
M erikaupunkia on 
vaikea kuvitella 
ilman satamia, 
veneitä ja vene-
telakoita. Itäme-

ren valkoinen helmi, Helsinki, on 
tarmokkaasti hankkiutunut eroon 
ainutlaatuisesta historiastaan ve-
neveistämöiden kaupunkina. Hel-
sinki on vuosien mittaan laajen-
tanut merelle ja täyttömaan alle 
on jäänyt pieniä saaria. Sellaisia 
ovat esimerkiksi Sörnäisissä Ha-
nasaari ja Kana. Saarissa olleiden 
veistämöiden rakennukset on jy-
rätty nurin ja raunioiden päällä on 
jo vuosia maannut voimalaitoksen 
mustat kivihiilivuoret. Kyseisillä 
saarilla veneitä tehneiden veistä-
möiden ja veistäjien nimiä ei oi-
kein tahdo kukaan enää muistaa.

Ei ole ainakaan tähän asti muis-
tanut, mutta nyt niitäkin on kai-
vettu esiin.

Alkuvuodesta 2016 ilmes-
tyi Jorma Rautapään kokoa-
ma omakustanne, johon hän on 
ansiokkaasti koonnut helsinki-
läistä veneenrakennushistoriaa. 
Kirjassaan Rautapää toteaa, ettei 
kyseessä ole historiallinen tutki-
mus, vaan ”hajanainen kokoel-
ma havaintoja ja tarinoita”. Kirja 
pyrkii kertomaan kuka puuve-
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Helsingin vanhat 
venetelakat kirjoissa

Puuveneiden  
pääkaupunki
Puuvenetelakat ja veneveistämöt ovat osa pää-
kaupunkimme merellistä maisemaa. Harva tai-
taa ymmärtää niihin sisältyvän perinnön arvon.

Juha Virtanen

neitä rakensi ja missä. Jos joku 
tekee joskus aiheesta oikein vi-
rallisen tutkimuksen, niin tämän 
opuksen kautta varmasti aukeaa 
monia väyliä lähteä vääntämään 
tiedettäkin.

Rautapään kirja koostuu liki 
kolmenkymmenen veneveistä-
mön tarinoista, kuvista ja monista 
kartoista, joihin on piirretty tä-
män päivän helsinkiläisille vieras-
ta rantaviivaa. Jorma Rautapään 
tekstit kuvineen löytyvät myös 
miehen internetsivuilta www.
sailsandsea.fi.

Vastaavanlainen arvokas his-
toriatallenne on Päivi Kohosen 
koostama kirja Mustikkamaan 
venetelakoista. Runsaasti kuvia 
sisältävässä teoksessa käydään 
läpi lähinnä yhden telakan men-
neisyyttä yli sadan vuoden ajalta, 
viime vuosisadan alusta nykypäi-
viin asti. Kirja ilmestyi kevättal-
vella 2013.

Vanhoja perinteitä
Veneiden veistäminen Helsingin 
seudulla ei ole pelkästään viime 
vuosisadan historiaa. Helsingissä 
on Rautapään mukaan veistetty 
veneitä ja laivoja jo satoja vuosia, 
aina 1500-luvulta lähtien. Silloin 
seudulla oli kruunun omistama 
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Laivakartano, joka rakensi ja va-
rusti sotalaivoja.

Suomenlinnan telakalla alet-
tiin veistää laivoja 1760-luvul-
la ja huviveneiden veistäminen 
pääsi vauhtiin Helsingin seudulla 
1800-luvun lopulla.

Veistäjät esiin
Puuveneiden historiasta on kir-
joitettu paljon, myös Kipparissa, 
mutta teksteissä on painotettu 
vain venemerkkejä ja veneiden 
suunnittelijoita. Tekijät on yleensä 
ohitettu jossain sivulauseessa, el-
lei veneen suunnittelijana ole ollut 
joku merkittävä venemestari, joka 
on itsekin ollut mukana venettä 
tekemässä.

Rautapään ja Kohosen kirjois-
sa monet tekijät pääsevät esiin. 
Historian lisäksi niissä on tuo-
tu vahvasti esiin tämän päivän 
veneentekijöitä, jotka jatkavat 
veistämöiden perinnettä. Uusien 
puuveneiden veistäminen on tosin 
viime vuosina jäänyt vähemmäl-
le. Työnkuva on muuttunut uu-
den rakentamisesta vanhan säi-
lyttämiseen, mutta veistämöillä 
on säilynyt ammattitaitoa vielä 
uusienkin veneiden valmistami-
seen – vain asiakkaat puuttuvat.

