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Taustaa
Tämän Suomenlinnan hoitokunnan tilaaman selvityksen tavoitteena on ollut tuottaa kokonaiskuva
Susisaarella sijaitsevan vetotelakan toiminnallisesta historiasta. Telakasta ei ole aiemmin koostettu
yhtenäistä historiakatsausta. Telakan toimintaan liittyviä asiakirjoja ei ole kattavasti säilynyt, eivätkä
säilyneet dokumentit ole löydettävissä yhdestä paikasta. Tämänkin selvityksen jälkeen moni telakan historian
käännekohta ja aikakausi jää odottamaan lisätutkimuksia, mutta arkistotutkimusten ja haastatteluiden avulla
saatu kooste tuo kaivattua lisäinformaatiota tästä suuremman ja tunnetumman telakan katveeseen
jääneestä pienestä telakasta.
Ajallisesti vetotelakan historiaa käydään läpi Suomenlinnan historian kausien mukaan. Tähän sisältyy alueen
käyttö aikakausina ennen telakkatoimintaa. Ruotsalainen kausi alkoi linnoituksen perustamisesta 1747 ja
kesti vuoteen 1808, jolloin linnoitus siirtyi venäläisten hallintaan. Telakka lienee rakennettu 1890-luvun
lopulla. Venäläinen kausi kesti kevääseen 1918 asti, jolloin telakka siirtyi Viaporin mukana Suomen valtion
hallintaan.
Telakan vaiheet tiivistettynä
Susisaaren telakan alueella oli rakennuksia jo 1700-luvun puolivälissä. Alueen kallioleikkausten katsotaan
olevan 1700-luvulta, ja Museoviraston arvioiden mukaan poukamaa on saatettu käyttää pienempien alusten
kiinnityspaikkana. Venäläisen kauden alkupuolelta ainakin 1840-luvulle saakka alueella on toiminut mm.
yleinen sauna. Poukaman pohjukassa on karttojen mukaan ollut laituri tai vaja. 1800-luvun loppupuolesta on
vähemmän tietoa. Telakan rakentamisen ajankohta ei ole tiedossa, mutta löytyneiden dokumenttien mukaan
se lienee tapahtunut vuosien 1896 ja 1899 välillä. Telakka lienee rakennettu linnoituksen alusten huolto- ja
säilytyspaikaksi, mutta sen käytöstä venäläisellä ajalla on toistaiseksi löytynyt vähän tietoa. Vuodesta 1918
telakka kuului Suomen valtiolle, ja sen toiminta oli 1950-luvulle saakka pitkälti puolustushallintoon liittyvää.
Telakan alkuvaiheet suomalaisella ajalla perustuvat hajanaisiin mainintoihin ja muutamiin valokuviin. 1920luvulla telakalla on valokuvien mukaan aluksia, vaikka se ei ainakaan vuosikymmenen alussa ollut kovin
hyvässä kunnossa. Telakkaa mitä ilmeisimmin kunnostettiin 1920- ja 1930-luvulla, jolloin se siirtyi Valtion
laivatelakan hallintaan. 1940-luvulla siellä korjattiin ja talvitelakoitiin erityisesti merivoimien kalustoa.
Vuonna 1950 telakka siirtyi perustetun Valmet Oy:n käyttöön. Siviilikäyttö lisääntyi, ja telakalle nostettiin
sotalaivojen ohella kaljaaseja, vesibusseja ja yksityisiä veneitä. Vuonna 1964 telakka vuokrattiin pursiseura
Merenkävijät ry:lle, ja sitä käytettiin seuraan kuuluvien purjeveneiden talvitelakointiin. Vuonna 1968 telakan
vuokrasi puuseppä Keijo Saarinen, joka toimi telakan yrittäjänä aina vuoteen 2016 saakka. Telakka toimi
pienveneiden korjaus- ja talvisäilytyspaikkana. Syksyllä 2018 telakka-alue tyhjennettiin ja siivottiin.
Nimityksestä
1900-luvun alkupuoliskolla telakka tunnettiin (Susisaaren) rullatelakkana, mutta eri yhteyksissä saatettiin
puhua pelkästään Susisaaren telakasta. Niin ikään Susisaaressa sijaitseva kuivatelakka tunnettiin
Suomenlinnan telakkana. Joissakin vanhoissa yhteyksissä puhutaan myös nostotelakasta, ja harvemmin
"hinaustelakasta" (termillä on viitattu myös uivaan telakkaan). Suomenlinnan ja Valmet Oy:n yhteyksissä
sekaannusta voi aiheuttaa myös se, että Suomenlinnassa ja Valmet Oy:llä oli muitakin nosto- eli vetotelakoita
(Valmetin toinen vetotelakka Helsingissä sijaitsi Katajanokalla). Ensimmäisissä viittauksissa telakkaan esiintyy

venäjän sana "elling". 1 Susisaaren telakka oli nimenomaan tykistön telakka. Insinöörihallinnon vetotelakat
olivat Isolla Mustasaarella (Komendanttisaari).
Viimeiset 50 vuotta Susisaaren telakka on tunnettu "Saarisen telakkana", siellä yrittäjänä toimineen Keijo
Saarisen mukaan. Markkinoinnissa ja virallisissa yhteyksissä nimenä oli Venetelakka K. Saarinen. Telakkaan
on 1900-luvun jälkipuoliskolta alkaen viitattu myös (Susisaaren) vetotelakkana ja venetelakkana. Joillekin
telakka jäi mieleen Merenkävijöiden telakkana, koska 1960-luvulla telakka oli muutaman vuoden Pursiseura
Merenkävijäin käytössä.
Tekniikasta
Susisaaren telakka on vetotelakka, jossa alukset nostetaan ylös kiskoilla olevan kelkan avulla. Tällaisia
telakoita kutsuttiin 1900-luvun alkupuolella nimellä rullatelakka. Sillä nimellä monet suomenlinnalaiset ovat
telakan tunteneet aina 1950-luvun jälkipuoliskolle.
Vetotelakan nostoluiskalla on kiskot mereen sekä nostovaunu, jonka päällä on telakointipukki. Ne lasketaan
niin syvälle veteen, että vene voidaan uittaa pukin päälle. Sen jälkeen nostovaunu vedetään vinssillä ylös ja
pukki veneineen siirretään sivuttain parruja pitkin lopulliselle paikalleen. Vetotelakka vaatii paljon työtä, ja
siksi useimmilla telakoilla veneet nostetaan nykyisin nostureilla talvehtimispaikoilleen. 2
Helsingissä on muutamia muitakin vetotelakoita, mm. Merenkävijöiden telakka Särkällä ja Veneveistämö
Juha Tiiran telakka Nahkahousut -saarella Lauttasaaressa. Suomenlinnassakin on parissa muussa paikassa
kiskoilla varustettu pienimuotoinen vetotelakka, yksi Suomenlinnan pursiseuran ja toinen merivartioston
rannassa. 3
Ruotsalainen aika, 1747–1808
1700-luvun kartoissa telakan paikalla ei ole telakkatoimintaan viittaavia merkintöjä. Rakennuksia siellä näkyy
jo vuosien 1749 ja 1750 kartoissa. 4 Museoviraston lausuntojen perusteella paikalla on saattanut olla
jonkinlainen telakka tai satamapaikka pienempiä aluksia varten jo 1700-luvulla, vaikka tuon ajan
suunnitelmista ja kartoista ei löydy selkeitä merkintöjä. 5 Kartoista voidaan nähdä, että paikalla oleva
poukama on ollut jo luonnostaan veneiden säilytykseen tai telakaksi sopiva. Ranta on saattanut nousta
tasaisesti merestä, mutta on myös mahdollista, että maasto on saanut muotonsa kallion louhinnasta.
Rakennushistoriallisten selvitysten mukaan kallioleikkaus on 1700-luvulta. 6 Ei ole tietoa, onko tarkoitus ollut
rakennusmateriaalin louhinta vai venesatama. Saaristolaivastoa tutkinut Hannu Matikka pitää hyvin
mahdollisena, että pienempiä aluksia olisi tällä paikalla säilytetty. Lisäksi tiedetään, että Viaporissa veistettiin
aluksia muuallakin kuin varsinaisella telakalla. Kallioleikkaukset voivat Matikan mukaan olla myös kesken
jäänyttä rakennelmaa, joka on aloitettu ennen vuonna 1788 alkanutta sotaa, joka lamaannutti linnoituksen
rakennustyöt.7

Э�ллинг (elling) = telakka (slipi, vetotelakka). Venäjä-ruotsi-sanakirjassa vuodelta 1896: Э�лингъ (eling) = slip.
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Puuttuminen kartasta tai suunnitelmasta ei ole aina osoitus siitä, ettei jollakin paikalla olisi jonakin aikana
voinut sijaita rakennusta tai rakennelmaa, koska karttoja ja suunnitelmia on tehty erilaisiin tarpeisiin, eikä
kaikkien yksityiskohtien merkitseminen ole aina ollut tarkoituksenmukaista. Joka tapauksessa vuodelta 1797
olevassa kartassa telakan alueella on jo useampia rakennuksia.

Kaksi karttaa vuodelta 1750. Toisessa näkyy rakennus. (Riksarkivet Översiktsplaner nr. 12 8 ja 10b9).

1757 kartassa näkyy merkintöjä telakan kohdalla. Viivat ovat samansuuntaisia kuin edelleen havaittavissa
olevat kallioleikkaukset. 10 (Riksarkivet)

Riksarkivet, Utländska stads- och fästningsplaner, Sveaborg Översiktsplaner, SE/KrA/0406/12/042/A/012 (1750),
bildid: K0017626_00001. Yksityiskohta kartasta.
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Riksarkivet, Utländska stads- och fästningsplaner, Sveaborg Översiktsplaner, SE/KrA/0406/12/042/A/010b (1750),
bildid: K0017624_00001. Yksityiskohta kartasta. Ks. myös Laulumaa & Lagerstedt 2013, 10.
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bildid: K0017636_00001. Yksityiskohta kartasta; Ks. myös Laulumaa & Lagerstedt 2013, 12.
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Saaristolaivaston ensimmäiset Suomenlinnassa rakennetut alukset laskettiin vesille vuonna 1764
kuivatelakalla. Sittemmin 1760-luvulla aluksia rakennettiin Suomenlinnassa myös muilla telakoilla. On
arveltu, että laivoja olisi rakennettu ainakin Tykistölahdessa kuivatelakan vastapäisellä rannalla Ison
Mustasaaren itärannalla, missä sijaitsi Eskaaderin toinen varviranta, lilla varvet. Siellä on edelleen pieni
vetotelakka, joka on merivartioston käytössä. Suomenlinnassa oli ollut jo aiemminkin useita aluksia, joskin
ne oli rakennettu ulkomailla. 11

Vuodelta 1797 peräisin olevassa kartassa (pohjoinen vasemmassa laidassa) suuri osa rakennuksista on
esitetty vain viivapiirroksin eikä niiden käyttötarkoitus käy selville. Nykyisen telakan alueelle, kuvan keskellä
olevaan Susisaaren kaakkoiskärkeen on merkitty neljä rakennusta. Ne näkyvät edelleen kartassa vuodelta
1804. Vuonna 1806 rakennuksista on jäljellä kaksi. Inventointiraportin mukaan rakennusten jäännöksiä voi
olla vielä säilyneinä myöhempien kerrosten alla. 12

