
6 7

Lukijalle

Kevätkesä 2014 sopii hyvin tämän kirjan julkaisuajankohdaksi, sillä 
silloin on kulunut tasan 200 vuotta ensimmäisen Österstjernanin val-
mistumisesta. Loviisalaisen Österstjernan-laivan toiminta Krimin 
sotaa edeltävällä ajalla jos mikä, on kaupungin merenkulun historiaa. 
Österstjernan-yhdistyksen tavoite on tämän kirjan välityksellä pitää 
Rainer Albrechtin kuvausta tästä ajasta uuden Österstjernan ystävien 
ja kaupungin historiasta kiinnostuneiden saatavilla.  Rainer Albrechtin 
isoisän isoisä oli päällikönä aluksessa ja piti päiväkirjaa sen matkoista. 
Päiväkirjat ovat ainutlaatuinen dokumentti merenkulusta 200 vuotta 
sitten. 

Marketta Tammisen selonteko kertoo, keitä Österstjernanilla mat-
kustaneet Ulrika ja Calle Möllersvärd oikein olivat. 

Kirjan toisessa osassa on dokumentoitu uuden Österstjernanin 
rakentaminen ja alkuvuosien purjehduksia sekä muuta toimintaa. Täs-
tä kaikesta tulee myös aikanaan osa Loviisan merenkulun historiaa.

Aloitteen vanhan ja uuden Österstjernanin vaiheiden esittelystä 
juhlavuoden kunniaksi teki Ilmari Elo. Kirjan ensimmäisessä osassa 
hän kertoo historiallisen aluksen purjehduksista. Toisen osan tekstin ja 
kuvituksen ovat tehneet Esko Päivinen ja Pepe Kallioinen.

Kirja on samalla kiitos kaikille, jotka osallistuivat uuden Österstjer-
nanin historialliseen laivanrakennushankkeeseen.
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Rainer Albrechtin kertoman mukaa Öster- 
stjernan siirtyi konsuli Joseph Björkstenin 
omistukseen Elias Fagerströmin kuoleman jäl-
keen. Toisten tietojen mukaan alus myytiin 
Björkstenille jo 1824.  Fagerström kuoli 1831. 
Kuollessaan hän omisti puolet aluksesta, mikä 
puolikas meni perintönä hänen leskelleen.

Noina aikoina Loviisassa oli toinenkin 
Österstjernan. Pieni, noin 120 tonnin kantoi-

nen kuunari Österstjernan purjehti Saksan rei-
tillä.  Se hankittiin 1837 ja  päävarustaja oli 
kauppias Carl Gustaf Majander.

Rainer Albrechtin kertomuksessa maini-
taan, että Österstjernanin päällikkö muutti 
Loviisaan vuonna 1836. Tonttijakoa on sen jäl-
keen muutettu, mutta pikaisen tutkimuksen 
mukaan hänen talonsa sijaitsi nykyisen Perä-
miehenkujan ja Puutarhakadun kulmauksessa. 

Taiteilija J.F. Martinin kuvaama Tukholman satama sellaisena, kun se oli Österstjernanin käydessä  

siellä 1800-luvun alussa. Tukholman kaupunginmuseo.

teröitiinkin Turussa. Östertjernan rakennettiin 
luultavasti Calholmenin veistämöllä, joka 
sijaitsi Pietarsaaren vanhassa satamassa. 
Nykyään paikkaa kutsutaan Varvetiksi. Kuka 
aluksen tilasi, eli kuka oli sen ensimmäinen 
omistaja, ei ole toistaiseksi tiedossa. Vastaval-
mistunut alus mitattiin 10.6.1814 ja silloin sen 
päällikkönä oli Gustaf Lundström. Hän on tie-
tysti voinut itse omistaa aluksen tai olla sen 
osaomistaja. 

