
Veneiden rakentamiseen Laatokalla liittyneitä huomioita

Pyynnöstäni Suomen merimuseon veneartesaani Heimo Hyppönen – edellä mainitun sortavalalaisen 
venemestari Juho Hyppösen pojan poika – on analysoinut Tuuliaisen haastattelemien veneentekijöiden 
rakenteellisia ratkaisuja.35  Hän toteaa, että tarkat mitat sinällään eivät ole Laatokan veneenveistäjille 
kovinkaan  tärkeitä,  mikä  lienee  yleensäkin  kansanomaiselle  veneenveistolle  ominaista.  Kaikki 
tunnistavat  luonnostaan  vaihteluvälit  ja  soveltavat  käyttämäänsä  puutavaraa  niiden  syykuvioitten 
mukaan. Puulajien käytössä otetaan sitä, mitä parhaiten paikkakunnalta löytyy: petäjää, närettä ja joskus 
keveätä haapaa. Laitalaudoituksessa alin pari asetetaan pintapuoli ulos, jotta se käyristyy sisäänpäin, 
ylemmät laudat taas päinvastoin. 

Useat  Tuuliaisen  haastattelemista  veneentekijöistä  kertovat  ennen  tehdyn  toisin  kuin  haastattelun 
aikoihin.  Kysymyksessä on  usein  työn  helpottaminen, kuten  pääksyjen ja  emäpuun  liittämisessä 
lukkoliitoksen  korvaamisen  helpommin  tehtävällä  tappiliitoksella.  Hyppönen  toteaa  nykyisin 
käytettävän useissa  puuvenerakenteissa  silloisten haastateltavien mielestä mennyttä  aikaa edustavia 
ratkaisuja. Toisaalta löytyy muutamia mielenkiintoisia rakenneratkaisuja, joita ei nykyaikana käytetä. 
Kun pari  veistäjää  tekee  pienemmät veneet saumoja riveämättä, toteaa  Hyppönen, että  riveämällä 
säästää aikaa. ”Millo pittää tehä nopiasti  ja työvene, sillon käytetää rivettä, mut jos on aikaa tehä 
paremmin, ei välliin laiteta mittään.” 

Kansainväliset vaikutteet

Siitä minkälaisia veneitä käytettiin Venäjän puoleisella Laatokalla, olen löytänyt todella valitettavan 
vähän tietoja. Sortanlahden Viljam Laulajainen kertoi Etelä-Laatokalta ennen vallankumousta tulleen 
vuosittain Suomen puolelle vieraita kalastajia suurilla purjeveneillä, jotka oli tehty purjehtimaan vain 
myötätuuleen, mutta siinä ne olivatkin sitten nopeampia kuin Laulajaisen omat puolestaan juuri hyvin 
luoviviksi tehdyt veneet. Nämä vieraat kalastivat vain tuulen alapuolella liikkuvaa kalaa eivätkä siten 
tarvinneet kuin  myötätuulta.36   Heti  Metsäpirtistä  etelään Venäjän puolella  rajaa Ala-Miikkulaisen 
inkeriläiskylässä  näkyy  käytetyn  täsmälleen  metsäpirttiläismallista  kokkavenettä.  Seuraava 
kalastajakylä etelään, Morje, kuuluu olleen venäläinen.37   Sieltäkö Laulajaisen tapaamat myötäiseen 
pyyhältäjät olivat kotoisin? 
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Metsäpirttiläismallinen kokkavene raskaassa lastissa Inkerissä, Neuvostoliitolle kuuluneessa Miikkulaisten 
pitäjän  Ala-Miikkulaisten kylässä, joka sijaitsee 8 km päässä kaakkoon entiseltä Suomen (ja samalla myös 
Metsäpirtin pitäjän) rajalta. Kuva on otettu Miikkulaisten joensuussa vuonna 1935. Veneessä ovat 
”Punaisen Avloogan” kalastusarttelin miehet Antti Matinpoika Haakana, Heikki Matinpoika Rännäli ja 
Matti Mikonpoika Mylläri. Inkeriläisten pakkosiirrot alkoivat kohta kuvan ottamisen jälkeen 1936. 
Alkuperäiskuvan omistaa  Helsingissä asuva, miikkulaisjuurinen rva Elina Lopper. 

