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SiiPirataSlaiva 
eliaS lÖnnrot

opetuskäyttö
vesiliikenne tampereelta, historia, tekniikka, elias lönnrot.

Kuvaus
ruukinpatruuna adolf törngren antoi vuonna 1864 tehtäväksi 
tampereen Pellava- ja rauta-teollisuus osakeyhtiölle rakentaa 
siipirataslaivan liikennöimään tampereen ja lempäälän välille.

laiva valmistui vuonna 1865 ja vesillelasku oli 6.6.1865. lai-
va oli 100 jalan pituinen ja 27,5 jalan levyinen. Siinä oli 80 hv:n 
höyrykone. vuonna 1876 ”elias lönnrot” siirrettiin tampereen 
läpi näsijärvelle, mistä se välitti liikennettä Kuruun ja teiskoon. 
laiva teki myös huvimatkoja ja hinasi tukkilauttoja. 

laiva viipyi näsijärvellä 14 vuotta. vuonna 1890 laivan osti teh-
tailija G.a. Serlachius, ja hän siirrätti sen Keurusselälle. tehtai-
lija Serlachius päätti käyttää vesitietä yhdistämään Mäntän ja 
Keuruun. 

laivan pääasiallinen käyttötarkoitus oli puutavaran hinaami-
nen Mäntän paperitehtaalle. Päivittäinen laivayhteys Mäntän 
ja Keuruun välillä lakkasi vuonna 1897, kun rautatie Haapamä-
en ja jyväskylän välille valmistui. Koska Mäntässä ei ollut omaa 
kirkkoa, kuljetti elias lönnrot kirkkovieraita Keuruulle. Kolhon 
ja Keuruun välisen maantien valmistuminen 1923 lopetti elias 
lönnrotin liikkumisen Keurusselällä. laiva romutettiin Mäntäs-
sä vuonna 1926.

nykyinen elias lönnrot valmistui 1986 turussa valmetin lai-
vateollisuus oy:n telakalla. laiva tuotiin maantiekuljetuksena 
Keuruulle.

laivan pituus on 31,3 metriä, rungon leveys 5 metriä, ratas-
kammioiden kohdalta 9 metriä ja syväys on 1,2 metriä. raken-
nusaineena on teräs/alumiini. uppouma on 88 tonnia. laiva 
voi ottaa 150 matkustajaa. nyt laivan voimanlähteenä on die-
selsähköjärjestelmä, ts. dieselmoottori pyörittää sähkögene-
raattoria, josta sähkö johdetaan siipirattaita pyörittäviin säh-
kömoottoreihin, joilla kumpaakin siipiratasta voidaan käyttää 
itsenäisesti. elias lönnrot on aito siipirataslaiva, liikkuminen ja 
”manöveeraus” tapahtuvat siipirattailla. laivalla ei ole ohjaus-, 
työntö-, veto- eikä muitakaan potkureita.

Saavutettavuus ja ajo-ohje  
laivan kotisatamana on ahtolan satama Keuruun keskustassa, 
mistä alus suuntaa nyyssänniemen leirintäalueen kautta kohti 
hotelli Fontana Keurusselkää.

lähteet
http://www.eliaksenristeilyt.fi >Historia
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