Ruotsalaisen ajan puretut rakennukset (rantaviiva 1748) 13
Matikka 2006, 74–76.
Riksarkivet, Utländska stads- och fästningsplaner, Sveaborg Översiktsplaner, SE/KrA/0406/12/042/A/060 (1797),
bildid: K0017678_00001, yksityiskohta; SE/KrA/0406/12/042/A/065 (1804), bildid: K0017688_00001;
SE/KrA/0406/12/042/A/067 (1806), bildid: K0017690_00001; Ks. myös Laulumaa & Lagerstedt 2013, 13–14.
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001‐B. Hiilivarasto (kålbod) on vuoden 1749 kartassa (Kra 0406:12:042:A:008 1749), mutta ei enää 1752 (Kra
0406:12:042:A:014 1752). Samalle kohdalle on merkitty rakennus vuoden 1797 kartalla (0406:12:042:A:060
1797). Paikalla on nykyisin telakan betonisia rakenteita. 14
021‐B ja 022-B. Rakennusten käyttötarkoituksesta ei ole tietoja. Ne näkyvät ensimmäisen kerran kartalla
vuonna 1797. (Kra 0406:12:042:A:060 1797.) Tällä kohdalla on nykyään tiheää vesakkoa. Rakennuksen 022‐
B kohdalla on osittain myös myöhemmin rakennetun varastorakennuksen perusta. 15

Purettujen rakennusten paikkoja ja kallioleikkaukset, joiden on arvioitu
olevan 1700-luvulta. 16

Laulumaa & Lagerstedt 2013. Liite 1, s. 4.
Laulumaa & Lagerstedt 2013. Liite 1, s. 6.
16
Veijola-Reipas 2008, karttaliite 1.
14
15

Paikkatietoaineisto, johon on merkitty vihreällä louhitut kalliot. 17

Telakka-alueen kallioleikkauksia vuonna 2018. (Petri Sipilä)
Venäläinen aika, 1808–1918
Venäläisellä ajalla 1800-luvulla telakan alueella sijaitsi useita rakennuksia. Useiden vuosien ajan siellä oli
tykistön käyttämä yleinen sauna, joka näkyy kartoissa 1810-luvulta 1840-luvulle. 1800-luvun puolivälissä
alueen eteläpuolella on laituri, ja nykyisen vinssivajan kohdalta johti silta Saunalahden yli. Alueella oli kolme

Museoviraston luovuttama paikkatietoaineisto, Ritva Veijola-Opas. 31.10.2018. Kantakartan maastotiedot
Kaupunkimittauspalvelut, Helsingin kaupunki (CC BY 4.0).
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muutakin puurakennusta, ja vuosisadan jälkipuoliskolla alueelle nousi vielä neljä rakennusta, joista yksi
tiedetään varastoksi.
Yksityiskohta kartassa vuodelta 1815. Kartassa esitellään tarkasti Susisaaren linnoitus. Reunassa oleva alue
on esitetty yleisluontoisemmin. Sillan toisella puolella olevien rakennusten käyttötarkoitus ei selviä kartasta,
mutta myöhemmissä kartoissa siinä on ollut sauna. 18

Poukaman eteläistä puolta on kutsuttu Sepän saareksi (kuvassa oikealla), vaikka se ei koskaan ole ollut saari.
Vuonna 1816 yleiskaavassa näkyy linnoituksen ja "saaren" väliin veden päälle piirretty rakennus, jonka
kerrotaan olevan talonpoika Korostilevin puinen varasto. Samassa suunnitelmassa on yksityiset rakennukset
merkitty kirjaimin, ja valtion rakennukset numeroin. Tykistön käyttämä sauna on ollut valtion omistama. 19
A = talonpoika Korostilevin puinen varasto
B = saunavartioston talo
C = kylvettäjän asunto
D = tykistön sauna
90 = lautavaja, jossa myös asuinhuoneita
99 = puinen sauna
100 = tykistövaja
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KA, VeSA, Suomenlinnan linnoitus- ja rakennuspiirustusten arkisto B 4. Yksityiskohta piirustuksesta.
KA, VeSA, Suomenlinnan linnoitus- ja rakennuspiirustusten arkisto B 5.

Yleisasemapiirustus Susisaaresta vuodelta 1818 (yksityiskohta). Piirustus on käännetty ruotsin kielestä, joten
sen pohjana lienee ruotsalainen piirustus. 20

Vuonna 1824 uudelleen suunniteltu saunarakennus. Selosteen mukaan tussilla on piirretty
huonokuntoisuuden vuoksi käyttämätön talonpoika Korostilevin sauna. Sauna on nyt yksityisessä
omistuksessa. 21
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KA, VeSA, Suomenlinnan linnoitus- ja rakennuspiirustusten arkisto B 9.
KA, VeSA Suomenlinnan linnoitus- ja rakennuspiirustusten arkisto B 16. Yksityiskohta.

Yksityiskohta yleisasemapiirustuksesta 1826. 22

Vuodelta 1832 olevassa asemapiirustuksessa vedenpäällisen vajan (B) todetaan olevan huonokuntoinen, ja
se ehdotetaan siirrettäväksi toiseen paikkaan (C tai D). Vajan omistajaksi mainitaan Petr Vasiljev, jonka
omistuksessa oli myös alueella oleva yleinen sauna (A). 23
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KA, VeSA Suomenlinnan linnoitus- ja rakennuspiirustusten arkisto B 23. Yksityiskohta.
KA, VeSA Suomenlinnan linnoitus- ja rakennuspiirustusten arkisto B 30. Yksityiskohta.

Yksityiskohta asemapiirustuksesta 1837. 24

Osa asemapiirustuksesta 1839. Siihen on merkitty
yleinen sauna (a) ja myös talvehtivan laivan paikka (b). 25

Suunnitelmia yleisen saunan sijoittamisesta. 26
KA, VeSA Suomenlinnan linnoitus- ja rakennuspiirustusten arkisto B 37.
KA, VeSA Suomenlinnan linnoitus- ja rakennuspiirustusten arkisto B 49.
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KA, VeSA Suomenlinnan linnoitus- ja rakennuspiirustusten arkisto B 61.
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Osa yleisasemapiirustuksesta 1843. Yleinen sauna ja
sen vieressä rannassa lisärakennus. 27

Sauna on edelleen yleisasemapiirustuksessa 1846. 28
27
28

KA, VeSA Suomenlinnan linnoitus- ja rakennuspiirustusten arkisto B 72.
KA, VeSA Suomenlinnan linnoitus- ja rakennuspiirustusten arkisto B 87.

Osa Susisaaren linnoitusalueen pääasemakaavaa 1880. Piirustuksessa on suunniteltu myös vastaavaa (tosin
matalampaa) kivimuuria kuin mitä nykyisin on rannassa, joskin lännempänä. 29

29

KA, VeSA, Suomenlinnan linnoitus- ja rakennuspiirustusten arkisto B 1648.

Venäläisen ajan puretut rakennukset (rantaviiva 1851) 30

Rakennukset alkuperäisissä kartoissa 31:
266 lavettivaja MV SL YA219/1851
267 ja 277 puurakennuksia MV SL YA219/ 1851
374 puinen varastorakennus, rak. ennen v. 1881, nyk. B 52. MV SL yleisasemapiirros 1922
378, 379 ja 380 puurakennuksia MV SL VIKB141/1900 (380 on joissakin kartoissa merkitty vajaksi.)
383 puurakennus MV SL VIK YA107a/1855
393 tykistön puurakenteinen sauna MV SL kartta 1825
416 puurakennus. översikt 60/1797 (on merkitty jo översikt 8/1749 karttaan)
384 puinen silta (purettu (VIK B1682/1859). MV SL VIK YA107a/1855
376 laituri, rakennusmateriaali ei tiedossa. MV SL kartta v 1870
446 laituri. MV SL VIK B61/1840
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Laulumaa & Lagerstedt 2013. Liite 1, s. 3, 4; karttaliite 13.
Laulumaa & Lagerstedt 2013. Liite 2, s. 9–14.

Päiväämätön, mutta 1800-luvulle ajoitettu suunnitelma Susisaarelle tarvittavista valopisteistä (mukaan
lukien siellä jo olevat valot). Telakan kohdalla on rakennelmia. 32
Telakan perustaminen
Vuodelta 1896 löytyy linnoituksen esikunnan ja insinöörihallinnon välistä kirjeenvaihtoa, jossa ehdotetaan
vetotelakan rakentamista Viaporin linnoituksen höyrylaivojen huoltoa ja talvisäilytystä varten. 10.1.1896
päivätyssä kirjeessä todetaan, että sopimus linnoituksen esikunnan ja helsinkiläisen Jäderholmin telakan 33
välillä koskien Mars-höyrylaivan nostoa ja säilytystä oli päättymässä. Koska linnoituksen laivojen nostaminen
ja säilyttäminen helsinkiläisillä konepajoilla ja telakoilla maksoi huomattavia summia, linnoituksen
komendantti ehdotti kiskoilla varustetun telakan rakentamista Viaporiin linnoituksen höyrylaivoja varten. 34

KA, VeSA, Suomenlinnan linnoitus- ja rakennuspiirustusten arkisto B 141.
Ns. Ullanlinnan telakka nykyisen Olympialaiturin paikalla.
34
KA, VeSA, Sotilasinsinöörihallinnon arkisto 15707.
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Kruununhöyrylaiva Mars Helsingin Eteläsatamassa vuonna 1891. Vuonna 1886 Motalassa valmistunut Mars
liikennöi Suomenlinnaan, ja vuodesta 1894 sillä oli Eteläsatamassa oma nimikkopaviljonki, Mars-paviljonki. 35
(Ståhlberg, Museovirasto, historian kuva-arkisto)
Insinöörihallinnolta pyydettiin suunnitelmaa telakan rakentamiseksi Sederholmin telakan mallin mukaan.
Siltä pyydettiin myös ehdotusta telakalle sopivasta suojaisasta sijoituspaikasta, mihin päästäkseen laivojen ei
tarvitsisi mennä avomerelle. Yhtenä sopivana paikkana ehdotettiin Insinöörisaaren (Susisaaren) ja
Tykistösaaren (Kustaanmiekan) välistä lahtea, ja ellei siinä ole tilaa, Nikolainsaarta (Harakkaa). 36
Maaliskuussa 1896 telakan rakentamisen hinnaksi arvioitiin enimmillään 20 000 ruplaa, millä saataisiin 1300
jalkaa kiskoja ja höyrynosturi. Arkistossa oleva kirjeenvaihto kuitenkin päättyy tähän, eikä telakan sijaintia tai
lopullista rakentamispäätöstäkään löydy. 37 Koska vuoden 1899 karttaan on merkitty telakka nykyisen
vetotelakan paikalle, on todennäköistä, että tykistön kaavailema telakka rakennettiin juuri tähän. Telakka
lienee aloittanut toimintansa vuosien 1896 ja 1899 välillä. 38

https://www.finna.fi/Record/hkm.HKMS000005:km0023sy (30.11.2018).
KA, VeSA, Sotilasinsinöörihallinnon arkisto 15707.
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KA, VeSA, Sotilasinsinöörihallinnon arkisto 15707.
38
Suomenlinnan rakennusten historia 1997, 108. Э�ллинг (elling) = telakka (slipi, vetotelakka). Venäjä-ruotsisanakirjassa vuodelta 1896: Э�лингъ (eling) = slip.
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Vuoden 1899 kartassa merkintä "elling" eli telakka, slipi. Sama kartta on pohjana suomalaisessa kartassa
vuodelta 1919. Telakka on esitetty yhtä suurpiirteisesti, eikä sen kohdalla ole minkäänlaisia tekstejä.
(Sotamuseo)
Keijo Saarisen kertoman mukaan telakat olivat sotasalaisuuksia, joten ei niitä kartoille merkitty. 39
"Tykkitehtaan tekemät kiskot" puolestaan asennettiin telakalle hänen mukaansa 1900-luvun alkupuolella. 40
Kyseinen tykkitehdas on saksalainen Krupp, ja vanhimmista kiskoista löytyy edelleenkin valmistusvuoteen ja
kuukauteen viittaavia merkintöjä, esim. "Krupp 1880 VII". 41 Ei ole tietoa missä kiskot ovat olleet ennen
tuloaan telakalle.