Aluksen hieman poikkeava nimi herättää 
kiinnostusta. Nimi annettiin Pietarsaaressa, sil-
lä alus oli sen niminen jo ensimmäisessä mit-
tauksessa. Itäinen tähti, Venus, on tärkeä 
navigointia ajatellen, mutta sillä lienee aina 
ollut myös Jeesuksen syntymään liittyvä merki-
tys. Sen ilmaisi myöhemmin Viktor Rydberg 
seuraavin sanoin:”Gläns över sjö och strand, 
stjärna ur fjärran, du, som i Österland tändes av 
Herran! Stjärnan från Betlehem leder ej bort, 
men hem.” (Loista tähti yllä meren ja maan, 
tähti sieltä kaukaa, sinä, jonka Itämaassa sytytti 
Herra. Betlehemin tähti ei johda harhaan vaan 
kotia kohden.)

Loviisalainen kauppias Magnus Kyander 
(1778 - 1839) osti Österstjernanin Turusta 
kesällä 1815 käyttääkseen sitä Loviisan ja Tuk-
holman välisessä liikenteessä. Kuka aluksen 
hänelle myi ei siis ole tiedossa. Aluksen päällik-
könä toimi nuori Elias Fagerström, josta aika-
naan tuli myös aluksen osaomistaja. Vuonna 
1824 siirtyi  Österstjernan Joseph Björkstenin 
omistukseen. Purjehdittuaan 20 vuotta alus 
peruskorjattiin (ruotsiksi förbyggdes = raken-
nettiin uudelleen) Porissa vuonna 1834. Se 
mitattiin sen jälkeen uudelleen ja rakennuspai-

kaksi merkittiin Pori.
Vuonna 1800 syntynyt varakonsuli Josef 

Björksten oli aikansa merkittävin laivanvarus-
taja  Loviisassa. Häntä pidettiin lahjakkaana ja 
rohkeana kaupallisena osaajana. Vuonna 1841 
hän rakennutti kuunarin, joka sai nimekseen 
Niord. 1848 hän laski vesille  seuraavan aluk-
sensa, priki Otavan. 1856 hän rakennutti  
yhdessä eräiden muiden kanssa Mainio-nimi-
sen aluksen Loviisan Köpbackan veistämöllä. 
Hän oli näiden lisäksi päävarustaja Helios, 
Onni, ja Turva-nimisissä aluksissa ja osavarus-
taja eräissä muissa. Kuollessaan vuonna 1859 
hän omisti suunnilleen viidenneksen kaupun-
gin koko tonnistosta.

Björksten  möi Österstjernanin  omistet-
tuaan sen 25 vuotta vuonna 1849  tammisaare-
laiselle merikapteenille  Johan Christian Johans-
sonille, ja päälliköksi tuli Erik Joh. Brunström. 
Näin pitkä omistuskausi merkinnee sitä, että 
Österstjernan oli taloudellisesti kannattava. 
Loviisan merenkulkumuseoon on talletettu 
yksityiskohtaiset tiedot aluksen matkoista.

Vuoden 1850 myöhäissyksyllä alus lähti vii-
meiseksi tulleelle matkalleen;  kotimatkalla 
Virosta Tammisaareen se ajoi karille. Karillea-
jon jälkeen se hinattiin kotisatamaansa, jonne 
se tiettävästi jäi ilman, että sitä olisi enää kun-
nostettu.

Österstjernanilla oli sen toiminta-aikana 
siis neljä omistajaa ja neljä vakituista päällik-
köä. Päällikköinä olivat edellämainitut Gustaf 
Lundström, Elias Fagerström 1815 – 1831, 
Fredrik Albrecht 1831 – 1848 ja viimeiseksi 
Tammisaaressa Erik Brunström. Miehistöä 
aluksella oli 3 – 4. 
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Fredrik Albrecht, joka toimi pakettijahti Österstjernanin päällikkönä vuosina 1831 – 1848

teki muistiinpanoja laivansa matkoista tällaisiin almanakkoihin. Niihin tukeutuen hänen pojanpoikansa 

pojanpoika Rainer Albrecht on voinut antaa meille totuudenmukaisen kuvauksen Österstjernanin  

toiminnasta noina vuosina.

