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Entisen Suomen Laatokan alueen veneet ja niiden rakentajat
Lounainen alue
Lähtekäämme nyt kiertämään vanhan, Suomen puoleisen Laatokan rantoja Matti Tuuliaisen tutkimusta
seuraten, mutta sitä myös myöhemmillä tiedoilla täydentäen. Vanhan rajan tuntumassa Metsäpirtin
pitäjässä oli suuri Saaroisten kalastussatama. Koska Kannaksen rannikko on avointa ja matalaa, on
siellä suojaisia venevalkamia harvassa, ja kalastus olikin keskittynyt vain muutamaan
kalastajayhdyskuntaan. Pyynti tapahtui rannikon lähelläkin avomeriolosuhteissa, ja tärkeässä
koukkupyynnissä liikuttiin koko pohjoisen Laatokan alueella. Siksi juuri siellä kehittyivät suurista
kalastajaveneistä parhaat, edellä mainitut kokkaveneet eli kalasaimat. Matalien avoimien rantojen takia
veneet jouduttiin vetämään usein puolittain tai kokonaan maalle, ja siksi veneen keskikaaren muoto oli
litteämpi kuin muualla.19
Sama ilmiö esiintyy Perämeren koillisrannikolla.20
Tällä alueella
pienempienkin veneitten perävantaat olivat muista laatokkalaisista poiketen keulaa pystymmät.
Satakunta vuotta sitten Metsäpirtissä rakensivat isoja veneitä mm. Martti ja Kaapro Laulajainen, 1930luvulla Robert Lylander sekä Martti Peltonen (”Karhu-Martti” tai ”Suur-Martti”) ja Juho Peltonen
(s.1891).21

Juho Peltonen rakentaa viimeistä venettään kauppias Nikolai Timofejeffille Metsäpirtissä,
Saaroisten kylästä Laatokan rantaan johtavan tien risteyksessä vuonna 1938. Apumiehenä toimii
Martti Hatakka. Taustalla Saaroisten Kiiskilän kylän rakennuksia. Kuvannut kauppias Filemon
Kuoppa. Kuva Anisia Myöhäsen (os. Timofejeff) perheellä.

Lauri Peltonen (Juhon poika): Tästä isäni Juhon viimeisestä veneestä tuli
moottorikäyttöinen (Bolinder- tai Vikström -moottori?). Purjeiden käytöstä oli
kylässä tuolloin jo luovuttu, mikä näkyi myös venemallin muuttumisena.
Venelautojen valinta sahausta varten oli tarkkaa työtä. Isä valitsi jostain Metsäpirtin
metsistä näreen oksattomia, terveitä tyvitukkeja. Sahaus tapahtui käsivoimin kahden
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miehen työnä. Toinen toimi pukin päällä yläsahurina ja toinen taas alasahurina ja
harvajakoisen justeerin annettiin purra puuta vain alas sahauksen aikana. Tällä
menetelmällä saatiin päivässä valmiiksi kaksi lautaa.
Isän rakentamat veneet olivat yleensä alle 10-metrisiä.

”Kolaloist” eli Timofejeffít laskevat vesille edellisen kuvan venettään Saaroisten kalasataman
rannassa. Kuvannut Filemon Kuoppa.

Veneenrakentaja Juho Juhonpoika Peltonen
(s.12.5.1891) 60-vuotiaana Uudenkaupungin
maalaiskunnan Sundholmassa. Kuva Tuula
Holmströmín (Juhon tyttären tytär) kokoelmasta.
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Rihmaräädyllä eli siimaa kokemassa Laatokalla. Vene on moottorikäyttöinen. Kuva:
Filemon Kuoppa.

Jouni Arjava: Moottoriveneessä on hyvä olla köliä jonkin verran
suuntavakavuuden vuoksi ja rullaamista vaimentamaan, ja perässä sitä
pitää potkurin suojaksi vielä korottaa. Näin ollen moottorivenettä ei voinut
vanhaan tapaan vetää perä edellä pikkuvalkamiin. Kannaksen rannikolla
isot moottoriveneet syrjäyttivätkin purjehtivat kokkaveneet vasta, kun
kalastussatamiin saatiin 1930-luvulla aallonmurtajat, ja veneet voitiin
jättää laitureihin kellumaan.