Yksityiskohta kiskosta 2018. (Petri Sipilä)
HKM, Helsingin veneilykulttuurin dokumentointi. Liisa Korhosen kenttätyöpäiväkirja 25.5.2010.
Paikka yhteiskunnassa 2009; Jokapaikan Reetta 14.5.2014 (23.9.2018).
41
Krupp oli tunnettu veturien ja rautatietarvikkeiden valmistajana, ja 1840-luvulta alkaen se valmisti tykkejä ja muita
sotatarvikkeita mm. juuri Venäjän armeijalle. https://www.thyssenkrupp.com/en/company/history/ (23.11.2018).
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Telakan käytöstä venäläisellä ajalla ei toistaiseksi ole löytynyt dokumentteja. Touko-lokakuulta 1917 löytyy
kirjeenvaihtoa, jossa selvitetään vedenalaisen kiskotuksen korjausta. Viereisessä lahdessa rakennettavan
huolto- tai varatelakan työmaalla oli keväällä tapahtunut lahden suuta sulkevien arkkurakenteiden
liikahtaminen, jolloin tykistön vetotelakan vedenalaiset rakenteet olivat kärsineet vahinkoa ja osin
tuhoutuneet. Myöhemmin vetotelakan viereisellä työmaalla tapahtuvat räjäytystyöt ja hiekan
kulkeutuminen olivat nekin vahingoittaneet kiskoja ja nostolaitteita. Helsinkiläiseltä Kone ja Silta Oy:ltä
tilattiin mm. nostolaitteiden korjauksia. Telakka ei ollut kunnossa vielä lokakuun alussa, jolloin alusten nosto
alkoi olla käsillä. Kirjeenvaihdosta ei täysin selviä mihin toista telakkaa oltiin rakentamassa, mutta sen
mainittiin olevan entisessä tykistön laivojen ankkuroitumislahdessa (Tykistölahti?). 42 Koska arkkurakenteet
oli mainittu, kyseessä voivat olla suurtelakkahankkeeseen liittyvät padonrakennustyöt. Kuten tunnettua, tuo
telakka ei koskaan valmistunut. 43 Räjäytykset voisivat viitata myös jonkinlaisen telakan louhimiseen Vesikon
paikalle, missä 1920-luvun alussa ainakin oli laivoja ylhäällä.
Viaporia koskevan laajan venäläisen arkistomateriaalin yksityiskohtainen läpikäynti niin Kansallisarkistossa
kuin Venäjän valtiollisessa merisotalaivaston arkistossa voisi tuoda lisävalaistusta asiaan. 44 Suomalaisissa
lähteissä on hajanaisia viittauksia telakkaan. Itsenäisyyden alun suomalaisissa lehdissä puhuttiin venäläisten
rakentamasta laivaveistämöstä 45, jossa oli korjattu ja säilytetty proomuja. 46
Tiedetään, että kuivatelakan alueella tehtiin vuosina 1917–1918 suuria uudistustöitä. Vanha kaleeritelakka
muutettiin Venäjän Itämeren laivaston korjaustelakaksi. Muutostöiden aikana telakka-altaita louhittiin
syvemmiksi ja verhoiltiin kivillä, lisäksi vanhojen altaiden välinen muuri purettiin. Uusi tuloväylä siirrettiin
länsipuolelle.
Kaikki uudistukset eivät ehtineet valmistua, kun venäläiset lähtivät ja luovuttivat Viaporin suomalaisille
18.4.1918.

Kivimuuri lienee venäläiseltä ajalta. Muuri on jossain vaiheessa kärsinyt
palovaurioita. 47 (Petri Sipilä, 2018)
KA, VeSA, Sotilasinsinöörihallinnon arkisto 16046. Suomennos Varvara Protassova.
Patorakenteet vedenalaisinventoinnissa: www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.2088 (23.11.2018)
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Venäjän valtiollisen merisotalaivaston arkistoaineistosta ks. Malevinskaja 2006, 143-145.
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Uusi Suometar, 1.9.1918, nro 165, s. 8.
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1199204?page=8
Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot.
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Iltalehti, 25.8.1926, nro 194, s. 1. https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1538867?page=1
Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot.
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Tuija Lind, tiedonanto 29.11.2018.
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Suomalainen aika vuodesta 1918
Venäläisten lähdettyä Viapori liitettiin edellisvuonna itsenäistyneeseen Suomen valtioon, ja se sai nimen
Suomenlinna. Telakka-alueet annettiin ensin Sotasaaliskeskusosaston hallintaan, mutta pian niitä
hallinnoimaan perustettiin Viaporin teknillinen hallitus. Sen nimi muuttui pian muotoon Suomenlinnan
teknillinen hallitus, kun Viaporille vuonna 1918 annettiin uusi nimi Suomenlinna.
Venäläisiltä jäi Suomenlinnaan kymmeniä aluksia: moottoriveneitä ja –kaattereita, proomuja sekä joitakin
höyryaluksia. Nämä alukset annettiin Sotasaaliskeskusosastolle, jonka kautta aluksia välitettiin eri
viranomaisille, ja suuri osa niistä laitettiin myyntiin. Suuri osa Suomenlinnaan jääneistä aluksista oli
kuivatelakan alueella ja venevajoissa, mutta mahdollisesti niitä oli myös Susisaaren rullatelakalla. Parin
veneen mainitaan Sotasaaliskeskusosaston laatimien luetteloiden mukaan olleen slipillä eli vetotelakalla,
mutta se ei välttämättä viittaa tähän telakkaan. 48 Susisaaren telakka mainitaan kuitenkin lehti-ilmoituksessa,
kun myynnissä olevan "proomun kehän" sanottiin olevan nähtävänä siellä. 49
Suomenlinnan kuivatelakan alueella tehtiin alusten korjaustöitä sotalaitokselle ja Saksan laivastolle. Lisäksi
siellä talvehti valtion aluksia ja erityisesti ns. sotasaalisaluksia. Suomenlinnassa oli jo tuolloin käytössä
sotasaaliina saatu uiva nosturi, jolla aluksia voitiin nostaa maihin. 50 Vuosien 1918–1919 aikana telakalla
korjattiin tai huollettiin kymmeniä aluksia, joista suuri osa oli näitä sotasaalisaluksia. Työmääräyksistä ei aina
käy ilmi työn tekopaikka, mutta useimmiten viitataan "telakkaan" tai "konepajaan". 51
Vuonna 1918 esitettiin suunnitelmia Suomenlinnan telakka-alueen laajentamiseksi, myös Varvilahden
toiselle puolelle. Kun vielä Tykistölahden eteläranta olisi otettu telakka-alueeksi, kuivatelakan ja vetotelakan
alueet olisivat muodostaneet yhtenäisen kokonaisuuden.

Vuoden 1918 karttapohjaan piirretty telakka- ja konepaja-alueen
laajennussuunnitelma. (HKA)
Listoissa veneiden sanotaan olevan "konepajan lähellä". Kansallisarkisto, SSKO.
Helsingin Sanomat 16.11.1919.
50
KA, SSKO.
51
KA, Suomenlinnan teknillisen hallituksen arkisto.
48
49

Rullatelakka ympäristöineen vuonna 1918. Yksityiskohta kartasta,
josta ei löydy selityksiä numeroille. (HKA)

Slipille eli vetotelakalle etsittiin työntekijöitä 5.12.1918
Hufvudstadbladetissa. 52
Suomalaisen ajan kartoissa on telakan kohdalla merkitty telakan konehuone ja vuonna 1919 sähköinen vinssi.
Vinssivajan tuolloinen rakennusnumero oli B 2, ja vuonna 1927 B I 1. 53 Toisessa yhteydessä todetaan, että
telakalle voitiin nostaa jopa 150 tonnin aluksia. 54

Hufvudstadsbladet, 05.12.1918, nro 251, s. 13.
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1200106?page=13. Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot.
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Suomenlinnan rakennusten historia 1997, 108.
54
HKA, Suomenlinnakomitea.
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Rakennusten numerointi Sotasaaliskeskusosaston vuodelta 1919 olevassa kartassa, jonka pohjana on ollut
venäläinen kartta vuodelta 1899. (KA / SSKO)
Vuonna 1919 kuivatelakka oli saatu kunnostettua, mutta Valtioneuvoston asettama komitea suositteli
puolustuslaitoksen telakkatoiminnan lopettamista Suomenlinnassa. Se perusteli kantaansa telakoiden
huonolla kunnolla ja epäedullisella sijainnilla. 55 Teollista toimintaa saati sen laajentamista ei myöskään
pidetty yhteensopivana Suomenlinnan historiallisen arvon kanssa. Valtioneuvosto päättikin, että Susisaari ja
Kustaanmiekka on sotalaitoksen käytöstä vapauduttuaan säilytettävä historiallisina muistoina, ja tuleva
käyttö on sovitettava siihen. 56
Koska eri tahojen toiveet Suomenlinnan tulevaisuudesta eivät kohdanneet toisiaan, Suomenlinnakomitea
teetti asemakaava-arkkitehti Birger Brunilalla saarille käyttösuunnitelman. Siinä sotilas-, teollisuus-, asuin- ja
virkistysalueet oli eriytetty toisistaan. Suunnitelmaan sisältyi konepajatoiminnan laajentaminen. Telakkaalue laajenisi Varvilahden toiselle puolelle, mutta rullatelakan alue oli tässä suunnitelmassa muutettu
puistomaiseksi. Sinne oli piirretty suurehko rakennus, kenties ravintola näköalaikkunoineen. 57
HKA, Suomenlinnakomitea.
HKA, Suomenlinnakomitea, valtioneuvoston kokouksen pöytäkirja 8.4.1919.
57
HKA; Sipilä 2007, 38-39. Suomenlinnakomiteasta ja Brunilan suunnitelmasta enemmän, Enqvist & Härö 1998, 29-33.
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56

1920-luku

Asemakaava-arkkitehti Birger Brunilan suunnitelma
Suomenlinnan kehittämiseksi 1919. (HKA)

Vaikka laajennussuunnitelma ei toteutunut, vetotelakan kohdalla telakka-alue oli 1920-luvun alussa
laajentunut paikkeille, jossa nykyisin on sukellusvene Vesikko. Siinä makasi aluksia, joista ainakin osa oli
todennäköisesti venäläisiltä jääneitä (45 jalan) linnoitusmiinaveneitä ja muita aluksia, jotka luovutettiin
Tarton rauhansopimuksen mukaan takaisin Neuvostoliittoon. 58 Kuivilla olevia aluksia näkyy elokuussa 1921
otetussa valokuvassa, jossa rantaan on tuotu pudonneen lentokoneen hylky. Samoihin aikoihin otetussa
ilmakuvassa vetotelakalla näkyy proomuja ja purjelaiva ilman mastoja. Telakalla kunnostettiin ja säilytettiin
1920-luvulla erityisesti proomuja. 59
Suomenlinnan teknillinen hallitus lakkautettiin vuonna 1921, jolloin telakka-alueet ja koko Suomenlinna
siirtyivät puolustusministeriön hallintaan. Puolustushallinnon intresseissä oli telakkatoiminnan
laajentaminen. 60

1910- ja 1920-lukujen vaihteessa laivoja oli nostettu myös telakan vieressä olevalle ranta-alueelle, jossa
nykyisin on sukellusvene Vesikko. Kuvassa rantaan on tuotu 24.8.1921 pudonneen lentokoneen hylky.
1930-luvulle tultaessa ranta-alue oli tyhjä ja myös puinen rakennus poissa. (Sotamuseo)
Juha Joutsin suullinen tiedonanto 26.10.2018.
Juha Joutsin suullinen tiedonanto 26.10.2018.
60
Sipilä 2007, 39.
58
59