Miikkulaisista siirrettiin inkeriläisiä  jo v. 1935 Länsi-Siperiaan ja 6.6.1936  Pietarin läänin 
Tšagodan piiriin sekä Tšerepovetsin piiriin Vologdan läänissä. Yksityistalonpojat vietiin 
Solskiin asti ja kalastajat  Ääniselle Syvärinniskalle. Rännäleitäkin löytyi kuitenkin 
myöhemmin myös Keski-Aasian alueella olevasta Etelä-Kazahstanista (Pahta-Aralin 
sovhoosi). (Lähde: Elvira Nässin muistelma ja historialähdeteos: Inkeri. Historia, kansa, 
kulttuuri; Suomalaisen kirjallisuuden seura 1992.)
      Arvi Ahtiaisen (s.1915, Metsäpirtti) muistelma: ”Ennen vallankumousta ja Suomen 
irtautumista Venäjän yhteydestä liikenne Laatokalla  oli ollut vilkasta. Myös Venäjän 
puoleisilta rannoilta saattoi tulla kalastajia Metsäpirtin Saaroisten edustalle pyyntiin. 
Vanhat kyläläiset kertoivat kansasta, joka tuli jostakin kaukaa joka kevät  Laatokalle 
kalastamaan ja hylkeitä pyytämään.  Näin oli tapahtunut kuulemma ikimuistoisista ajoista 
saakka.  Tuota kansaa sanottiin touskeiksi. Myös Miikkulaisissa heidät tunnettiin tuolla 
nimellä. Purjeveneisiin oli otettu mukaan myös perheet.   Koko kesäkausi elettiin veneissä, 
joissa lapsetkin syntyivät.  Syksyllä lähdettiin taas kohti meille tuntematonta kotiseutua. 
Neuvostovallan aikana touskeja ei enää Laatokalla näkynyt.”
Saattoivatko   touskit olla Viljam Laulajaisen mainitsemia myötätuuleen purjehtijoita?

Mistä sitten Laatokan veneen erikoiset piirteet ovat peräisin? Olen huomannut, että laatokkalaiset hyvin 
usein yhdistävät  veneensä viikinkilaivoihin.38   Sitä  lienee vahvistanut  Aarno Karimon kirjasarjan 
”Kumpujen yöstä”  vaikuttavien kuvitusten fiktiiviset  sotapurret,  joihin  oli  yhdistetty  piirteitä sekä 
anakronisista kokkaveneistä että viikinkien sotapursista.39  Viikinkien idäntiehän kyllä kulki Laatokan 
kautta,  ja  myös  venäläisissä  lähteissä  mainitaan  skandinaavien  ja  Hansa-kauppiaiden  sekä  osin 
suomalaistenkin vaikutus keskiajan Novgorodin alueen aluksissa.40 Rääkkylästä löytynyt 1100-luvulle 
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ajoitettu  lastivene on  arveltu Laatokalta  tulleeksi,  ja  se  kyllä  muistuttaa  samankokoisia  viikinkien 
veneitä, mutta siitä puuttuvat kaikki meidän tuntemamme laatokanveneen erikoispiirteet. Sen sijaan 
kalasaiman omalaatuinen kulmikas  kokkapuu esiintyy  hollantilaisessa  nopeassa,  hyvin  luovivassa 
rannikkopurressa snikissä,  joka  oli  varustettu  sumpulla elävän kalan  kuljettamiseksi Pohjanmeren 
troolareilta  kuluttajille  mantereelle.  Ainakin  osassa  Laatokan  kalasaimoja  sekä  varsinkin 
kalanvälittäjien, raassaleitten, hieman suuremmissa saman oloisissa ja  niinikään hyvin purjehtivissa 
mutta kannellisissa aluksissa  oli  sumput. Näillä  raassala-veneillä vietiin  elävää arvokalaa Pietariin. 
Lontoolainen J. A. Atkinson on Laatokalta 1804 kuvannut juuri tällaisen aluksen.41   

Laatokan veneitä, Ladoga Fishing Boats. J.A. Atkinsonin etsaus Lontoossa
vuonna 1804  julkaistussa teoksessa, kopiona myös Valde Näsin ja Eemil 
Ovaskan teoksessa: Laatokan mainingit

3



Snik: Nopea hollantilainen sumppualus, jonka kaltaisia olivat Laatokan kalanvälittäjien ”raassalat”, ja jonka 
kulmikas keula muistuttaa Laatokan kalasaimoissa ja Äänisen  Kizhin saaren veneissä käytettyä. Kopio 
teoksesta Nautica Fennica 2005-2006. Alkuperäinen kuvalähde: Groenewegen, G. 1789; Verzameling van 
Vier en tachtig Stuks Hollandsche Schepen Geteekend en in Koper Gebragt. Rotterdam.