Aune ja Jalmari Taurén lähdössä merelle kierreveneellään Saaroisten
Saunaniemen majakan edustalla. Taurénien kuvan ottanut Filemon Kuoppa.
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Pentti Ahtiainen: Kohonuotta eli kierre* oli yksisiipinen nuotta, jossa oli n.
70 m pitkä siipi eli reisi. Nuotta tunnettiin sellaisena hyvin ainakin
Metsäpirtistä Sortavalaan ulottuvalla Laatokan rannikolla. Se oli yleisesti
matalikoilla käytetty pyyntiväline Metsäpirtissä ja vaati tarkoitukseen
sopivan veneen, jonka piti olla ketterä käsitellä ja merikelpoinen myös
kalalastissa. Kierreveneessä käytettiin usein myös kahta airoparia.
( * Metsäpirtissä käytössä oli nimen kierre-muoto, kuten yleiskielessäkin. Kierä -muoto
lienee taas Sortavalan seudun murretta.)

Kierrevene Metsäpirtistä.

Hyytiät kokoamassa kuivumassa ollutta kierrettä veneeseen merelle lähtöä varten Metsäpirtin
Saaroisissa. Kuvassa näkyvää, haarapilla varustettua kierrevenettä on käytetty kierrepyynnissä
myös Neuvostoliiton puoleisella kalastussopimusalueella Metsäpirtti -nimikoinnista päätellen,
tuskin kuitenkaan ilman isompaa ”tukivenettä”. Kuva: T. Hyytiä.
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”Vaskeloisii ja Koseloisii venneitä” Metsäpirtissä, Saaroisten satamassa.

Pentti Ahtiainen: Rantii –vene, kuten rantii –nuottakin* olivat melko
tuntemattomia Metsäpirtin Laatokan rannanpuoleisissa kylissä.
Rantii -tyyppisiä pieniä veneitä käyttivät Metsäpirtin sisämaakylien
Vaskelan (Suvannon ja Taipaleenjoen rannalla), Neusaaren ja Koselan
(Viisjoen varrella), sekä jokisuun Taipaleen kylän asukkaat molkkeen
kierrepyynnissä myös Laatokalla. Näitä kuvassa näkyviä, vaihtelevan
mallisia veneitä pidettiin usein ”sesonkiaikana” Saaroisten kylän satamassa
tätä pyyntitarkoitusta varten.
*

yleensä rannalta, mutta myös veneestä käsin laskettava ja koettava pieni nuotta, jossa n.
20 m pitkä siipi eli reisi.

Toinen merkittävä kalastajakylä Laatokan rannalla oli Viipurin läänin Pyhäjärven pitäjän Sortanlahdessa
Konevitsan luostarisaaren kohdalla. Sinne siirtyi kutsuttuna veneveistäjäsuvun jäsen Viljam Laulajainen
(s.1892 Metsäpirtin Taipaleen kylässä). Hän rakensi joka vuosi lukuisien pienempien veneitten lisäksi
yhden n. kymmenmetrisen kokkaveneen, purjehti sillä yhden purjehduskauden ja möi sen vasta sitten
edelleen. Hän oli intohimoinen veneen mallin edelleen kehittäjä jo purjeiden aikakaudella, ja hänet
palkittiin Viipurin messuilla Laatokan moottoriveneen kehittäjänä.22
Kaakkoisella alueella oli luovuttu kokkapuiden päiden pyöristämisestä, ja pienemmissäkin veneissä oli
perävannas selvästi pystympi kuin keulavannas. Ylätohkon reikä oli pyöreän sijasta nelikulmainen –
Laulajaisella koristeellinen "kissanpää.” Nokkapuolella hän päätti ylimmän laitalaudan ennen
kokkapuuta tähtikuvioon, mutta perässä lauta ulottui pääksyyn asti. Muista veistäjistä poiketen hän teki
kaikkiin veneisiinsä
–
pienimpiinkin – pisaralaidat, ja kanasimet eivät hänellä olleet
poikittaissuunnassa suorat lankusta tehdyt vaan ohuesta laudasta hieman kaarevat.23
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Viljam Laulajaisen Padasjoella vuonna 1946 Väinö Arjavalle
rakentama 5,5 x 1,64 m:n vene, Norppa.