Ilmakuva 1920-luvun alkupuolelta olevassa ilmakuvassa ei näy vinssivajaa. Nykyiselle Vesikon paikalle on
nostettu aluksia. Vieressä on puinen rakennus, joka on ilmeisesti valmistunut 1900-luvun alkupuolella. Sen
sanotaan olleen upseerien asuinrakennus. (Sotamuseo)
Keväällä 1921 Sotasaaliskeskusosasto myi 12 alusta, joista kolmen ilmoitettiin olevan nostettuna
vetotelakalle Suomenlinnassa. Ne olivat 12-metrinen höyrykaatteri Narova sekä runsaan 20 metrin pituiset
puiset proomut P X 5 ja P X 6. 61

Telakka tyhjänä 8.10.1925. Vinssivaja lienee tässä varsin uusi. Sen sijaan nykyiset betoniset tolpat ja
muuntajarakennus puuttuvat. Samoin telakan vieressä sijainnut puinen asuinrakennus on poissa. (SA-kuva /
SLHK 9000/0111)
Hufvudstadsbladet, 16.04.1921, nro 102, s. 11.
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1394802?page=11.
Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot.
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24.8.1926 Susisaaren telakan rantaan tuotiin edellisvuoden lokakuussa uponnut ja sittemmin nostettu
torpedovene S 2, jonka mukana oli hukkunut 53 miestä. S 2 oli noston jälkeen ensin hinattu Porin
Reposaareen, mistä se tuotiin Helsinkiin. Alusta oli ajateltu myös esitellä yleisölle, mutta suunnitelma ei
toteutunut. S 2 oli nyt tarkoitus nostaa Susisaaren telakalle ja romuttaa siinä. Kiskojen kunto katsottiin
kuitenkin niin huonoksi, ettei alusta voitu telakalle nostaa.
Nostotyön oli suorittanut helsinkiläinen pelastusyhtiö Tolfvan AB, joka oli anonut valtiolta niin tämän
vetotelakan kuin Suomenlinnan kuivatelakankin vuokraamista käyttöönsä. Vetotelakan Tolfvan olisi halunnut
vuokrata ainakin viideksi vuodeksi ja kuivatelakan 50 vuodeksi. Kuivatelakkaa Tolfvan ei saanut, mutta
vetotelakka sille olisi vuokrattu. Tolfvan ei kuitenkaan tarttunut tilaisuuteen, koska se katsoi telakan
korjauksen tulevan maksamaan liikaa.
S 2 siirrettiin myöhemmin romutettavaksi Kone ja Sillan telakalle Sörnäisiin. Alus kuitenkin riisuttiin
Susisaaren telakan rannassa, missä mm. sen kone ja kattila poistettiin. Aluksen torpedoputken runko
kääntötelineineen asetettiin myöhemmin näytteille Sotamuseon Suomenlinnan Maneesi-näyttelytilaan. 62

Torpedovene S 2 telakan rannassa vuonna 1926. (Sotamuseo)

62
Haastattelut Juha Joutsi 26.10.2018 ja Reijo Gustafsson 10.10.2018; Kansallisarkisto, Merenkulkuhallituksen II
arkisto. Sarja: 19823. Ca Esityslistat 1927; Iltalehti, 25.08.1926, nro 194, s. 1.
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1538867?page=1; Karjalan Maa, 28.08.1926, s. 3.
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1547511?page=3; Hufvudstadsbladet, 26.08.1926, s. 3
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/1534223?page=3, Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot

S 2:n tuonnista telakalle kirjoitettiin useissa lehdissä elokuussa 1926. (Kansalliskirjasto)
Osaksi Valtion Laivatelakkaa 1928
Puolustusministeriön alaisuudessa toimiva Valtion Laivatelakka perustettiin vuonna 1928. Siihen liitettiin
puolustushallinnon Helsingissä ja Turussa toimivat telakat. Helsingin telakkaan kuuluivat toimipaikat
Katajanokalla ja Suomenlinnassa, missä kuivatelakan lisäksi sijaitsi tämä pieni vetotelakka.
Vetotelakan tapahtumista 1930-luvulla ei ole löytynyt paljon tietoa, mutta tuon ajan ilmakuvissa se näyttää
edelleen tyhjältä. Suomenlinnan rakennusten historiassa mainitaan, että telakan vinssivaja olisi kunnostettu
1930-luvulla.63 Tämä voisi viitata siihen, että telakkaa kunnostettiin muutenkin. Se kuitenkin tiedetään, että
1940-luvulla telakalle nostettiin aluksia.

63

Suomenlinnan rakennusten historia 1997, 108.

Telakka on tyhjä vuonna 1934. Kiskot eivät ulotu veteen asti. Kuvassa oikealla näkyy laituri, jonka yhteydessä
on uimahuone (rakennus numero 52a). 64 Se oli läheisessä Palmstiernan linnakkeessa 1918–1961 toimineen
poliisikoulun käytössä. 65 Laiturin betoninen tukirakenne näkyy vielä 1950–1960-luvun vaihteessa otetuissa
kuvissa. (Sotamuseo)

Ilmakuva telakasta 22.7.1939. (Sotamuseo)
64
65

Kartta vuodelta 1958, ulkojohdinverkostot ja valaistus. SMM.
Enqvist & Härö 1998, 115; Ahto Sippolan tiedonanto 2.11.2018.

Ilmakuva vuodelta 1943. Kuvassa näkyy alus, joka voi olla moottoritorpedovene.
(Helsingin kaupunki)
1940-luvun alkupuolelta löytyy merkintöjä, että rullatelakalla on telakoitu puolustushallinnon aluksia.
1943 telakalla oli laivaston aluksia. Löytyy merkintä: "18.8.43 0930 Melkki siirsi mtv. Tyrskyn Amiraalilahdesta
rullatelakalle (7131 s 13)" 66
Vuonna 1943 Valtion Laivatelakan toimitusjohtaja Volmari Särkkä esitti suunnitelman telakka- ja
konepajatoiminnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi Suomenlinnassa. Suunnitelmaan kuului myös
"Susisaaren hinaustelakan kuntoonpano. Rakennetaan kiskotusta veden alla 15 m alustoineen, uudet
telakkavaunut, telakoimisvälineitä, taljoja, vaijereita ym. Yht. 600.000 mk." Lisäksi koko telakka-alue olisi
aidattu lankkuaidalla, jonka päällä olisi piikkilanka.67

Vuonna 1943 laadittu suunnitelma vetotelakan osalta. Viereiselle rannalle
tulisi moottoripaja sekä uudet laiturit. Moottorivarasto tehtäisiin tunneliin
Suomen Joutsen sodassa – Lisätietosivu. Kirjauksia sotapäiväkirjoissa.
http://suomenjoutsenenperinneyhdistys.fi/julkaisut/suomen-joutsen-sodassa/lisatietosivu/ (8.10.2018)
67
SMM, "Valtion Laivatelakan sijoittaminen Suomenlinnaan" -suunnitelma.
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kallion alle. (Museovirasto/SMM
Susisaaren telakka osana Valtion Laivatelakan Helsingin yksiköitä.
Helsingin telakan "erikoislaitteet" vuonna 1944 68:
(Voitto tai tappio 1.1. –30.6.1944 ja 1.1. –31.12.1945 69)
Suomenlinnan telakka
Susisaaren telakka
Uiva telakka
Hinaustelakka
Uiva nostokurki
Kompressoriproomu
Venevajat
Yhteensä

T 164.462,60 mk
T 34.196,80 mk
V 23.186 mk
T 26.430,25 mk
V 156.122,90 mk
V 38.648,35 mk
V 57.113,35 mk
V 49.974,95 mk

T 2,2 mmk
T 154.904,1 mk
T 117.107,85 mk
T 804.352,10 mk
ei mukana
T 42.927,35 mk
V 29.499,90 mk
T 3,3 mmk

Vuosina 1944 ja 1945 yli puolet Valtion Laivatelakan liikevaihdosta tuli puolustusvoimilta, ja erityisesti
merivoimilta. 70 Neljänneksen liikevaihdosta toi Helsingin laivastoasema. Muita merkittäviä asiakkaita olivat
pääesikunta, merivoimien esikunta, Turun laivastoasema sekä puolustusvoimain eri yksilöt. Tilaajien
luettelosta löytyvät myös mm. Valtion rautatiet ja Suomen Höyrylaivaosakeyhtiö. Huomattakoon, että
Merenkulkuhallituksen ja Merivartiolaitoksen osuudet olivat lähes olemattomia suhteessa puolustusvoimiin
(jopa alle 1 %). 1945 merivoimien osuus koko laitoksen liikevaihdosta oli 53 %.71
Vuonna 1946 Valtion Laivatelakasta tuli muiden puolustuslaitoksen teollisuusyksiköiden tavoin osa
perustettua Valtion Metallitehtaat –yhtymää, joka oli kauppa- ja teollisuusministeriön alainen.
Suomenlinnan telakan työtilauskortteja löytyy arkistoista 1940-luvun puolivälistä. 72 Suomenlinnassa
korjattiin, huollettiin ja telakoitiin talven yli erityisesti merivoimien Helsingin tukikohdan aluksia.
Telakointeihin sisältyi kaikenlaisia töitä: kattavia moottorien korjauksia, sähkölaitteiden huoltoa, potkurien
ja muiden osien uusimisia, maalausta sekä pohjan puhdistusta. Urakoista tehdyistä työmääräyksistä käyvät
ilmi tehtävät työt ja urakan kesto. Kaikissa korteissa ei ole mainittu töiden suorituspaikkaa, mutta monissa
mainitaan nimenomaan Susisaaren telakka. Puualusten korjauksia tehtiin myös venevajoissa.
Talvella 1946–1947 Susisaaren telakalla talvehti ainakin raivaaja Kuha 8. 73 Vuosina 1947–1949 Susisaaressa
tehtiin erilaisia korjaus- ja huoltotöitä merivoimien YM-veneille sekä yksittäisille A-, M-, SM- ja SP -luokkien
veneille. 74 Talvella 1947–1948 telakalla oli yhdeksän Helsingin tukikohdan YM-venettä, joiden moottoreille
tehtiin täydellinen korjaus. Sisä- ja ulkopohjat puhdistettiin sekä sähkölaitteet poistettiin ja varastoitiin
talveksi. 75
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ELKA, Valtion Laivatelakan tiliasiakirjat. 10362:331.
ELKA, Valtion Laivatelakan toimintakertomukset. 10362:330.
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ELKA, Valtion Laivatelakan tiliasiakirjat. 10362:331.
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ELKA Valtion Laivatelakan vuosikertomus 1945. 10362:330.
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ELKA, SMM, SLHK.
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ELKA. Valmet Oy Suomenlinnan telakka, työmääräyksiä 1947-1948. Museovirastolta tulleet aineistot 16.
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ELKA. Valmet Oy Suomenlinnan telakka, työmääräyksiä 1947-1948. Museovirastolta tulleet aineistot 16.
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ELKA. Valmet Oy Suomenlinnan telakka, työmääräyksiä 1947-1948. Museovirastolta tulleet aineistot 16.
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YM 90 –veneen työmääräys vuodelta 1947. (ELKA)

Työmääräys raivaaja SM 2:n telakoinnista kesällä 1947. (ELKA)
Kesän 1947 aikana kunnostettiin telakkavaunut ja -rata. Syksyllä puolestaan korjattiin telakan nostomoottori,
joka korjauksen aikana oli korvattuna laivamoottorilla. Telakan työntekijät suorittivat töitä myös muualla
Suomenlinnassa: taloja muutettiin asuinkäyttöön ja kattoja korjattiin. Myös asunnoissa tehtiin korjaus- ja
muutostöitä. Vuoden 1947 alusta työt numeroitiin tilaajan ja työn luonteen mukaan. Omissa ryhmissään
olivat puolustuslaitoksen työt, yksityiset työt, Sotevan työt, venäläisille tehdyt työt sekä Valmetin omat
tilaukset, joihin saattoi sisältyä edellisiin kategorioihin kuuluvia, mutta alihankintana tehtyjä töitä. 76
Sotien jälkeen vetotelakalla tehtiin töitä myös yksityisille tilaajille ja siviilialuksille. Syksyllä 1948 telakalle
nostettiin helsinkiläisen Fenno-Tramp Oy:n vasta Suomeen hankkima teräsrunkoinen ja yli 30-metrinen
moottorialus Tuula. Pari viikkoa kestänyt työ sisälsi sivukölien oikaisun ja potkuriakselin poikkipuulaakerien
uusimisen. 77 Rahtilaiva Tuula lienee yksi suurimmista telakalle nostetuista aluksista.
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ELKA. Valmet Oy Suomenlinnan telakka, työmääräyksiä 1947–1948. Museovirastolta tulleet aineistot 16.
ELKA. Valmet Oy Suomenlinnan telakka, työmääräyksiä 1948–1949. Museovirastolta tulleet aineistot 17.