Snik vaikuttaa sekä ominaisuuksiltaan että tehtäviltään näiden esikuvalta. Kulmikasta keularankaa olen 
löytänyt muualta maailmasta vain Äänisen alueelta, missä Susisaarella ja Kizhin saarella on elvytetty 
vanhan kizhinka-tyypin rakentaminen vanhoihin veneveistäjäsukuihin kuuluvien mestareiden avulla.42 

Ateneumissa Väinämöinenkin kurottelee Ainoa Gallén-Kallelan triptyykissä tällaisesta veneenkokasta.43 

Niin  ikään  hollantilaisessa  rannikkoaluksessa  aakissa  on  aivan  pohjoislaatokkalaisen  soutuveneen 
kauniisti  kaartuva keulaprofili  sirosti  taaksepäin pyöristettyine päineen.44   Venäläiset kutsuvat näitä 
jyrkästi taitettuja tai taivutettuja kokkapuita pomorilaisiksi tai karjalaisiksi.45 

Miten tämä hollantilaisvaikutus olisi selitettävissä? Jo kauan on ollut tiedossa Pietari Suuren kiinnostus 
Hollannin  laivanrakennukseen. Tällainen  vaikutus  on  kuitenkin  hänen  toimintaansa  vanhempaa. 
Vienajoen suussa oli  Pohjois-Venäjän ainoa merisatama –  ensin  Holmogorissa ja  sitten alemmaksi 
perustetussa Arkangelissa. Sinne kävivät sekä britit että hollantilaiset laivoillaan kauppaa. Jo Pietari 
Suuren isä, tsaari Aleksei Mihailovits oli kiinnostunut merenkulun ja laivanrakennuksen edistämisestä 
Venäjällä. Moskovassa vietti diplomaattitehtävissä 1665 puoli vuotta vaikutusvaltainen hollantilainen 
laivanrakentaja  Nicolaes  Witsen.46  Vienanmerellä  oli  kyllä  pomorien  veistämöitä,  ja  Kaakkois-
Laatokallakin harjoitettiin laivanrakennusta Sääsjoen suussa, mutta Aleksei halusi kuitenkin uudempia 
vaikutteita  Euroopasta  ja  tilasi  hollantilaiselta  laivamestarilta  laivojen  pienoismalleja  sekä  kutsui 
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Venäjälle  alan  asiantuntijoita  Venetsiasta,  Hollannista,  Englannista  ja  Tanskasta.  Sääsjoen  suulle 
hankittiin  kirvesmiehiä  Aunuksesta  ja  Vienanmeren  rannikolta,  ja  laivamestarina siellä  mainitaan 
hollantilainen Wouter Woutersen.  Pietari Suuri perusti 1702 Aunukseen Syvärijoen suulle viljapellolle 
Lotinanpellon (=Laivapelto) veistämön. Maa-ala oli tasainen, väylä Laatokalle syvä (Syväri = syvä), 
järeätä honkaa kasvoi lähellä ja aunukselaiset  olivat tunnetusti  hyviä kirvesmiehiä. Laivamestari oli 
täälläkin hollantilainen, Wybe Gerens.47    Tällaisten laivamestareiden vaikutus Laatokan purjelaivoihin, 
kaljuuttoihin ja donskotteihin on aina tiedetty ilmeiseksi. Miksi ei näin olisi myös veneitten kohdalla? 
Paikalliset venemestarit ovat sitten parin sadan vuoden aikana hioneet edelleen veneittensä malleja 
Laatokan oloihin sopiviksi, kuten aikaisemmin mainitsemani Viljam Laulajainenkin kertoi tehneensä.48

Keitä sitten olivat hollantilaisten vaikutteiden Karjalan veneisiin sulauttajat? Venäläisistä lähteistä ei 
useinkaan käy ilmi  paikallisen väestön  etnistä  taustaa,  kun nimetkin  ovat  venäläis-bysanttilaisessa 
muodossa.49   Vienajoen suu, Arkangelin seutu on ollut vanhaa karjalais-vepsäläistä aluetta samoin kuin 
Äänisjärven ympäristö. Eri tutkijat painottavat eri tavoin venäläisen väestön saapumista luoteisimman 
Venäjän alueelle.50

Pomorit  olivat  jo  keskiajalla  merenkulkijakansaa. Venäläisten  lähteiden mukaan heidän veneissään 
Kuolanniemimaalla ja Vienan merellä oli norjalaista vaikutusta.51   Vienanmeren karjalais-vepsäläisten 
bjarmien ja norjalaisten yhteydethän olivat peräisin jo ajanlaskumme ensimmäiseltä vuosituhannelta. 
Tähän ympäristöön hollantilaiset laivanrakentajat tulivat 1600-luvun lopulla. Karjalaiset ja vepsäläiset 
olivat tunnetusti eteviä puuseppiä ja kirvesmiehiä mutta myös veneenveistäjiä, ja he olivat asuttaessaan 
Karjalan suurten vesien rantoja luonnollisesti rakentaneet veneensäkin itse. Venäläiset puolestaan olivat 
erikoistuneet jokikalastukseen ja jokiveneisiin.52