lukuussa. Syy siihen, että myös kesämatkat saat-
toivat kestää kauan, oli tyynet, sumu, vastatuuli 
sekä ahtaat väylät kuten Barösund, joissa alusta 
oli joskus vastaisen tuulen sattuessa hinattava 
tai varpattava eteenpäin.
    Verrattain usein oli pakko jäädä karanteeniin 
Tukholman tai Degerbyn edustalle. Karantee-
neja oli vuosien 1833 ja 1853 välillä, jolloin 
koleraa esiintyi sekä Pietarissa että Tukholmas-
sa. Tällainen pysähdys luonnollisesti hidasti 
matkoja, sillä se voi kestää jopa viisi päivää. Ne 
olivat varmaan pitkästyttäviä aikoja, mutta 
Fredrik Albrecht sai aikansa kulumaan luke-
malla ja opiskelemalla merenkulkua. Hän ker-
too lukeneensa kirjat nimeltä Genväg till Bor-
gerliga Räknekonsten  ja Månsons sjöbok.
    Satamakäynnit ottivat myös oman aikansa. 
Esimerkiksi ns. kölikatselmuksen takia paino-
lasti oli purettava lastin purkauksen jälkeen ja 
sitten taas otettava takaisin ennen lastausta. 
Erityisesti Tukholmassa jouduttiin usein odot-
tamaan lastia.
    Navigointivarustus muodostui kompassista, 
merikartoista, luodista, lokista, kellosta ja 
merenkulkutaulukoista. Navigointi tapahtui 
käytännössä tavallisesti maamerkkien, maja-
koiden ja pookien avulla. Syyspimeällä ei oltu 
liikkeellä, vaan ankkuroitiin johonkin suojai-
seen lahteen. Ahvenanmeren ylityksessä oli 
käytettävä kompassia ja merikorttia. Sumun 
yllättäessä pantiin alus piihin odottamaan 
ilman selkenemistä. Jos saaristossa jouduttiin 
pahaan sumuun voitiin kutsua luotsi ampu-
malla kaksi laukausta. Sillä tavoin tavoitettiin 
useimmiten joku kalastaja, joka vei aluksen 
sopivaan ankkuripaikkaan.

    Viimeisen matkan jälkeen Österstjernan rii-
suttiin talveksi Loviisan varvilla. Aluksen takila 
otettiin alas, purjeet ja puomit vietiin Köpbac-
kassa olleeseen varastoon, alus kiinnitettiin tal-
ven varalle ja siivottiin. Hytit lukittiin ja avai-
met vietiin omistajalle.

Matkustusmukavuutta 
ei voinut kehua 

Olot laivalla eivät voineet olla kovin mukavat. 
Siitä huolimatta Österstjernanilla saattoi olla 
10-15 matkustajaa oman 3-5 hengen miehistön 
lisäksi. Esimerkiksi erään Tukholman matkan 
matkustajaluettelo oli seuraava: kreivi Creutz 
lapsineen, parooni G. Wrede, maisteri Avellan, 
provisori Andersson, neitsyet Sofia ja Greta Löf 
sekä kaksi smoolantilaista, Nils ja Gunnar. 
Eräitä tunnettuja muita matkustajia olivat Ulla 
Möllersvärd ja taidemaalari von Wright.
    Ainoa lämmityslaite laivalla oli hella. Kaikki 
asuivat sikinsokin. Matkustajilla oli mukanaan 
omat   huopansa ja tyynynsä. Käymälää laivassa 
ei ollut, vaan matkustajat käyttivät omaa pot-
taansa.

Ruokailu laivalla oli vaatimatonta. Laivalla 
oli sellaisia ruokatarpeita kuten leipää, peru-
noita, juurikkaita, suolakalaa, suolalihaa, jau-
hoja sekä ryynejä, herneitä, voita, talia ja ihraa, 
sokeria, sikuria ja kahvia sekä viinaa. Tuoreita 
ruokatavaroita saatiin maista silloin, kun alus 
oli ankkurissa. Matkustajilla oli mukanaan 
myös omaa ruokaa ja juomaa. Huono ruoka ei 
estänyt naispuolisten matkustajien mukaantu-
loa.
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Rakentamisen taustaa

Ensimmäinen kysymys kuuluu: mistä syntyi 
idea, että rakennetaan uusi, entisenkaltainen 
Österstjernan. Perinnepurjelaivoja oli Suomes-
sa rakennettu useita ja niiden tausta oli ollut se, 
että tehdään samanlainen purjealus kuin koti-
paikan veistämöllä oli joskus aikaisemmin teh-
ty. Näin oli saatu esille monia unohtumaisillaan 
olleita purjelaivarakentamiseen liittyviä työvai-
heita. Näin oli myös voitu kotiseuturakkauteen 
vedoten koota talkooväkeä kyseessä olevan 
suuren urakan toteuttamiseen. 

