoisuudesta 

Navigointi Paikan ja halutun kulkusuunnan määritys 

Ohjeet Varustajan sovittuun ohjesatamaan kapteenille lähettämät tiedot lastin purku-

satamasta 

Pasaatituulet Kohti päiväntasaajaa puhaltavat säännölliset tuulet, jotka virtaavat poh-

joisella pallonpuoliskolla koillisesta ja eteläisellä kaakosta 

Parras Aluksen reuna, reelinki 

Peräkansi Isomastosta perään ulottuva osa kannesta 

Peräpeili Aluksen ahterissa oleva poikittainen rungon osa 

Perävannas Kölistä perän suuntaan kohoava puuosa 

Piilukirja Maistraatin antama kirjallinen todistus aluksen rakentamisesta ja omistajasta 

Polvi Suoran kulman muotoinen tukipuu, jolla tuettiin kantta 

Pukseerata Hinata perässä esimerkiksi purjelaivaa tai tukkilauttaa 

Purrata Herättää vapaavahdin merimiehet töihin 

Priki Melko pieni kaksimastoinen alus, jossa on kaksi täystakiloitua mastoa, joista ta-

kimmaiseen on kiinnitettu viistopurje 
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Proviantti Laivamuona 

Purjehdussääntö Meritse tapahtuvaa kauppaa rajoittava laki  

Pääkansi Ylimmäinen kansi 

Raaka(puu) Mastoihin vaakasuoraan ja aluksen pituussuuntaan nähden poikittain kiin-

nitetty pyöröpuu, johon kiinnitettiin raakapurje 

Raakapurje Suorakulmion muotoinen raakapuuhun kiinnitetty purje 

Redi Sataman edustalla sijaitseva vesialue, johon alukset asettuivat ankkuriin 

Reelinki Aluksen reuna, parras 

Rekisteritonni Noin 2,83 kuutiometriä 

Riivi Esimerkiksi tervarohtimista tehty saumojen tilkitsemisaine 

Runnari Krympparin apulainen 

Sekstantti Paikanmääritykseen käytetty mittalaite, jolla mitattiin taivaankappaleen kor-

keus taivaanrannasta 

Sikoköli Kölin päälle kiinnitetty vahvikepuu 

Sisääntuloselvitys Kapteenin satamaan tullessaan tullille antama selvitys aluksen mie-

histöstä ja lastista 

Skailetti Kajuutan kattoikkuna 

Skanssi Keulan puolella sijainnut kansirakennus, jossa miehistö asui 

Sluuppi Aluksen varusteisiin kuulunut yksimastoinen purjevene 

Solmu Yksi meripeninkulma tunnissa 

Strekseeli Asiakirja, jota vastaan varustaja maksoi merimiehen omaisille osan tämän 

palkasta 

Takila Kaikki ne mastot, pyöröpuut ja köydet joiden varaan purjeet levitetään. 

Tonnisto Yhteisnimitys maan tai kaupungin laivastolle 

Touvi Köysi 

Tulvavuoksi Täyden- ja uudenkuun aikana tuleva vuorovesihuippu 

Tuulipumppu Tuulimyllyn koneistolla toimiva pumppu 

Uppouma Aluksen kelluessa syrjäyttämä vesimassa 

Vapaasatama Tullivapaa satama-alue 

Vapaavahti Lepovuorossa oleva osa miehistöstä 

Varvi Laivanrakennusalue 

Varppaus Keino liikuttaa alusta hinaamalla ulosvietyä ankkuria sisään 

Viistopurje Aluksen pituussuuntaan nähden pitkittäin oleva purje 

Välikansi Päällyskannen alapuolisen tilan kahteen osaan jakava kansi 