Lastialus Tuula oli telakoituna Susisaaressa syksyllä 1948. Kiskot olivat mitä ilmeisimmin
hyvässä kunnossa. Kuva vuodelta 1957, jolloin aluksen nimi oli Marja-Liisa. (SMM)
Tiedot veneiden telakoinneista rullatelakalla ovat hajanaisia. Talvelta 1948–1949 löytyy selostus Liza-nimisen
purjeveneen korjauksesta ja laskelma käytetyistä tunneista. Työ sisälsi noston ja erikoisalustan teon, potkurin
ja peräsimen korjausta, veneen suojaamisen talveksi lautakatokseen sekä siirron vaunulle vesillelaskua
varten. Seikkaperäinen selvitys oli tehty, koska asiakkaalla ja telakalla oli erimielisyyttä siitä, mitä oli tilattu ja
että kustannukset oli arvioitu väärin, koska työn sisältö oli matkan varrella muuttunut. Selvityksessä todettiin
myös, että pitkä etäisyys Susisaaren telakalta työpajoille ja myös saman työn jakautuminen eri osastoille
aiheuttaa hukka-aikoja. (ELKA)

Ilmakuva 1950. (Helsingin kaupunki)
Valmet Oy:n aika vuodesta 1950
Valtion metallitehtaista muodostettiin vuonna 1950 valtionyhtiö Valmet Oy, joka aloitti toimintansa vuoden
1951 alussa. Valmet Oy sai Suomen valtion kanssa 31.12.1950 tehdyssä sopimuksessa pysyvän ja

vastikkeettoman käyttöoikeuden Suomenlinnan Susisaaressa oleviin telakka-alueisiin. Niihin sisältyi
varsinaisen telakka-alueen lisäksi Susisaaren vetotelakka. 78
Valmet Oy:n säilyneestä arkistoaineistosta löytyy varsin vähän viittauksia tai merkintöjä rullatelakkaan.
Lähinnä se esiintyy työmääräyksissä, joista löytyy useita telakoituja laivoja ja veneitä. Vuodelta 1951 olevassa
työntekijäluettelossa löytyy nimikkeellä rullatelakan hoitaja Herman Peippo -niminen henkilö, joka oli
syntynyt vuonna 1900. Muuten rullatelakan työntekijät ovat ilmeisesti kuuluneet ulkotyöosastona
tunnettuun osastoon eikä heitä ole erikseen merkitty rullatelakan työntekijöiksi. 79

Muuntajarakennus ja muut betonirakenteet lienevät 1950-luvun alusta.
(Petri Sipilä 2018)
Telakan alueella edelleenkin olevat muuntajarakennus ja betoniset tukiranteet lienee tehty pian sen jälkeen,
kun Valmet Oy aloitti toimintansa. Tarkkaa vuosilukua ei ole löytynyt arkistolähteistä. Yhtiön työmääräyksistä
löytyy tieto, että syksyllä 1951 uusittiin telakan konehuoneen huopakatto. 80
Elokuussa 1951 tehtiin tilaus kaljaasien Vellamo ja Alku telakoinneista. Tilauskorteissa ei ole mainittu
telakointipaikkaa, mutta monissa 1950-luvun kuvissa Susisaaren telakalla näkyy vastaavia purjealuksia. 1950–
1960-luvun vaihteessa otetuissa kuvissa näkyy telakan viereisellä rannalla (Vesikon paikka) katos, joka lienee
tarkoitettu mastopuiden kuivatukseen. 81 Näin ollen aikakaudelle tyypilliset kaljaasit lienevät olleet telakan
säännöllisiä asiakkaita.
Jo 1950-luvulla rullatelakalle nostettiin myös huviveneitä. Asia käy ilmi syksyllä 1951 talvehtimaan nostetun
9,6 metrin pituisen purjeveneen tilauksessa. Siinä omistaja Ilmo Kurki-Suonio lupautui itse huolehtimaan
veneen suojuskatoksesta. Myös suomenlinnalaisen toimitusjohtaja Melavuoren moottorivene telakoitiin
talveksi, mutta sen tarkempi telakointipaikka ei selviä tilauksesta. Veneitä telakoitiin myös venevajoissa,
missä oli kyseisenä talvena ainakin Merisotakoulun purjevene Klara Stjärna. 82
SLHK, viittaus puolustusministeriön ja Valmet Oy:n sopimuksessa 30.5.1968.
ELKA 10362:292. Nimi- ja ammattiluettelo, Valmet Oy Helsingin telakka tuntityöntekijät 12.3.1951.
80
ELKA. Valmet Oy Suomenlinnan telakka, työmääräyksiä 1948-1949; Museovirastolta tulleet aineistot 17; Vellamo,
http://kauppalaiva.nba.fi/card.php?id=58&lang=fi.
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Museoviraston kuvakokoelma / Suomenlinna-museo.
82
ELKA, Valmet Oy Suomenlinnan telakka, työmääräyksiä 1948–1949. Museovirastolta tulleet aineistot 17; Vellamo,
http://kauppalaiva.nba.fi/card.php?id=58&lang=fi.
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Suomenlinnassa kasvanut Reijo Gustafsson muistelee, että rauhansopimuksessa kiellettyjä
moottoritorpedoveneitä nostettiin telakalle, missä ne makasivat siellä. Hän kertoo kavereineen käyneensä
usein telakalla noin 1953–1955 ollessaan 10–12-vuotias. Pojat menivät alueelle salaa piikkilanka-aidan ali ja
yrittivät pysyä vartijoiden näkymättömissä. Vartijat olivat hänen mukaansa rannikkotykistön sotilaita. 83
Samaa ikäpolvea edustava suomenlinnalainen Ahto Sippola kertoo samanlaisia tarinoita poikien seikkailuista
telakalla ja siellä olevilla veneillä. Hänenkin mukaansa telakalle oli nostettu useita veneitä, joita ei enää
laskettu vesille. Niiden joukossa saattoi olla Jymy- tai Hurja-luokan veneitä. Sippolan mukaan telakalle pääsi
helposti ja se oli huonosti vartioitu, jos vartijoita oli ollenkaan. 84 1950–1960-luvun vaihteessa otetuissa
kuvissa telakan aidasta oli ainakin rannan puolella jäljellä pelkät tolpat. 85 Telakan vartijat olivat vielä 1960luvun alussa aseistettuja, mutta eivät sotilaita. 86 Luultavasti vartiointi oli pääasiassa keskitetty kuivatelakan
alueelle.
Reijo Gustafsson asui Suomenlinnassa lapsuutensa ja nuoruutensa, vuosina 1943–1969. Hänen isänsä oli
Valmet Oy:llä töissä kuivatelakalla. Reijo Gustafssonin käsityksen mukaan vetotelakka ei ollut Valmetin
hallussa, vaan puolustusvoimien alaisuudessa vielä 1950-luvullakin. Siellä oli merivoimien aluksia, mm.
Ahven-, Kuha- ja Taisto-veneitä. Keltaisessa varastorakennuksessa säilytettiin mm. Merisotakoulun käytössä
olevia veneitä. Siellä oli myös soutuveneitä ja ns. valasveneitä. Gustafssonin arvioiden mukaan siviilit
saattoivat maasuttaa puolustusvoimain henkilöstöä lahjomalla heitä vaikkapa viinaksilla saadakseen
siviiliveneensä telakalle.87 Monilla muillakin oli käsitys, että telakka oli sotilasaluetta. 88

Kuha- ja Ahven-luokkien veneitä huollettiin Suomenlinnassa. (Matti Pietikäinen / SLHY)
Suomenlinnassa telakan läheisyydessä koko ikänsä asunut Ahto Sippola kertoo, että suomenlinnalaisilla oli
telakan varastorakennuksen takana omia kasvimaita, joissa viljeltiin mm. perunaa. 89 Myöhemmissä
kartoituksissa alueelta onkin löytynyt erilaisia puutarhakasveja, mm. mansikkaa ja herukkapensaita. Ne
voivat olla alkujaan tältä ajalta tai mahdollisesti vanhempiakin. Päivi Lepistö kertoo Keijo Saarisen vaimon
pitäneen kasvimaata samalla paikalla, kun varastorakennus oli jo purettu. 90

Reijo Gustafssonin haastattelu 10.10.2018. Gustafsson asui Suomenlinnassa lapsuutensa ja nuoruutensa, 1943–
1969.
84
Ahto Sippolan haastattelu 1.11.2018.
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Museoviraston kuvakokoelma / Suomenlinna-museo.
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SMM, Valmet Oy:n arkisto, A900067:267.
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Reijo Gustafssonin haastattelu 10.10.2018.
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Mikko Niinin haastattelu 25.10.2018.
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Ahto Sippolan haastattelu 1.11.2018.
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Päivi Lepistön haastattelu 2.11.2018.
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Ilmakuva 1956. (Helsingin kaupunki)

Kuva maaliskuulta 1956, jolloin telakka oli vielä Valmet Oy:n korjaustelakkana.
Kaljaasin takana on vesibussi Birger Jaarli. Telakan alue erotettu piikkilanka-aidalla.
(Volker von Bonin, HKM)
Vuoden 1957 lopulla Valmet Oy:n telakalla Suomenlinnassa nostettiin talvisäilytykseen Helsingin
laivastoaseman Jymy-veneet 1–4, Hurja-luokan 1, 2, 3 ja 5, YM-veneet 4–5 sekä LA-225. 91 Osa näistä oli
todennäköisesti Susisaaren vetotelakalla, kuten aikalaisten muisteluista voi päätellä. 92
Talvella 1958–1959 Susisaaren telakalla talvehtivat ainakin Merenkulkuhallituksen proomu MKH P 1 sekä
yksityishenkilön omistama purjevene (Reino Honkanen). Suomenlinnassa talvehtivat myös Helsingin
Laivastoaseman Rausku, YM-veneet 4–6, Hurjat 1,4 ja 5 sekä Jymy-veneet 2–4, joskaan niiden tarkempi
telakointipaikka ei käy ilmi työmääräyskorteista. Merivartioston kolmesta NV-veneistä ainakin kaksi
telakoitiin venevajoihin. Kuha- ja Ahven -luokkien veneitä mainittiin nostetuksi ylös uivalla nosturilla,
ilmeisesti kuivatelakan alueelle. 93
SLHK, Valmet-aineisto, Työmääräys-kortit.
Reijo Gustafssonin (10.10.2018) ja Ahto Sippolan (1.11.2018) haastattelut.
93
SLHK, Valmet-aineisto, Työmääräys-kortit. Valtion Metallitehtaat osti vuonna 1948 kaksi 30 tonnin uivaa nosturia
Kansanhuoltoministeriöltä. Kauppakirja 9.9.1948, SMM.
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Mastopuiden kuivatuskatos ja laiturin jäänteet 1950-lopulla tai
1960-luvun alussa ennen kuin Vesikko nostettiin kuiville.
(Museovirasto)