Tämä oli ollut tavanmukainen ja luonnolli-
nen lähtökohta kaikkien uusien purjelaivojen 
rakentamisessa. Näin etenkin Ahvenanmaalla, 
joka purjelaivaperinteissä on edelläkävijä maa-
ilmanlaajuisestikin. Siellä valmistui kaljaasi 
Albanus jo 1980-luvun lopulla. Sen jälkeen 
rakennettiin vielä Ahvenanmaalla kuunari Lin-
den, Pietarsaaressa Jakobstads Vapen, Kemiös-
sä jahti Eugenia ja Voolahdessa aloitettiin jahti 
Alexandran rakentaminen.

Näin ei kuitenkaan lähtenyt liikkeelle 
Österstjernan-hanke. Jälkikäteen on varsin vai-
kea sanoa, kuka ensimmäiseksi ryhtyi pohti-
maan hanketta ja puhumaan asiasta. Jonkinlai-
sena lähtökohtana on varmaan ollut vanha ja 
harvinainen öljymaalaus; tuntemattoman tai-

Esko Päivinen • Pepe Kallioinen 

2000-luvun Österstjernanin rakentaminen

teilijan kuva 1814 rakennetusta Österstjerna-
nista Tukholman satamassa kuninkaanlinnan 
edessä. Uskotaan, että Österstjernanin silloinen 
päällikkö Elias Fagerström oli teettänyt sen jol-
lain laivamaalarilla Tukholman käynnin yhtey-
dessä. Fagerströmin tytär avioitui loviisalaiseen 
Rosqvistin sukuun. Taulu kulki sitten suvun 
hallussa ja oli vuosituhannen vaihteessa meri-
kapteeni Markus Rosqvistin omistuksessa. 
Loviisan merenkulun historiasta kiinnostuneet 
olivat selvittäneet, että taulussa kuvattu alus oli 
purjehtinut yli 30 vuotta säännöllisesti Loviisan 
ja Tukholman väliä kuljettaen rahtia ja matkus-
tajia.

Jos hankkeen alku halutaan yhdistää johon-
kin henkilöön, voidaan mainita saksalaissyn-
tyinen, idearikas ravintoloitsija Dierk Kühn. 
Hän oli mukana perustamassa 1994 Loviisan 
Merenkulkuhistorian Säätiötä, joka rakensi ja 
ylläpitää Loviisan merenkulkumuseota. Dierk 
Kühn oli niihin aikoihin säätiön hallituksen 
puheenjohtajana ja ajatteli, että säätiö voisi 
toteuttaa myös uuden Österstjernanin rakenta-
misen. Näin ei kuitenkaan katsottu voitavan 
menetellä, koska aluksen rakentamishanke olisi 
voinut vaarantaa säätiön varsinaisten tavoittei-
den saavuttamista.

 Muutaman vuoden ajan rakennushanke oli 
asiasta kiinnostuneiden keskustelujen kohtee-
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Ensimmäistä kurssia seurasivat toinen ja 
kolmas kurssi. Viimeinen kurssi päättyi touko-
kuussa 2005 samalla kun aluksen kansi- ja run-
kotyöt oli saatu päätökseen. Kaikilla kursseilla 
oli mukana vähintään vaadittavat seitsemän 
oppilasta.

