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Laatokan vene - eroja ja yleispiirteitä
Kuten kaikkialla myös Laatokalla kunkin alueen veneillä oli omia erikoispiirteitä ja eri tehtäviin
tarvittiin erilaisia ja monenkokoisia veneitä.9 Isommissa veneissä purjeiden vaihtuminen moottoreiksi
vaikutti myös veneiden mallin uudistumiseen. Veneet olivat molemmista päistään verrattain teräviä ja
kohtalaisen symmetrisiä, mikä on meriominaisuuksien kannalta eduksi.10 Useimpien Laatokan veneiden
ulkonäössä herättää huomiota sekä keula- että peräkokkapuun yläosan voimakas taittuminen tai
kaartuminen sisäänpäin. Molemmat kokat oli varustettu pienillä kansilla eli kanasimilla. Peräkanasimen
alla oli säilytyslokero (ylä)tohko eli kaappi tai komero ja peräteljon alla alatohko eli kormu kaloja
varten. Tällainen säilytyslokero näkyy muuten Albert Edelfeltin tunnetussa maalauksessa purjehtivasta
kalastajasta tyttärineen. Maalauksen vene on varmaankin Porvoon seudulta.11
Pienin vene Laatokalla oli yleensä n. 5 m pitkä ja n. 1,4 m leveä "rantii- eli särk’verkkovene", joskus
sitäkin pienempi. Sen köli oli n. 3 m pitkä ja 3 – 5 cm korkea. Se oli tavallisessa soutuvenekäytössä
sekä pitäjäläisillä että kaupunkilaisilla. Normaalisti siihen sai etuteljon reikään tai kanasinkannen
reunaan pystytettyä 3 – 4 m2:n kokoisen neliskulmaisen varpapurjeen. Varpaa nimitettiin sestaksi,
rainaksi tai purjerassiksi. Puomia ei Laatokalla käytetty.
Aivan keulassa olevalla purjeella on helpompi purjehtia kovassa myötätuulessa melalla ohjatessa,
etuteljossa olevalla taas pystyy hyvin purjehtimaan laitaista, ja jos joku on keulassa painona, jopa
hieman nousemaan tuuleenkin. Teljot on sijoitettu niin, että yksin keskiteljolla soutaessa vene on hyvin
tasapainossa tuuleen nähden, kahdella hengellä taas soutaja on etuteljolla. ja perässä istujalla
saaristolaiset käyttivät huopureita.
Vantaiden, pääksyjen eli kokkapuiden kaarevuus oli alhaalla loivempi ja jyrkkeni ylöspäin mentäessä.
Kokkapuiden yläpäät oli veistetty sisäänpäin kaartuviksi ja siron teräviksi, eikä niistä ollut tarkoitus
vetää venettä maihin päin, vaan se tehtiin otteella kanasimen reunasta. Erikoinen piirre oli ylimmän
laitalaudan lopettaminen ennen kokkapuita ja kiinnittäminen alemman laudan päälle. Useat
venemestarit veistivät laudan päihin mieleisensä koristeleikkauksen. Laidan yläreuna vahvistettiin
ylimmän laudan sisäpuolelle lyödyllä iärpuulla. Peräteljo oli Sortavalassa toisinaan sisävesiveneitten
tapaan tehty kiilamaisesti asetetuista ohuista laudoista, mutta saaristossa ja Kannaksen rannikolla lienee
alatohkon kantena käytetty poikittainen lankku ollut tavallisempi.

Käsiteollisuus –lehti n:o 3 v. 1907: ”Veneitten rakentamista harjoitetaan saaristoseuduissamme
paljon kotiteollisuutena. Kuvamme esittää Laatokan mallisen veneen, jommoinen
jyrkkäluontoisessa aallokossa on erittäin tarkoitustaan vastaava. Hyviä tämmöisiä välittää ItäKarjalan Kotiteollisuuskauppa Sortavalassa ja maksavat 50-80 mk kpl.”
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Kierrenuotanvedossa käytettiin edellä kerrotun mallista puolesta metristä metriin pitempää
"kierävenettä". Näiden kokkapuut saattoivat olla suhteellisesti pystymmässäkin, ja joissakin valokuvissa
ne ovat pyöreämpiä profiililtaan kuin rantiiveneissä.12

Laatokan vene (sortavalainen) Kirjoittaja sisarensa kanssa ongelle lähdössä
vuonna 1944.