Ulkojohdinverkostot ja katuvalaistus. Yksityiskohta kartasta
vuodelta 1958. (SMM)
Syksyllä 1959 suunniteltiin sukellusvene Vesikon nostamista pysyvästi Susisaaren telakalle, missä se
avattaisiin yleisölle museoaluksena. Hankkeeseen sisältyi epäilyksiä koskien erityisesti telakan kiskojen ja
muiden rakenteiden kuntoa tämän kokoluokan aluksen nostamiseen. Vesikko oli tarkoitus sijoittaa aivan
telakan pohjoisreunaan, mistä olisi erotettu alue, johon yleisöllä olisi pääsy (kartassa paikka 1). 94 Sittemmin
todettiin, ettei telakan kiskotus Valmet Oy:n aiemmista arvioista poiketen kestäisi Vesikon nostoa.
Vedenalaisilla kiskoilla ei ollut mitään tukea, ja sen vuoksi jo telakan korjaaminen ja kiskojen vahvistaminen
Sotamuseo, toimistoarkisto. Sotahistoriallisen tutkimuslaitoksen kustannuslaskelma 11.11.1959. Juha Joutsin
suullinen tiedonanto 26.10.2018.

94

olisi tullut määrärahoihin nähden liian kalliiksi. Niinpä Vesikko päätettiin nostaa lähemmäs rantaa,
Muinaistieteellisen toimikunnan hallitsemalle alueelle (paikka 2). Tässä vaihtoehdossa yllättäviä
kustannuksia tuli siitä, että alus piti nostoa varten leikata neljään kappaleeseen, ja niiden kokoaminen oli
työläs ja kallis operaatio. 95 Museona Vesikko avattiin kokoamisen ja kunnostamisen jälkeen vasta vuonna
1973.

Sukellusvene Vesikon sijoittaminen telakalle. Suunnitelma 1959. (Sotamuseo)
Muutosten 1960-luku
Vielä 1960-luvun alussa Suomenlinnassa nostettiin työmääräyskorttien mukaan talvisäilytykseen runsaasti
merivoimien veneitä, mm. useita Hurja- ja Jymy-luokan veneitä sekä Rausku. Lisäksi telakalle nostettiin
merivartioston veneitä, mm. NV-veneitä. 96 Näissäkään korteissa ei mainita telakointipaikkaa, mutta ainakin
Jymy-luokan veneitä on telakoitu vetotelakalla.

Jymy-luokan vene, jollaisia talvehti Susisaaren telakalla. (SA-kuva
95
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Sotamuseo, toimistoarkisto. Asiaa koskeva kirje 2.4.1964; Juha Joutsin tiedonanto 5.11.2018.
SLHK ja SMM, Valmet-aineisto, työmääräys-kortit.

1960-luvun alussa telakka oli jo ränsistyneen oloinen ja pusikoitunut. Toiminta lienee hiljentynyt, ja telakalla
makasi kuivilla merivoimien hylättyjä veneitä. Sittemmin Valmet Oy:llä työskennellyt Mikko Niini pujahti
koululaisena alueelle vuonna 1962 ja otti siellä myös joitakin valokuvia. Hänen mukaansa telakka näytti
sotilasalueelta, ja se oli piikkilanka-aitojen ympäröimä. 97 Saman aikakauden valokuvissa aidat olivat rannan
puolella jo hajonneet.

Veneen runko telakalla 1962. Se on mahdollisesti entinen puolustusvoimien vene.
Runko muistuttaa ilmavoimien HB-2-venettä, joka liikkui Suomenlinnan vesillä.
Taustalla näkyy varastorakennus B 52. (Mikko Niini)

Vesikko nostettuna kuiville 1962. Mastokatos näkyy taustalla. (Mikko Niini)
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Mikko Niini haastattelu 25.10.2018.

Tyhjentynyt telakka ennen varastorakennuksen purkua. (Museovirasto)

Vesikko kevättalvella 1963. Varastorakennus purettiin vuosien 1963 tai
1964 aikana. Telakalla näkyy olevan jokin, mahdollisesti merivoimien
alus. (Reijo Gustafsson)

Luultavasti 1960-luvun alusta oleva kuva, jossa varastorakennus on
vielä paikallaan. (Museovirasto / SLHK 9004 / 1179)

Ilmakuva vuodelta 1964. Alue näyttää olevan tyhjä. Varastorakennus lienee juuri purettu. Telakan viereisellä
rannalla näkyy heikosti erottuvan Vesikon vieressä katos, jossa kuivatettiin mastopuita. (Helsingin kaupunki)

1920-luvun alussa rakennettu vinssivaja, joka ilmeisesti paloi vuonna 1964 tai 1965. Kuva lienee otettu 1960luvun alussa. Vuonna 1965 Merenkävijät ry rakensi paikalle uuden kevytrakenteisen vajan, joka puolestaan
purettiin 1980-luvun lopulla. (Museovirasto / SLHK 8000/0367)
1964 – 1968 Pursiseura Merenkävijät
Vuonna 1964 Valmet vuokrasi itselleen tarpeettomaksi käyneen vetotelakan pursiseura Merenkävijät ry:lle.
Tämä vuonna 1922 perustettu seura oli perustamisestaan saakka pitänyt tukikohtanaan Särkän saarta, missä
sillä oli telakka ja satama. 1960-luvun alussa lisääntyvä venekanta aiheutti ahtautta Särkässä, ja seura päätti
vuokrata Susisaaren telakan. Seuralla oli myös tarkoitus laajentaa telakkaa. 98 Telakalle arvioitiin voitavan
ottaa noin 70 isohkoa venettä. 99
Vuonna 1964 erityisesti kilpapurjehdukseen panostavan Merenkävijät ry:n rekisterissä oli 114
purjehdusnumeron omaavaa venettä, 24 matkavenettä, 45 moottorivenettä ja 21 jollaa.
Vakinaisia jäseniä oli 244, minkä lisäksi oli 841 vuosijäsentä, 130 kannatusjäsentä, 176 juniorijäsentä ja kolme
kunniajäsentä. 100 Suurin osa seuran veneistä oli puisia kilpaveneitä. Susisaaressa talvehti ainakin Hai-veneitä,
joita seuran rekisterissä oli useita. Ilmeisesti jo vuodesta 1965 telakalla teki erilaisia puutöitä Keijo Saarinen,
joka myöhemmin alkoi itsenäisesti hoitaa telakkaa. 101
Alku ei ilmeisesti mennyt aivan vaikeuksitta, mutta Susisaaressa pystyttiin vastoinkäymisistä huolimatta
telakoimaan syksyllä 1964 ensimmäiset veneet. Telakka vaati suuria kunnostuksia, mutta niiden valmistuttua
sen uskottiin tuovan merkittävän ja tarpeellisen lisän seuran telakointimahdollisuuksiin. Seuran hallitus
vetosi muutamiin jäseniin rahoituksen saamiseksi kunnostustöitä varten, mutta vetoomus ei tuottanut
toivottua tulosta. Jotkut henkilöt osoittivat kuitenkin tukeaan lainaamalla rahaa. Ensimmäisenä vuonna
uusittiin telakan maanpäälliset osat sekä vedenalainen kiskotus kokonaan. Telakan rakenteita varten tuotiin
75 kpl tukkeja, jotka oli kaadettu Sulkaniemestä, Sipoon saaristossa sijaitsevasta seuran majasaaresta.
Kunnostustyöt saatiin päätökseen marraskuussa 1964. 102 Alueella sijainnut varastorakennus lienee purettu
tässä vaiheessa tai jo ennen Merenkävijöiden tuloa alueelle.103
Vuonna 1965 telakan kunnostaminen jatkui. Palaneen vintturisuojan tilalle piti rakentaa uusi. Sulkaniemestä
tuotiin 90 tukkia telakan rakenteita varten. Syksyllä telakalle nostettiin nyt jo 39 erikokoista venettä. Seuralla
oli purjehduskauden aikana palkattuna 1-4 työntekijää, jotka työskentelivät Särkän ja Susisaaren telakoilla. 104
Puuveneiden kannalta telakan ongelma oli katosten puute. Kaikki veneet olivat 1960-luvulla taivasalla. 105
Telakalla riitti kunnostustöitä vielä vuonna 1966, jolloin korjattiin nostovaunut. Syksyllä telakalle nostettiin
yli 40 erikokoista alusta. 106
Kunnostuksista huolimatta Susisaaren telakka-aluetta luonnehdittiin
huonokuntoiseksi ja epäsiistiksi Helsingin Sanomain artikkelissa, jossa yleisemminkin käsiteltiin
Suomenlinnan rappiotilaa. 107
Telakan taloudelliset toimintaedellytykset alkoivat kuitenkin puhuttaa jäsenistöä, jossa hanke herätti
"keskustelua ja ihmetystä". Vaikka telakoiden talous oli pyritty järjestämään siten, että telakointimaksut
98

Merenkävijät ry, Vuosikirja 1964.
Merenkävijät ry, Tiedotuksia 6.5.1964.
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Merenkävijät ry, Vuosikirja 1965.
101
Haastattelut Päivi Lepistö 2.11.2018, Ahto Sippola 1.11.2018, Juhani Seppä 21.11.2018.
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Merenkävijät ry Vuosikirja 1965.
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Varastorakennus ei näy ilmakuvassa 1964.
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Merenkävijät ry Vuosikirja 1966. Vinssivajan tai -katoksen tulipalosta ei ole löytynyt mainintoja muualta.
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Juhani Seppä, haastattelu 21.11.2018.
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Merenkävijät ry Vuosikirja 1967.
107
Helsingin Sanomat 8.4.1966, 11.
99

kattaisivat kaikki kustannukset, näin ei kuitenkaan tapahtunut. Telakointimaksuissa oli huomattavia
korotuspaineita. Erityisesti Susisaari oli tappiollinen. 108 Marraskuussa 1967 telakalla tehtäviin korjauksiin
esitettiin kuitenkin 5.500 markan määrärahan hankkimista. 109 Talveksi 1967–1968 Susisaareen nostettiin
enää 20 venettä, kun niitä Särkässä oli 62 (venevajassa 40 ja 22 ulkona). 110 Vuosikokouksessa 29.11.1967
käytiinkin pitkä keskustelu Susisaaren telakasta, sen kannattavuudesta ja toiminnan taloudellisista
edellytyksistä. 111
Vuonna 1968 telakkatoiminnan tulot ja menot saatiin tasapainoon, kun telakkamaksuja oli korotettu. 112
Vielä elokuussa 1968 seuran hallitus päätti suorittaa telakalla tarpeelliset korjaukset. 113 Myöhemmin syksyllä
telakka kuitenkin vuokrattiin seuran jäsenelle, venepuuseppä Keijo Saariselle, joka oli jo tehnyt telakalla mm.
puutöitä. 114 Vuonna 1969 hän alkoi hoitaa telakkaa itsenäisesti. Keväällä laskettiin veteen siellä olleet 20
venettä. 115 Seuran hallitus päätti myös lakkauttaa Susisaaren telakalla olleen kolikkopuhelimen
"huomattavan tappiollisena hankkeena". 116

