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Helsingissä on veistetty veneitä ja laivoja satoja vuosia. 1500-luvulla Helsingissä oli kruunun omistama 
Laivakartano, joka rakensi ja varusti sotalaivoja, ja 1760-luvulla aloitti Suomenlinnan telakka laivojen 
veistämisen. Vapaa-ajan veneiden tuotanto alkoi 1800-luvun lopulla. Veneiden rakentamisen kultakausi 
kesti 1900-luvun alusta 1990-luvulle. Aluksi veneet veistettiin puusta, 1970-luvulla alkoi muovien kausi. 
Veneiden kotimainen tuotanto jatkuu vaikka se on vähentynyt. 

 

Veneet ja niiden suunnittelijat ja omistajat tunnetaan - mutta kuka veneet rakensi ? 

 

Kahdesta Helsingin veistämöstä on julkaistu kirjat, mutta veneiden tuotannosta ei ole 

aikaisemmin tehty yhtenäistä esitystä. Veneveistämöitä ja telakoita Helsingissä kertoo veneiden 

rakentamisesta 1800-luvun lopulta tähän päivään saakka. Teoksessa on paljon kuvia. 

 

Veistämöt eivät ole kadonneet Helsingistä, mutta niiden työ on muuttunut kunnostamiseksi ja 
entisöinniksi. Uusia veneitä veistetään harvemmin - siihen tarvittava tieto ja taito ovat kuitenkin 
vielä jäljellä. 

 

Veneveistämöt ja telakat ovat edelleen olennainen osa Helsingin merellistä maisemaa. Helsingissä 
on ollut lukuisia ammattimaisia veistämöitä sekä telakoita ja niistä lähes 30 esitellään teoksessa. 
Osa on lopettanut, mutta uusia on tullut tilalle. Helsingissä on nyt monta modernia venetelakkaa, 
jotka ovat keskittyneet lasikuituveneiden ja moottoreiden huoltamiseen - ne on kuitenkin jätetty 
tämän katsauksen ulkopuolelle. 

 

Kaupunkilaiset ovat rakentaneet myös itse veneitä omaan käyttöön. Se oli mahdollista silloin,  kun 
miehillä vielä oli käsillä tekemisen taito. Muutamilla pursiseuroilla oli erityiset veistämörakennukset 
tätä varten. Veneiden suunnittelijoiden kirjo oli laaja. Kansainvälisesti tunnettujen  suunnittelijoiden 
lisäksi monet harrastajat piirsivät veneitä. Erikoisia veneiden rakentajia olivat aikoinaan Sörnäisten 
Sementtitehdas ja Sörnäisten kuritushuone, jotka ovat rakentaneet monia purje- ja  
moottoriveneitä. 
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*Harrastuksena klassikkoveneiden kuvaaminen ja niistä kirjoittaminen 

*Kuvateos Segel och Hav - Purjeita Merellä, yhdessä Pekka Barckin ja Juha 
Lökströmin kanssa (Litorale Oy, 2004) 
*Valokuvanäyttelyitä Suomessa ja Virossa 

 

Sisältö: Kuvaukset Helsingin veneveistämöistä ja telakoista, A-4 koko, 76 sivua, pehmeät 
kiiltävät kannet. Runsaasti kuvia, harvinaisiakin. 

 

 Myynti:     Teosta saa tekijältä:  jorma.rautapaa@pp.inet.fi                 hinta 10 e  (sis. lähetyskulut)                                    

     sekä  täältä: www.painotalocasper.fi/verkkokirjakauppa   hinta 17,50 e (sis. 

lähetyskulut)      
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 Helsingin Venemessuilla myös seuraavilta osastoilta 
  *Mahogany Yachting Society MYS 
  *Nisse Häggblomin Moottorimuseo 
  *Puuveneveistäjät r.y.  
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