Jouni Arjava: Kuvassa Norppa v. 1951. Emäpuuköli on 4 m pitkä ja 7 cm korkea.
Aluksi käytössä oli 8½ m2 :n purje ilman vantteja ja harusta. Myöhemmin ruvettiin
käyttämään kolmiofokkia 1 - 2½ m2, ja lisättiin vantit ja harus.
Lisäköli rakennettiin teräksestä 1952. Keulakanasinta on hieman jatkettu ja
pisaralaitoja korotettu. Ilmajäähdytteinen 3 hv:n keskimoottori asennettiin 1964.
Norppa siirrettiin 1998 Puulalle.
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Norppa, jonka on kuvannut Matti Haapanen. Kuvan ottaja teki elämäntyönsä Rauma-Repolan
telakoilla, pisimpään Raumalla.

Norppa kuivilla. Alkuperäinen, Laulajaisen rakentama peräsin oli tarttunut kiveen. Se
korvattiin kuvassa näkyvällä, Jouni Arjavan tekemällä suuremmalla, mutta silti
alkuperäisen mallisella peräsimellä.
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Viljam Laulajaisen 1952 Heikki Tarjanteelle rakentama 5,6 x 1,78 m:n vene,
”Tiira”. Keulakanasin tilauksesta normaalia pitempi. Edelleen Päijänteellä, nyt
Jouni Arjavalla. Tiira tässä lähdössä pienellä purjeella matkalle vaativassa säässä
vuonna 1982.

Viljamin 1952 Väinö Arjavalle Padasjoella rakentama 5,0 x 1,6 m:n vene.
Emäpuuköli 3½ m pitkä ja 4 cm korkea. Veneessä tarvittaessa 5½ m2:n purje,
poikkeuksellisesti joskus kaksi purjetta. Varustettiin 1958 perämoottorilla, jolloin
perärangan pää (rumasti) katkaistiin. Kuvassa vene 2-mastoisena 1974.

Jouni Arjava: Viljam Laulajaisen poika Esko kertoi isänsä Karjalassa
viimeiseksi rakentamasta veneestä, asikkalalaisen Javanaisen tätä häneltä
kysyessä. Viljam oli 1939 rakentanut 12 ½ m pitkän veneen, johon oli
asennettu 24 hv:n moottori. Kone oli kai saatu evakkoon ja vene särjettiin
lähtiessä. On epävarmaa, rakensiko hän jatkosodan aikana veneitä
Laatokalla purjehtimista varten. Kauempana avomerellä liikkuminenhan
oli sotatoimien takia siviileiltä kiellettyä, ja moottorin sekä polttoaineen
saaminen taisi olla vaikeata, joten soutu- ja purjevoimalla pienemmällä
veneellä ehkä tuli toimeen.
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Lounaisrannikon kolmannesta tärkeästä veneenrakennuskylästä Vuohensalosta Tuuliainen tietää kertoa,
että siellä rakennettiin kokkaveneitä eniten. Tuuliainen valittaa, ettei hän työnsä alkuvaiheessa
ymmärtänyt haastatella tämän kylän mestareita, vaan vasta luoteisen rannikon veneentekijöitten
kehuttua vuohensalolaisia kokkaveneitä tajusi tuon kylän merkityksen.24
Näin emme tiedä varmasti, minkä nimisiä veneenveistäjiä sata vuotta sitten Tuuliaisen tutkimuksen
aikoina Vuohensalossa oli, mutta onneksi tuosta kylästä on julkaistu hyvin toimitettu kirja, jossa
kerrotaan veneistä ja veneentekijöistä maailmansotien välisenä aikana.25 Myös olen saanut haastatella
kahta hyvämuistista yli 80-vuotiasta kalastajaperheen serkusta.
Vuohensalossa oli samat veneenmallit kuin Metsäpirtissä ja Sortanlahdessa. Mainittavia venemestareita
olivat ainakin Tuomas Paajanen, Heikki Virolainen, Heikki Yrjönpoika Vuohelainen sekä Heikki
Matinpoika Vuohelainen eli ”Mati-Heikki”.26 Ainakin useimmat heistä ovat olleet aikamiehiä sata
vuotta sitten. Siitä ei ole tietoa, olivatko he veneenveistäjien poikia, mikä usein oli tapana. Oliko
veistäjillä ylikysyntää purjeveneistä moottoreihin siirryttäessä, kun kylään ostettiin veneitä myös
muualta. Eero Javanaisen isä oli ostanut purjeveneen Salmista ja aikansa purjehdittuaan asentanut siihen
moottorin 1926. Seuraavan vuosikymmenen lopulla hän rakennutti moottoriveneen edellä mainitulla
naapuripitäjän Viljam Laulajaisella, joka oli 1935 tehnyt veneen myös hänen veljelleen.27