Jouni Arjava: Kuvan vene on setäni - isäni pyynnöstä - 1938
Sortavalan torilta valitsema 5 x 1,4 m:n vene. Se tuotiin heti
Päijänteelle Padasjoen Hirtniemeen. Emäpuuköli on 3 m pitkä ja 5
cm korkea. Veneessä oli tätini ompelema purje 3 m2. Myöhemmin ne
olivat itse tekemiäni n. 4 m2 purjeita. Isäni muisteli, että vene olisi
ollut Töhösen tekemä, ellei sitten Arposen. Se pääsi lahoamaan pulaajan kyllästysaineiden puutteen vuoksi, ja käytin sitä 1963 muottina
muoviveneen tekemiseen. Jämsänkoskelainen teknisentyön opettaja
ja venemestari Juhani Heikka mittasi kanssani veneen muodon ja
piirsi linjapiirustuksen, josta oheinen kaariruutu on peräisin. Se ei
siis aivan tarkkaan ole alkuperäisestä puuveneestä otettu.

Edellisen kuvan sortavalainen, Päijänteelle tilattu soutuvene juhannuksena 1938.
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Sortavalaisen kaariruutu: Sortavalasta 1938 ostetun em. 5 m:n veneen kaariruutu.

Laatokanvene: Tyttö lähdössä lypsylle Sortavalan saaristossa. Suuri purje
keulassa kanasimen reunassa. Helppo ohjata myötäisessä, mutta tuskin
päästää edes laitaista.
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T. Itkosen piirustus laatokanveneestä 1926.

Vielä edellisiäkin isommilla mer’venneillä käytiin ulkomerellä valantkasiian pyynnissä. Niissä oli
peräsin, ruotelj eli rula, jota käännettiin peräsinvarrella, rumppanalla eli rumpelilla. Suurimmissa oli
kaksi mastoa ja köliäkin enemmän. Erikoisin kuitenkin oli ennen moottoreiden aikaa ulkomeren
koukkupyyntiin käytetty jopa yli kymmenmetrinen kaksimastoinen kokkavene eli saima. Kokka
tarkoittaa tässä koukkupyyntiä eikä keulaa ja saima-nimitystä ei taas saa sotkea myös saimaksi tai
soimaksi kutsuttuihin raskaisiin kaljuutan ja donskotin kaltaisiin rahtipurjehtijoihin, kuten
hämmästyttävän monessa julkaisussa on tehty.13 Kaukaa mereltä piti joutua nopeasti maihin, ja nämä
kalaveneet olivatkin erittäin nopeita ja hyviä luovimaan. Olipa sellaisella pilkattu suurta kaksipotkurista
Valamo-laivaakin kiertämällä sitä hyvällä tuulella ympäri.14
Omaleimainen ulkonainen piirre saimoissa oli aivan suora keulavannas , joka yläpäästään taittui
suorakulmaisesti taaksepäin. Perävannas oli saman mallinen mutta pystympi. Ylimmät laitalaudat
kaartuivat keulassa sisäänpäin. Purjeiden painopiste oli yllättävän keulassa. Normaalituulessa
keulakanasimen takareunassa oleva purje oli paljon suurempi kuin keskellä venettä oleva toinen purje.
Kun katsoo veneen vedenalaista osaa, on siellä vastaavasti kölin eli kilan pinta-alan painopiste hyvin
keulassa. Puolesta välistä venettä keulaan päin oli korkea puinen lisäköli. Näin kölin pinta-alan ja
purjepinta-alan painopisteet olivat oikeassa suhteessa toisiinsa.
Navakassa myötätuulessa voitiin taempi purje jättää pois ohjauksen helpottamiseksi – samoin siimaa
laskettaessa tai koettaessa vauhdin hiljentämiseksi. Todella kovassa tuulessa taempi purje vaihdettiin
keulaan ja ajettiin vain sillä. Rantaan tullessa otettiin peräsin kokonaan ylös ja vedettiin perä rannan
tuntumaan keulapuolen korkean kölin jäädessä syvään veteen. Tästä asennosta oli myös helppo taas
lähteä purjehtimaan, kävi tuuli mistä suunnasta hyvänsä. Peräsin irrotettiin pois myös kalastettaessa
venettä airoilla käsiteltäessä.15
Moottoreita alkoi tulla Laatokalle 1920-luvun alussa, ja n. kymmenessä vuodessa oli konevoima
syrjäyttänyt purjeet avomerikalastuksessa. Moottoreita asennettiin ensin vanhoihin suurimpiin veneisiin,
mm. hyvin purjehtineisiin kokkaveneisiin. Ihanteellisimmat purjeveneen ja moottoriveneen rungon
muodot eroavat hieman toisistaan, ja vähitellen venemestarit alkoivatkin muokata mallejaan
varsinaisiksi moottoriveneiksi, joissa myös usein oli matala keulakajuutta.16 Viimeisiä syitä purjeveneen
suosimiseen oli Kannaksen puolen avoimet rannat, joissa isotkin veneet täytyi myrskyllä särkymisen
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estämiseksi vetää hevosvoimin kuivalle maalle. Moottoriveneet potkureineen olivat hankalammat tähän
edestakaiseen souviin. Aallonmurtajien rakentaminen 1930-luvulla poisti tämän pulman.17