Suomen matkailuliiton opaskartassa telakka oli merkitty kielletyksi alueeksi (12), kuten myös viereinen alue
Saunalahden rannalla. Mahdollisesti 1950- ja 1960-luvun vaihteesta. (HKA, yksityiskohta kartasta)
1968 alkoi Keijo Saarisen aika
Keijo Saarisen aloittaessa yrittäjänä Susisaaren telakalla, sopimusehtoihin oli kirjattu, että Merenkävijät ry:n
rekisteriin merkityillä veneillä on etuoikeus telakkapaikkaan. 117
Keijo Saarinen (synt. 1940) oli työskennellyt veneiden kanssa jo 15-vuotiaasta, kun hän vuonna 1955 meni
töihin Salmisaaren Veistämölle Isolle Pässisaarelle Hietaniemen edustalla. Saarinen oli jo harjoitellut veneen
Merenkävijät ry Vuosikirja 1967, Merenkävijä 4–5/1967, 11.
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Hallituksen päätös 2.3.1969. Merenkävijä 2/1969.
117
Keijo Saarisen ja Merenkävijät ry:n välinen sopimus 3.3.1972, SLHK arkisto.
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veistoa Ruoholahdessa sijainneiden sadan markan villojen alueella, missä hänen isänsä teki veneitä. Kun
Hietaniemen edustan saaret jäivät kasvavan Salmisaaren ja länsiväylän alle 1950-luvun lopulla, venetelakka
siirtyi Lauttasaareen, ja siellä Saarinenkin työskenteli siellä jonkin aikaa. 118 "Kansakoulun jälkeen menin
telakalle töihin ja tällä tiellä ollaan edelleen. En minä mitään muuta osaakaan tehdä", sanoi Saarinen
radiohaastattelussa vuonna 2014. 119
1960-luvun toimintaa telakalla Keijo Saarinen kuvasi vuonna 2010 tehdyssä haastattelussa näin: Kesällä oli
kalastusalusten korjaustelakointeja: pohjamaalauksia, laudanvaihtoja ja kölin korjauksia. Talvella oli veneitä
talvisäilytyksessä. Syksyllä niitä peitettiin ja huollettiin, keväällä laskettiin takaisin vesille. 120

Ilmakuva 1969. (Helsingin kaupunki)

1970 syyskuu. Kiskoilla oleva alus lienee entinen VMV-vartiomoottorivene,
joka oli muutettu huvialukseksi. (Simo Rista / HKM)
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Jorma Rautapää. https://www.sailsandsea.fi/helsingin-veneveistamoita-ja-tel/suomenlinna/venetelakka-keijosaarinen/ (9.10.2018)
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Jokapaikan Reetta 14.5.2014, https://areena.yle.fi/1-2272386. (23.9.2018)
120
HKM, Helsingin veneilykulttuurin dokumentointi 2010.

1970-luvun alussa telakan vanhat perinteet jatkuivat sikäli, että useana talvena telakalla talvehti joitakin
vanhoja puolustushallinnon veneitä. Nyt ne oli muutettu tai niitä muutettiin huvialuksiksi. Yksi niistä oli
Finnbird, entinen raivaaja Kuha 5. Myös entinen suojeluskunta- ja merivartiovene kuului eläkepäivinään
telakan asiakkaisiin (VMV 19 tai VMV 20). Myös joitakin kalastusaluksia ja huvialuksiksi muutettuja troolareita
on kuulunut telakan asiakkaisiin, aina 2000-luvulle saakka.

Entinen VMV ja muita veneitä telakalla 26.5.1971. (Keijo Saarinen)

Entinen VMV ja suojeluskuntavene (SP) telakalla 1970-luvun alussa. (Keijo Saarinen)

Kesällä 1971 telakalla oli myynnissä myrskyssä vaurioitunut purjevene.
(Helsingin Sanomat 11.7.1971)

Merenkävijöiden ja Keijo Saarisen välillä tehtyä vuokrasopimusta jatkettiin 3.3.1972. Siinä Merenkävijät ry
luovutti telakoimiskaudeksi 1972–1973 Saarisen käyttöön 1200 m2 käsittävän telakka-alueen, jonka se on
vuokrannut Valmet Oy:ltä. Ehtona oli edelleen, että telakkaa sai käyttää ainoastaan purjehdusseuroihin
kuuluvien veneiden talvehtimispaikkana, ja Merenkävijät ry:n rekisteriin merkityillä veneillä on etuoikeus
telakkapaikkaan. Vuokraa näiltä veneiltä saa periä korkeintaan sen, mitä niiden telakointi maksaisi
Merenkävijöiden omalla telakalla Särkässä. Korjaus- ja huoltotöistä vuokraajalla on oikeus periä erillinen
korvaus. Vaikka telakalla oli kytkös Merenkävijöihin, vuokraajalla oli vastuu alueen kunnossapidosta ja siihen
kohdistuvista maksuista. Vuokraaja toimii sopimuksen mukaan itsenäisesti, eikä hänellä ollut oikeutta toimia
Merenkävijät ry:n nimissä. 121
Suomenlinnan hoitokunta perustettiin vuonna 1973, ja aiemmin puolustusministeriön hallinnassa olleet
alueet siirtyivät hoitokunnalle. 122 Telakka-alueet olivat edelleen Valmet Oy:n hallinnassa ja Susisaaren
rullatelakan osalta todettiin edelleenvuokraus. 123
1960-luvun lopulla oli herännyt ajatus Suomenlinnan väkimäärän kasvattamisesta ja saarten kehittämisestä.
Vuonna 1969 perustettiin uusi Suomenlinnakomitea. Birger Brunilan puoli vuosisataa aiemmin esittämät
näkemykset ajankohtaistuivat uusissa suunnitelmissa. Vuonna 1974 esitetyssä käyttösuunnitelmassa
venesatamia olisi ympäri Suomenlinnaa, ja sellaiseksi olisi valjastettu myös Susisaaren vetotelakan vieressä
oleva Saunalahti. Susisaaren vetotelakan toiminta nähtiin sopivaksi Suomenlinnan historialliseen ja
merelliseen ympäristöön. Ehdotettiin, että telakka jatkaisi toimintaansa veneiden säilytys, korjaus- ja
mahdollisesti rakennuspaikkana. Telakan alueelle on suunnitelmassa piirretty uusia rakennuksia, varastoja ja
työtiloja. 124

Suomenlinnan käyttösuunnitelma 1974, yksityiskohta. 125
Syksyllä 1973 ja 1974 Saarinen julkaisi ilmoituksia Helsingin Sanomissa, missä hän tarjosi veneenomistajille
talvisäilytystä ja puuveneille myös korjauspalveluita. Telakasta käytettiin niissä nimeä Susisaaren venetelakka

SLHK, Keijo Saarisen ja Merenkävijät ry:n välinen sopimus 3.3.1972.
SLHK päätearkisto, Puolustusministeriön kirje Valmet Oy:lle 5.8.1974.
123
SLHK päätearkisto, hoitokunnan tiedote suomenlinnalaisille 26.2.1974.
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tai Susisaaren telakka. 126 1970-luvulla telakalla olivat ylhäällä mm. Reserviupseerien Merisäätiön
puurunkoinen Saukko-vene ja samaan aikaan Vene-lehden eli Lehtimiehet Oy:n omistama vene. 127

Helsingin Sanomat 16.9.1973

Helsingin Sanomat 13.10.1974

Purjevene kelkassa 1970-luvulla. (Keijo Saarinen)
Talvisäilytyksen ohella Saarisen telakan tyypillisiä töitä olivat puutöiden ohella mm. moottorin vaihdot.
Telakalla on vaihdettu kaaria ja tehty uusia kansia. Vuosien varrella on tehty laajojakin puuveneiden
uudelleenrakentamisia ja kunnostuksia. 128 Uusia veneitä telakalla ei tiettävästi ole rakennettu.

Helsingin Sanomat 16.9.1973.
Hannu Hillo, tiedonanto 30.10.2018.
128
Paikka yhteiskunnassa 2009.
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Ilmakuva 1976. (Helsingin kaupunki)

Vanha vinssivaja noin vuonna 1976. (SLHK 0310/0076)

Noin vuonna 1977. Valkoinen alus maissa lienee entinen Kuha-raivaaja.
(A & M Oy, SLHK 0314/0071)

Paljon veneitä telakalla 1978, mahdollisesti keväällä ennen vesillelaskuja.
(SLHK 0323/0067)

Aluksia telakalla 4.8.1983. Kuvassa näkyy myös Bursa, joka oli telakalla vuoteen
2018, jolloin alue tyhjennettiin. (SLHK 0305/0078)

1985 telakalla myös isompia puualuksia, entisiä troolareita. (SLHK 0008/0021

Telakka-alue Suomenlinnan hoitokunnalle 1985
Valmet Oy:n ja Suomenlinnan hoitokunnan välillä tehtiin 31.5.1985 sopimus, jonka mukaan telakka-alue
luovutettiin hoitokunnalle. Tässä paperissa ei kuitenkaan mainita erikseen Susisaaren vetotelakkaa, joten jää
avoimeksi, sisältyikö tämäkin alue luovutukseen, oliko se luovutettu jo aiemmin vai peräti jäänyt Valmetin
omistukseen. Jos vetotelakka sisältyi tähän luovutukseen, myös Saarisen vuokrasopimus luultavimmin
siirrettiin tällöin hänen ja hoitokunnan väliseksi. On kuitenkin mahdollista, että tämä tapahtui lähempänä
vuosikymmenen loppua, koska vuonna 1990 käytyjen vuokrasopimusneuvottelujen pohjalta tehdyssä
muistiossa todetaan, että silloinen vuokrasopimus Saarisen kanssa oli voimassa vain kolme kuukautta
kerrallaan. 129 Syy tähän lienee ollut se, että vuonna 1987 tehdyn Suomenlinnan alueiden käyttöä ja niiden
tilan kohentamista koskevan kunnostussuunnitelman mukaan telakan toiminta olisi jollain aikavälillä ajettu
alas, ja alue maisemoitaisiin eli palautettaisiin lähes luonnonmukaiseksi. 130

1987 maisemointisuunnitelma (SLHK 0005/0031)

1987 kevättalvella telakalla oli puualuksia, myös ammattialuksia
ja entisiä ammattialuksia. (SLHK 0062/0003)

129
130

SLHK, palaverimuistio 28.9.1990.
Suomenlinnan maisema. Kunnostussuunnitelma 1987.