Laivan rakennustyö kiinnosti sekä suurta 
yleisöä että julkista sanaa. Vierailijoita varten 
rakennettiin Laivasillan halliin erillinen katso-
moteline, jolta saattoi turvallisesti seurata 

rakennustöitä. Yhdistyksen talkoolaiset ryhtyi-
vät esittelemään työmaata myös viikonloppui-
sin. Vieraita kävi hallissa lähes joka päivä. 
Österstjernanin rakennustyömaasta muodos-
tui suosittu matkailunähtävyys Loviisassa. 
Yhdistyksen kirjanpidon mukaan alukseen 
tutustui rakennusaikana vuosittain n. 3000 
kotimaista ja ulkomaista matkailijaa. Lehdistö 
julkaisi säännöllisesti artikkeleita rakennus-
työn etenemisestä.

Paksujen lankkujen taivuttamista varten ne 
oli pehmennettävä höyrykäsittelyllä. Sitä var-
ten saatiin lahjoituksena porvoolaisen m/aux 
Alexandran työmaalta käytetty höyrykanava eli 
pasutuslaatikko. Näin voitiin syyskuussa 2003 
aloittaa runkolankkujen kiinnitys kölipuusta 
lähtien. Tämä tarkkuutta vaativa työ jatkui vie-
lä seuraavana vuonna. Kansi valmistui helmi-
kuussa ja runko oli valmis toukokuussa 2004.

Samanaikaisesti rungon rakentamisen 
kanssa alkoi yksi runkotyön tärkeimmistä vai-
heista – riveäminen (kuva alla). Kaikki rungon 

ja kannen saumat täytettiin tiukkaan lyödyllä 
tervakyllästetyllä hampulla. Tämä työ aloitet-
tiin maaliskuussa, kun Suomenlinnan telakalta 
saapui viiden miehen ammattitaitoinen riveys-
työryhmä. Kansi rivettiin ensin ja sen jälkeen 
tehtiin rungon riveys ajan voittamiseksi sitä 
mukaa kun runko valmistui. Vaativa riveystyö 
päättyi kesäkuun lopussa. 

Kuggomin koulun ensimmäinen laivakir-
vesmieskurssi päättyi 6.8.2003. Onnistuneen 
kurssin ansiosta päättivät koulu ja Österstjer-
nan-yhdistys jatkaa koulutusta. 
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vi Laivasillan alueelle niin, että rakennushallin 
lattiallakin oli vettä puoli metriä. Veden nousuun 
oli kuitenkin varauduttu ja parin päivän siivouk-
sen jälkeen rakennustyötä voitiin taas jatkaa.

Sisustustöiden rinnalla aloitettiin metalli- 
osien valmistus. Luukut, tankit, vannasputki, keu-
larauta ja konepeti valmistuivat kevään aikana. 
Fortum Oyj:n Loviisan voimalaitos antoi merkit-
tävän panoksen Österstjernanin hyväksi valmista-
malla haponkestävästä teräksestä peräsimen. 
Yhdistyksen talkoolaiset valoivat painolastin, 
johon käytettävää lyijyä oli kerätty eri tahoilta 
tuhansia kiloja. Varsinainen valutyö tehtiin yhdis-
tyksen vuokraaman vanhan autokorjaamon pajas-
sa. Siellä oli onneksi valmis ahjo valutyötä varten. 
Lyijypainot tehtiin tarkkaan sopiviksi aluksen 
kaarten väleihin.  

Kun Kuggomin koulun kolmas kurssi päättyi 
keväällä 2005, alkoi talkooväelle kiireinen työjak-
so. Runko ja kansi puhdistettiin ja pintakäsiteltiin. 
Tammikuussa päätetty vesillelaskupäivä 20.8.2005 
oli jo todella lähellä. Lisäksi oli ennen vesillelaskua 
saatava kone ja potkuri asennettua sekä peräsin ja 
pohjaventtiilit paikoilleen. Aluksen moottorina 
on Volvo-Penta 118 Kw. Asennustöihin jäänyt 
aika oli lyhyt ja töitä tehtiin tunteja säästämättä. 
Kaikki oli kuitenkin valmista ennen vesillelasku-
päivää.
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118 kW 16 + 2

Österstjernan

Runko valmistuu

Aluksen runko saatiin käytännöllisesti katsoen 
valmiiksi toukokuun loppuun mennessä. Vii-
meisen runkolankun kiinnitys on aina juhlan 
arvoinen tapahtuma. Niinpä myös Öster- 
stjernanin rakennushallissa vietettiin rungon 
valmistumisjuhlaa 7.6.2004. Viimeisen runko-
lankun naulasi Loviisan kaupunginhallituksen 
silloinen puheenjohtaja Teuvo Mankonen. Lai-
vanaulojen kiinnittäminen on voimia vaativaa 
työtä. Tästä Teuvo Mankonen entisenä nyrk-
keilyn Suomen mestarina suoritui kiitettävästi.