Jorma Rautapää aloittaa kir-
jassaan veistämöiden läpikäymi-
sen kaupungin itäreunalta. Vator 
Oy:n ja Kohosen kirjasta tutun 
Mustikkamaan jälkeen tulee yk-
si mielenkiintoisimmista pai-
koista. Moni kirjan telakoista on 
vielä olemassa, mutta Hanahol-
mens Båtbyggeri on painettu ka-
donneen historian kirjoihin, kun 
Hanasaari jäi Sörnäisiin raken-
netun voimalaitoksen alle. Saari 
hautautui, mutta Rautapään kir-
jasta voimme lukea, että saarella 
toimi 1800-luvun lopulta lähtien 
kaksi veneveistämöä. Kirjan ku-
vitus avaa varmasti monelle ny-
kyhelsinkiläiselle vieraan, mutta 

Helsingin  
seudulla  
on veistetty  
veneitä satoja 
vuosia .
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mielenkiintoisen rantanäkymän 
Sörnäisistä.

Vain toisesta Hanasaaren veis-
tämöstä on löytynyt tietoja. Sen 
suunnittelijana ja työnjohtajana 
oli Emil Wegelius, josta on sanot-
tu, että hänen ansiostaan venei-
den suunnittelu nousi Suomessa 
nopeasti kansainväliselle tasolle. 
Vuonna 1885 hän aloitti työt myös 
Blekholmenin veistämöllä.

Hanasaaressa veneiden raken-
nus jatkui vielä pitkään sodan 
jälkeenkin, jolloin saarella toimi 
mm. Maneliuksen veistämö. Ei-
no Antinoja rakensi siellä ensim-
mäisen veneensä ja vesibusseja ra-
kensi saarella Aatos Poikolainen. 
Veneitä tehtiin ja korjattiin siihen 
saakka, kunnes saari jäi voimalai-
toksen maamassojen alle.

Blekholmarna eli Valkosaaret 
sijaitsevat lähes Helsingin ”kes-

kustassa”. Ne melkeinpä ansait-
sisivat oman juttunsa, sillä saariin 
liittyy niin paljon suomalaista ve-
neilyn historiaa yli sadan vuoden 
ajalta, ettei sitä ihan lyhyeen ta-
rinaan haluaisi tiivistää. Pelkäs-
tään vuosien 1885 ja 1960 väliin 
mahtuu kymmenkunta telakkaa 
ja veistämöyritystä. Veneisiin liit-
tyvää toimintaa on ollut sen jäl-
keenkin. Anton von Alftanin pe-
rustaman ensimmäisen telakan, 
Blekholmens Båthvarfin jälkeen 
listalta löytyy sellaisikin tuttuja 
nimiä kuin E. Suortti, Oy Maritim 
Ab ja Telva Oy.

Telakalta eläintarhaan
Turisteille Mustikkamaa on tut-
tu saari. Sitä kautta on kuljettu jo 
vuodesta 1973 lähtien Korkeasaa-
ren eläintarhaan. Päivi Kohosen 
kirjan luettuaan tietää saaresta 
muutakin kuin ulkoilutiet ja isot 
parkkipaikat.

Saarta on asutettu jo pitkään ja 
Wickmanin suvun telakka aloitti 
saaressa toiminnan vuonna 1911. 
Vuodesta 1918 on telakkatoimin-
taa ollut kahdella tontilla.

Wickmanin suvun vaiheisiin 
liittyy myös kuuluisa venesuun-
nittelija Herbert Condu, jonka 

vaimo Daphne oli omaa sukua 
Wickman. Condu itse hukkui Por-
voon saaristossa vain 40-vuotiaa-
na. Traagiseen tarinaan tietenkin 
kuuluu, että vaimo odotti saaressa 
miestään, jota ei sitten enää kos-
kaan tavannut elossa.

Kirjan parasta antia ovat kaikki 
sen noin 200 valokuvaa, joista nä-
kee ajan kulumisen ja venemallien 
muuttumisen. Telakalla on myös 
ollut asiakkaita ulkomaita myö-
ten. Tanskalainen mies, joka tuli 
Suomeen osallistuakseen sotaan 
vapaaehtoisena, oli pitkään te-
lakan asiakkaana ja säilytti siellä 
kaikkiaan kolmea venettään, aina 
1980-luvulle saakka.

Mystiseksi jäi sen sijaan tarina 
saksalaispariskunnasta, joka jätti 
veneensä telakalle syksyllä 1979. 
Heidän piti tulla seuraavana kevää-
nä hakemaan venettä, mutta heistä 
ei sen jälkeen kuullut kukaan. Vene 
jäi maihin vielä Wickmanien lope-
tettua telakan pitämisen.

Kamppailua Ouriteista
Jo aiemmin oli esillä Helsingin 
paisuminen kohti merta, minkä 
vuoksi moni pikkusaari on ensin 
muuttunut täyttömaiden myötä 
osaksi mannerta ja lopulta kadon-
nut kokonaan kartalta. Parhail-
laan käydään vakavia keskusteluja 
Ouritsaarten telakan tulevaisuu-
desta, sillä sen vuokrasopimus 
kaupungin kanssa on sanottu irti 
ja tilalle kaavaillaan liikuntaviras-
tolle omaa läntistä venesatamaa ja 
varikkoa.

