
Kansanomaisten veneiden tyypittelystä 

Kansanomaiset venetyypit ovat kaikkialla kehittyneet aikojen muuttuessa – välillä hiljalleen, välillä 
saaden  uusia  virikkeitä.4 Laatokallakin  esimerkiksi  moottoreiden  tulo  isompiin  veneisiin  vaikutti 
kehitykseen.  Sotien  jälkeen  konetehojen  kasvu  merenrannikon  kalastajaveneissä  samoin  kuin 
perämoottoreiden käyttöönotto  sisävesien soutuveneissä  muutti  hyvin  yleisesti  veneiden muotoa  ja 
kasvatti  niiden  vesilinjapituutta.  Kun  kehitys  on  tapahtunut  kunkin  venetyypin  omilla  vesillä,  on 
pellinkiläisen  rakentama  vene  ollut  edelleen  pellinkiläinen  ja  savolaisen  savolainen  huolimatta 
muutoksista  aikaisempaan. Tilanne Laatokan veneen kohdalla  on  toinen. Vaikka veneen rakentaisi 
laatokkalaisen mestarin jälkeläinen, ei se vielä takaa, ettei malliin olisi tarttunut eri puolilla maata uuden 
ympäristön veneistä ja  tilaajien toivomuksista  vieraita  piirteitä,  eikä  näin  ollen  mitään  yhtenäistä 
kehitystä ole päässyt syntymään. Siksi pidän selvimpänä, että nimitystä Laatokan vene käytän tässä 
yhteydessä vain niistä veneistä, jotka vastaavat perinnettä Suomen puoleisella Laatokalla ennen vuotta 
1944.  

Eri  pitäjien ja  vesialueitten  venetyyppejä  eroteltaessa  kiinnitetään tavallisimmin huomiota  monien 
yksityiskohtien tunnusomaisiin ratkaisuihin ja muotoiluihin, jotka saattavatkin kertoa kunkin tyypin 
levinneisyydestä ja vaikutusten tulosuunnista. Toinen puoli asiaa on veneen rungon tarkka muoto, joka 
juuri  määrää veneen kulku- ja  vakavuusominaisuudet  erilaisissa tilanteissa. Tämä jälkimmäinen on 
tietysti  veneen käytön ja turvallisuuden kannalta ehdottomasti tärkeämpi, kun taas edellinen saattaa 
tyydyttää  voimakkaita nostalgisia  tunteita,  vaikka  käyttöominaisuudet  eivät  olisikaan  hyvät.  Olen 
nähnyt  sellaisenkin  hyvän  veneen,  jossa  kauniisti  on  onnistuttu  yhdistämään  Laatokan  veneen 
käyttöominaisuuksia toisenlaisen veneen yleisilmeeseen, mutta aidossa perinneveneessä pitää tietysti 
olla molemmat asiat kohdallaan.

T. I. Itkonen sijoittaa tunnetussa Suomen kansanomaisia veneitä koskevassa tutkimuksessaan Laatokan 
suuret  yli  6  metriset  veneet  meriveneiden ryhmään,  soutuveneet  hän  käsittelee  sisävesiveneitten 
yhteydessä  mutta  todeten niidenkin  lähenevän merivenettä.5  Laatokkahan on  melkein  Perämeren 
kokoinen  vesialue  ja  ulapaltaan  lähes  saareton.  Paikallinen  väestö  nimittikin  sitä  aina  mereksi. 
Laatokalla on mitattu korkeampia aaltoja kuin Suomenlahdella, ja sangen yleinen selitys tälle on veden 
suolattomuus.6   Tämä  sitkeä  teoria  ei  kuitenkaan  perustu  lainkaan  fysikaalisille  tosiasioille. 
Suolapitoisuus ja ominaispaino eivät ole mukana aallonmuodostuksen kaavoissa, ja vaikka olisivatkin, 
Suomenlahden ja Pohjanlahden suolapitoisuudet ovat niin vähäiset, että ominaispainot ovat lähempänä 
sisävesien makeata kuin  Itämeren murtovettä –  valtameristä  puhumattakaan.7   Laatokan vaikeille 
aallokko-olosuhteille on kaksi syytä. Pohjois-Laatokalla on avomeren äärellä paljon syvästä vedestä 
nousevia jyrkkiä kallioseinämiä, joiden synnyttämät kaikuaallot aiheuttavat  vaarallista ristiaallokkoa 
kuten esimerkiksi Kattegatissa Ruotsin länsirannikolla.8   Etelä-Laatokka on taas hyvin matalaa, ja siellä 
nousee helposti jyrkkä hyökyaallokko, samoin kuin Pohjanlahden itärannikolla. Näin ollen ei ole ihme, 
että veneiltä on vaadittu luotettavia ominaisuuksia, jotka ovat muokanneet ne omanlaisikseen.
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