Rakennustyö jatkui rungon kyllästämisellä, 
jonka yhdistyksen talkoolaiset hoitivat. Kylmä-
puristettua pellavaöljyä imeytettiin runkoon 

satoja litroja. Työ saatiin valmiiksi syyskuussa, 
jonka jälkeen tehtiin vielä pilssin pintakäsittely.

Rungon valmistuttua olivat vuorossa kansi-
rakenteet ja sisustustyöt. Nämä työt käsittivät 
reelingin, kajuutan ja ankkuripelin rakentami-
sen. Sisätiloihin rakennettiin ensin turkki eli 
kajuutan lattia. Sen jälkeen oli vuorossa laipiot 
eli väliseinät. Sisälle rakennettiin myös 16 
bunkkaa eli vuodetta ja pentteri eli keittiö. Kai-
ken tämän työn tekivät Lasse Kiiskin johdolla 
elokuun lopulla alkaneen Kuggomin koulun 
laivapuuseppäkurssin oppilaat. Kansirakenteet 
saatiin suurimmaksi osaksi valmiiksi vuoden 
2004 loppuun mennessä.

Uusi vuosi, siis 2005, alkoi yllätyksellisesti. 
Tammikuinen lounaismyrsky nosti Loviisan-
lahden pinnan 175 cm yli normaalin ja vesi tul-
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Österstjernanin purjehdukset

Charter- ja yleisöpurjehdusten järjestäminen 
määriteltiin jo aluksen rakennusvaiheessa 
varustamon, Oy Pro Österstjernan Ab:n tehtä-
väksi. Österstjernan ry:n vastuulle tulivat nuo-
risopurjehdukset, miehistön rekrytointi ja kou-
lutus, hallinto sekä aluksen huolto. Kyselyjä 
purjehduksista oli tullut runsaasti jo ennen 

ensimmäisen purjehduskauden alkua. 
Kevään 2007 ensimmäinen purjehdus oli 

Suomen Nuorisopurjehtijat ry:n koulutuspur-
jehdus reitillä Helsinki – Pellinki – Loviisa tou-
kokuun puolessa välissä. Kovassa lounaistuu-
lessa Österstjernan saavutti maksiminopeuten-
sa –10 solmua (kuva alla).

Österstjernan-yhdistys luovutti laivan sen 
tilaajalle, varustamolle, Oy Pro Österstjernan 
Ab:lle 15.10.2006. Näin oli yli neljä vuotta kes-
tänyt rakennustyö saatu päätökseen. Kuggomin 
koulun ja yhdistyksen laivanrakentajat olivat 
Lasse Kiiskin ammattitaitoisella ohjauksella 
vieneet rakennushankkeen vaikeuksien kautta 
voittoon, joka oli kunniaksi Loviisan laivanra-
kennusperinteille.

Rakennustyöstä vastuun kantanut Esko 
Päivinen saattoi tyytyväisenä todeta, että laiva 
oli valmistunut verraten lyhyessä ajassa. Ennak-

koon arvioitujen rakennuskustannusten ylitys 
jäi alle kymmenen prosentin.

Loviisan kaupunki, julkiset rahoittajat, yri-
tykset ja yksityiset henkilöt olivat kiitettävästi 
tukeneet rakennushanketta taloudellisesti. 
Rakennustyön ripeä edistyminen oli osaltaan 
edesauttanut rahoituksen hankkimista.

Historiallisen laivanrakennushankkeen 
tuloksena Suomen kauppalaivastoon liitettiin 
uusi purjelaiva, jonka peräpeiliin on kiinnitetty 
Loviisan kaupungin vaakuna.
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