Otto Evert Lindgren perus-
ti telakan ja veistämön saarille 
1920-luvulla. Ouritsaarten tela-
kan historia alkaa tosin jo vuo-
desta 1908. Silloin venemestari 
Werner Jansson siirtyi saarille, 
jotka vielä silloin tunnettiin Kot-
kasaarina. Ourit-nimi vakiintui 
käyttöön 1940-luvulla. 

Telakan säilyttämistä halua-
vat ovat perustaneet tukiryhmän 
Helsingin Puuvenekeskus ry:n. 
Mukana siinä ovat muun muas-
sa telakan nykyinen vuokraaja ja 
telakalla säilytettävien veneiden 
omistajat. Yhdistyksen  tarkoi-
tuksena on jatkaa telakointia ja 
solmia uusi vuokrasopimus lii-
kuntaviraston kanssa. Yhdistys 
haluaa myös vaalia toiminnallaan 

Vanha Helsinki oli  
veneveistämöiden kaupunki

Jutun kuvituksena käytetyt 
kuvat ovat Lauttasaaren 
länsipuolella olevalta Nahka-
housut-saarelta, jossa vuonna 
1929 Edvard ja Edvin Deger-
man aloittivat veneiden 
rakentamisen. Edvard oli 
aiemmin ollut töissä Mustikka-
maan telakalla ja Ouritsaarilla. 
Sähkö saarelle tuli vasta 
1930-luvun lopulla. Nyt 
samoissa telakkarakennuksissa 
toimii veneveistäjä Juha Tiira, 
joka rakentaa uusia puuveneitä, 
kunnostaa ja korjaa vanhoja ja 
telakoi niitä talvisin. 
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Telakkatietoa on tallennettu

Helsingin vanhoista venetelakoista ja -veistämöistä on viime vuosina 
tehty useampikin kirja, joten veistämöihin ja veneiden tekemiseen liit-
tyvät tiedot eivät ole täysin ”katoavaa kansanperinnettä”, kuten tava-
taan sanoa. Tämä artikkeli perustuu kahteen teokseen, jotka ovat il-
mestyneet vuosina 2013–2016.

Veneveistämöitä  
ja telakoita Helsingissä
Jorma Rautapää, 2016, ISBN 978-
952-93-6728-3. Pehmeäkanti-
nen, koko A4, sivuja 80, hinta  
10 €, www.sailsandsea.fi.

Helsingin Mustikkamaan  
venetelakat 1911–2013
Päivi Kohonen. Kustantaja Laak-
sonen, 2013. ISBN 978-952-5805-
37-6. Koko 210 x 270 mm, kova-
kantinen, sivuja 78, hinta 28 €, 
www.kustantajalaaksonen.fi. 

kulttuuriperintöä, puuvenekult-
tuuria ja vanhaa käsityöläisam-
mattia.

Liikuntalautakunta on käsi-
tellyt asiaa toukokuun lopulla, 
joten palaamme aiheeseen myö-
hemmin uudelleen.

Muitakin pääkaupunkiseudun 
rantatontteja varmasti katsel-
laan ahneesti ja arvioidaan, mi-
ten niiden tarjoama merinäköala 
saataisiin hyödynnettyä tornita-
loiksi ja kovan rahan asunnoiksi.

Pienempiä tekijöitä
Rautapää muistuttaa kirjansa lo-
pussa Helsingin seudulla veneitä 
syntyneen myös monien muiden 
kuin varsinaisten ammattilaisten 
tekeminä. Osa veneentekijöis-
tä oli veneharrastajia, joilla oli 
sekä varaa että puitteet tehdä, 
kuten Arvo Urholla, jolla oli me-
talliteollisuustehdas Helsingissä. 
Hän harrasti veneiden suunnit-
telua ja myös rakensi niitä. Osa 
taas työskenteli jollain isommal-
la veistämöllä, mutta teki myös 
vapaa-ajallaan veneitä myyntiin. 

Joku toinen siirtyi palkkatyöstä 
itsenäiseksi yrittäjäksi ja perusti 
oman veistämön.

Yksi pääkaupungin erikoi-
simmista ”veneveistämöistä” oli 
Sörnäisten kuritushuone, jonka 
puuverstaalla vangit tekivät huo-
nekalujen lisäksi keskikokoisia 
purjealuksia.

Vähänkin puuveneistä ja histo-
riasta kiinnostuneiden kannat-
taa hankkia nämä kirjat hyllyn-
sä. Molemmista kirjoista välittyy 
venetelakoilla elettyä elämää, ly-
hyesti ja pintapuolisesti, mutta 
kokonaisuutta täydentää mo-
lempien runsas kuvitus. Vanhat 
valokuvat antavat monipuolisen 
ja välillä turhia kaunistelematto-
man ajankuvan veneveistäjien ja 
heidän perheidensä arjesta Hel-
singin kymmenillä venetelakoilla 
ja lähisaarilla. Uudemmat kuvat 
esimerkiksi Suomenlinnasta tai 
Lauttasaaren kupeesta Nahka-
housuilta kertovat siitä lohdulli-
sesta tiedosta, että puuveneiden 
valmistus ei ole täysin loppunut 
Helsingin veistämöillä. •
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