Vähitellen  väestö  alkoi  idästä  päin  lähtien  kielellisesti  venäläistyä.  Kielenvaihdon  nopeudesta  on 
erilaisia  näkemyksiä,  mutta  esimerkiksi  1810  tarvitsivat  norjalaiset  asioidessaan  pomorilaisten 
laivamiesten kanssa  myös  karjalan  kielen  tulkkia.53   Vielä  1860-luvulla  oli  Arkangelin  seudulla 
satakunta  vepsäläistä  ja  karjalaista  kylää,  ja  Arkangelin  kauppiaista  ja  porvareista  monella  oli 
sukunimenä Korelskij tai Korelin.54   Kielenvaihdon jäljiltä on Pohjois-Venäjän murteissa laajalti vanhaa 
suomen sukukielten vaikutusta.55   Vaikka 1926 julkaistussa kartassa56  Äänisniemi ja mm.Kizhin saari 
on merkitty venäläiseksi, vielä  1994 venäläinen geologi Anatol Lukasov laski leikkiä äänisniemeläisten 
huonosta venäjänkielen taidosta,  nämä kun eivät  edes osaa venäjän sanapainoja vaan sijoittavat ne 
väärin aina ensimmäiselle tavulle.57   Ei väestö voi siellä suuressa määrin venäläisistä polveutua, kun 
karjalainen aksentti vielä meidän päivinämme ja monen sukupolven venäjänkielisen koulun käynninkin 
jälkeen näin sitkeästi istuu puheenparressa. 

5



Kizhanka: Äänisniemellä ja Kizhin saarella käytetty ja nykyisin elvytetty venetyyppi. Kuvassa suuri ja pieni 
Äänisen vene, joista varsinkin suuremmassa on paljon yhtäläisyyttä Laatokan kokkaveneisiin.

On mielestäni  painavaa syytä  uskoa,  että  1600–1700-lukujen vaihteessa Vienanmeren,  Äänisen ja 
Laatokan  kalastajat  ja  veneenrakentajat  olivat  valtaosaltaan  karjalaisia,  ja  he  jälkeläisineen 
myöhemmistä osittaisista kielenvaihdoista riippumatta vastasivat venemallien edelleen kehittymisestä. 
Äänisen ja Laatokan veneet ovat eräiltä piirteiltään ja ilmeisesti juuriltaan läheistä sukua toisilleen.

Laatokan  purjein  ja  airoin  varustetut  veneet  elivät  kukoistuskauttaan  1900-luvun  alkupuolella. 
Vähitellen isommista purjeveneistä kehittyi paikallinen moottorivenetyyppi, mutta pienemmät veneet 
säilyttivät II maailmansodan loppuun asti muotonsa ja käyttönsä. Supistuneeseen Suomeen siirtyneet 
laatokkalaiset suosivat alkuun uusillakin asuinsijoilla tuttuja venemallejaan, mutta vähitellen alkoivat 
uudet veneet saada vaikutteita nykyisten asuinseutujen veneistä, ja alkuperäiset mallit alkoivat hämärtyä 
ja kadota. Viime vuosina on virinnyt harrastus elvyttää Laatokan veneiden rakentamisen taito. Se on 
pelastanut tämän karjalaisen kansankulttuurin kauniin tuotteen myöhempien sukupolvien tietoisuuteen.
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Laatokkalaiset perinteet jatkuvat: veneenrakentaja Viljam Laulajaisen nuorimman pojan, Eskon 
Padasjoella Heikki Peltoselle 1972 rakentama 5,4 x 1,7 m:n vene. Kuvassa vene  purjein 
liikkeellä Luopioisten Kukkiajärvellä, nykyisin Saimaan vesistössä. Takila on Jouni Arjavan 
suunnittelema 6 + 3½ m2. Laatokalla kaksi mastoa oli tavallisempi vasta hieman isommissa 
veneissä.

 Jouni Arjava: Esko kävi tarkistamassa veneen  mallia isänsä rakentamasta veneestä 
luonani. Köli on ehdotuksestani keulapuolelta tavallista korkeampi.
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Esko Laulajaisen rakentama vene. Perän säilytyslokeron aukon 
kissanpäämuoto on Laulajaisten tavaramerkki, samoin kuin keulassa 
ylimmän laudan päättävä koristekuvio. Kaarimuoto on myös  
verrattain hyvin näkyvissä tässä kuvassa.  
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