Kalastaja Tahvo Myöhänen purjehtimassa kokkaveneellä poikansa kanssa Metsäpirtissä Saaroisten
Igolkanniemen edustalla vuonna 1920. Kuva teoksessa: Metsäpirtti – meille rakas II.

Jouni Arjava: Metsäpirttiläismalliset kokkaveneet olivat Laatokan parhaita purjehtijoita ja
hyviä luovimaan. Se ei alkuunkaan olisi onnistunut ilman kunnon köliä. Pienemmissä
veneissä olivat 2" - 3" korkeat kölit koko emäpuun mitalla, jolloin pystyi hyvin
purjehtimaan laitaista ja hieman nousemaan tuuleenkin, mutta kokkaveneissä oli keulasta
puoliväliin n. ½ m korkea lisäköli, mikä mahdollisti kunnolliset luoviominaisuudet. Köli oli
korkeimmillaan keulassa ja mataloitui perään päin mentäessä. Veneen puolivälissä lisäköli
loppui pienenä porrastuksena emäpuuhun, joka jatkui perään asti ehkä n. 3"- 4" korkuisena.
Peräsin oli irrotettava, ja veneet vedettiin perä edellä avoimille rannoille raivattuihin pikku
valkamiin - normaalisti vain käsivoimin sen verran, että ei jäänyt kolkuttamaan.
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Saimoja Inkerin rannikolla, Suomenlahdella vai Laatokalla?

Saiman linjat. Piirros: Jouni Arjava.
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Aamuinen lähtö Metsäpirtin Saaroisten satamasta 1920-luvun lopulla. Kuvannut kauppias
Filemon Kuoppa ja kuva on hänen kummityttönsä Ilmi Ojalan (os. Taurén) kokoelmassa.

Osatarkennus edellisestä kuvasta.
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Saaroisten kylän aallonmurtaja vuonna 1996. Se on rakennettu 1930-luvun alussa. Kuva:
Pentti Ahtiainen.

Vaikka saiman ja pienen rantii-veneen sivuprofiilissa onkin eroja, on niiden rungon muodossa myös
paljon keskinäisiä yhtäläisyyksiä. Ensinnäkin useista muista venetyypeistä poiketen laatokkalaisten
keskikohdat ovat ylhäältä katsoen kaarevammat ja keula ja perä suipommat. Saman muodon olen
löytänyt toisaalta Äänisen ja toisaalta Färsaarten veneistä.18 Erityisen tyypillistä laatokkalaisissa on se,
että siellä, missä köli ja kokkapuu yhtyvät, kaaret ovat vesilinjan kohdalla koverat samoin kuin vesilinja
on keulassa ylhäältä katsoen kovera. Vaikka keulassa on kantavuutta yläosassa, leikkaa terävä vesilinja
hyvin vettä, ja vasta-aallokossa keulakaarien koveruus jurskauttaa aallon kahtia, eikä vene läiskähdä
aaltoon, kuten vene, jossa on lusikkamaisempi keula. Tästä minulla on omakohtaista kokemusta, kun
40-luvulla Etelä-Päijänteellä isäni kanssa usein soudimme Sortavalassa 1938 rakennetulla veneellä ison
selän yli runsaan 10 km:n päähän kauppatavaroita tai lautakuormia hakemaan.