5.10.1987 vanha vinssivaja ennen purkamista. (SLHK 0008/0001)
1990-luku: pidempiä vuokrasopimuksia ja uusia investointeja
Kun telakan maisemointisuunnitelmista oli luovuttu, telakkatoiminnan jatkuminen varmistui. Syksyllä 1990
Suomenlinnan hoitokunta ja Keijo Saarinen alkoivat käydä neuvotteluita kolmea kuukautta
pitkäjänteisemmän vuokrasopimuksen solmimiseksi. Useamman vuoden kattava sopimus olisi parempi niin
toiminnan jatkuvuuden, taloudellisen kannattavuuden kuin alueen hoidonkin kannalta
tarkoituksenmukaisempi. Saarinen ei ollut ainoa mahdollinen jatkaja, mutta häntä pidettiin ensisijaisena
hyvin sujuneen yhteistoiminnan vuoksi. 131
Uuden vuokrasopimuksen yhteydessä keskusteltiin telakan ja sen laitteiden kunnosta sekä neuvoteltiin
vastuualueista niiden ylläpidon osalta. Vinssilaitteiden todettiin vaativan kunnostusta, joskin niiden kone- ja
sähkötekniset työt oli tehty jo saman vuoden keväällä. Niin ikään tuli saattaa valmiiksi vetokentän valaistusja sähköistys, mikä sekin oli ollut käynnissä usean vuoden ajan. Telakan suulla ollut laituri oli tuhoutunut,
joten se piti rakentaa uudelleen. Alueen yleinen siisteys edellytti myös toimia, ja aluetta oli syytä siistiä. Siihen
kuului mm. kunnostuskelvottomien ja hylättyjen alusten hävittäminen. Merkittävimpänä investointina ja
näkyvimpänä muutoksena oli uuden vinssivajan rakentaminen. 132
Neuvotteluissa todettiin, että alueesta tulee periä käypä vuokra. Vuokralainen vastaisi liiketoimiensa
edellyttämistä investoinneista, mutta hoitokunta kunnostuksista, jotka liittyvät alueeseen historiallisena
nähtävyytenä. 133

SLHK, palaverimuistio 28.9.1990.
SLHK, palaverimuistio 28.9.1990.
133
SLHK, palaverimuistio 28.9.1990.
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Telakointi käynnissä 23.10.1990.(Timo Soppela / SLHK 0060/0074)

Vinssi taivasalla 23.10.1990. (Timo Soppela / SLHK 0060/0031 ja 0060/0037 ja 0060/0040)
Vanha vinssivaja purettiin syksyllä 1990, ja uuden rakentaminen alkoi vuodenvaihteessa. Uuden vajan
yhteydessä oli suunnitelmien mukaan huoltorakennus, johon sijoitettiin peseytymis- ja toimistotilat telakan
tarpeisiin. Hankkeen yhteydessä telakalle rakennettiin myös vesijohto- ja viemäriyhteys. Vinssikoneisto saneli
rakennuksen sijoituksen jyrkästi nousevan kallion reunalle. Lämpimät toimisto- ja peseytymistilat
rakennettiin kallion päälle teräspilareiden varaan kalliota säilyttäen. Ranta-alueen savimaalle sijoitettiin
kevytrakenteinen vinssikoneen suojarakennus paaluttamatta, vaihtamalla maamassoja. Rainer Linderborgin
suunnitteleman rakennuksen arkkitehtuuri korostaa sen jakautumista toiminnoiltaan ja sijainniltaan kahteen
erilaiseen osaan. Lämmin toimisto-osa on puuverhoiltu ja tervattu, vinssivaja puolestaan on galvanoitua
peltiä. Uusi vinssivaja valmistui vuonna 1991. 134

Uusi vinssivaja (rakennus B 63) vuonna 1992.
(SLHK 0300/0091)
134

Suomenlinnan rakennusten historia 1997, 108.

Uuden vinssivajan valmistumisen jälkeen telakalle avattiin pienimuotoinen kahvila. Saarisen mukaan kahvilan
perustaminen oli hänen vaimonsa Pirjon idea. Miesten kahvitauot muualla saaressa tuppasivat vaimon
mukaan venyä liian pitkiksi. 135 Kahvilan myötä telakalle tuli myös turisteja. 136 Saarinen kertoi haastattelussa
vuonna 2014 amerikkalaisrouvasta, joka tapasi käydä telakalla kahvilla. Kun Saarinen oli tälle sanonut, että
pitäisi tehdä joitakin uudistuksia, rouva oli huudahtanut, että älä tee mitään, pidä näin. 137 Historia oli telakalla
läsnä. Asiakkaat arvostivat pikku kahvilan aitoutta ja konstailemattomuutta. Telakalla työskennelleen
puuseppä Päivi Lepistön mukaan asiakkaina oli paljon taiteilijoita, urheilijoita ja julkkiksia. Vaimon kuoleman
jälkeen, vuodesta 2005, kahvilaa piti siellä aiemminkin apuna ollut Riitta Rae. 138

Kahvila 1993. (SLHK 0060/0024)

Kahvila 2010. (Liisa Korhonen / HKM)
Päivi Lepistön haastattelu 2.11.2018; Paikka yhteiskunnassa 2009.
Jorma Rautapää. https://www.sailsandsea.fi/helsingin-veneveistamoita-ja-tel/suomenlinna/venetelakka-keijosaarinen/ (9.10.2018). Päivi Lepistön haastattelu 2.11.2018.
137
Jokapaikan Reetta 14.5.2014, https://areena.yle.fi/1-2272386. (23.9.2018)
138
Päivi Lepistön haastattelu 2.11.2018; Paikka yhteiskunnassa 2009.
135
136

Vinssivajan ympäristö 1996. (SLHK 0007/0083)

Kaksi puuvenettä kelkassa 19.8.2004. Keijo Saarinen ohjaimissa.
(Keijo Saarisen arkisto)

Hylätty puualus tuhoutuneena 2007. Takana Bursa.
(Tiina Koskenniemi / SLHK 9000/9560

Kahvilan työntekijäpuoli ja Keijo Saarisen toimisto 2010.
(Liisa Korhonen / HKM)

Keijo Saarinen toimistossaan vuonna 2010. (Liisa Korhonen / HKM)

Saarisen kamari 2010. (Liisa Korhonen / HKM)

Vinssivajan yhteydessä oli toimisto ja Saarisen oma kamari. Telakka oli Saariselle elämäntapa: hän kertoi
kulkevansa työmatkan Kulosaaresta omalla veneellä, mutta kesäisin hän saattoi viettää öitä
toimistorakennuksen perähuoneessa. 139

Katoksen alla pohjoismaisia kansanveneitä. Etualalla Amu.
(Liisa Korhonen / HKM)

Yksi telakan vanhimpia veneitä, vuonna 1952 Porvoossa valmistunut
5.5m-luokan kilpapurjevene Teresita. (Liisa Korhonen / HKM)
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Jokapaikan Reetta 14.5.2014, https://areena.yle.fi/1-2272386. (23.9.2018)

28.4.2010, keväällä ennen vesillelaskuja. (SLHK 9002/2513)

Telakointilaituri 4.11.2011. (SLHK 9004/2667)
Uusi telakointilaituri rakennettiin 1990-luvulla ja vuonna 2009 telakalle saatiin uusi vinssi. 140 Kiskoja on
vuosien mittaan uusittu, mutta ylempien kiskojen joukossa on vielä alkuperäisiä jäljellä.

Keijo Saarisen Törne-vene telakalla 16.10.2013. Se oli alkujaan vuonna 1964 valmistunut viittavene, joka oli
sittemmin myös Suomenlinnan hoitokunnan käytössä. (Soili Mustapää / SLHK 9004/8067)
Elämää telakalla 2000-luvulla
140

Päivi Lepistön haastattelu 2.11.2018.

Helsingin kaupunginmuseo kävi vuonna 2010 dokumentoimassa telakkaa ja työtä siellä. Dokumentointia teki
opiskelija Liisa Korhonen Helsingin yliopistosta.
Saarinen kuvasi työpäivän kulkua näin. Aamuisin on tavaran hankintaa: ruuveja, muttereita, maalia ja
varaosia. Päiväsaikaan on korjaus- ja huoltotöitä sekä veneiden vesillelaskua ja ylösnostoja. Puoli kahdeksalta
hän lähtee liikkeelle, ja kuuteen seitsemään menee, kun hän on taas kotona Kulosaaressa. 141
Työnkuvan muutoksesta kysyttäessä Saarinen totesi, että veneiden korjaus on pääosin käsityötä, varsinkin
venepuusepän työt. Koneet ovat kehittyneet, mutta käsityö on aina käsityötä. Saarisen mielestä on hyvä, että
Suomessa on panostettu veneenrakennuskoulutukseen. Silti oppilaitoksissa pitäisi olla enemmän
perehdytystä perinteisiin veneiden rakennustapoihin. Nyt koulusta saattoi hänen mukaansa saada kolmen
vuoden koulutuksen jälkeen venemestarin todistuksen, vaikka ei osaisi mitään. 142

Vanha vinssi ja työtila. (HKM)
2000-luvulla telakalla on kaksi vinssiä. Iso vanha vinssi, ja uusi pienempi, johon kuuluu kauko-ohjain. Sen
avulla vinssiä voi ohjata vaikka rannasta napin painalluksella. Myös vanha vinssi toimii yhä. 143
Työturvallisuuskulttuurissa on vuosien mittaan tapahtunut muutoksia, ja nykyisin pitää olla erilaisia
suojalaitteita, kuten vaikkapa vinssin hätäkatkasijat. Työtapaturmia ei Saarisen mukaan ole kuitenkaan juuri
ollut. Joku maalari on joskus loukannut kätensä. 144
Saarinen totesi, että hänellä itsellään on puuveneiden korjauksista korkea ammattitaito ja pitkä kokemus,
että ei mene sormi suuhun. "Mitä vaikeampi työ, sitä hauskempi", hän sanoi. Hän pyrki myös telakalla
opettamaan ja neuvomaan nuoria tekijöitä. Paikkaansa Suomenlinnan yhteisössä Saarinen kuvasi niin, että
saaressa on pakko olla kaveri kaikkien kanssa. "Sä voit tarvita jotain kun sä tiedät et sillä on, niin sä voit mennä

HKM, Helsingin veneilykulttuurin dokumentointi 2010. Keijo Saarisen haastattelu ja Liisa Korhosen
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hakee, ja se tulee hakee taas multa jotain ruuvii, prikkaa, mutterii, mitä sillä ei oo niin… Tällä lailla se toimii.
Muuten sä joudut aina menee kaupunkiin, mantereelle hakee sitten." 145
Telakalla olleista veneistä Saarisen mieleen on jäänyt erityisesti Kone Oy:n johtaja Pekka Herlinin Lygaia, joka
oli telakalla monena vuonna. Saarinen muistaa erään illan, kun vene oli laskettu vesille, ja sitä vietiin Särkälle,
missä masto nostettaisiin pystyyn. Kustaanmiekassa merivartijat pysäyttivät heidät ja kysyivät miksi
mastovalo ei pala? Saarinen vastasi, että "miten se mastovalo voi palaa kun se on toi masto tos kannella?"
146

Lygaia. (Jorma Rautapää)
Yleisradio on tehnyt telakasta kaksi ohjelmaa, joissa on haastateltu Keijo Saarista. Vuonna 2009 televisiossa
esitettiin henkilökuva, jossa Saarinen kertoi telakasta ja elämästään. Radio-ohjelma Jokapaikan Reetta vieraili
Susisaaren venetelakalla keväällä 2014 ja haastatteli Keijo Saarista sekä telakalla erilaisia jaksoja vuodesta
2007 työskennellyttä puuseppä Päivi Lepistöä. 147
Jokapaikan Reetalle Keijo Saarinen totesi, että telakalla asiat hoidetaan hötkyilemättä omaan malliin ja
vanhalla tyylillä. Siinä missä useimmilla venetelakoilla veneiden vesille laitto on tehty helpoksi nostureineen,
Susisaaren telakalla veneet lasketaan veteen vanhoja kiskoja pitkin. Päivätahti on noin kolme venettä. 148
Erityisesti puuveneille perinteinen vaunu on nosturia suotuisampi nostotapa, sillä vanhaa puuvenettä ei ole
rakennettu liinojen varassa nostettavaksi. 149
Telakalla oli ohjelmaa tehtäessä reilut 50 venettä, joiden joukossa oli monia vanhoja puuveneitä. Yksi niistä
oli 1960-luvun Louhi-kansanvene, johon oli juuri tehty uusi tiikkikansi. Saarinen ei pitänyt koulutettujen
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tekijöiden löytämistä ongelmana. Sen sijaan opettajista hän katsoi olevan pulaa: mestareita on vähän. 150
Telakalla työskenteli kausiluonteisesti ja tarpeen mukaan kymmenisen henkilöä. 151
Päivi Lepistön kertoman mukaan yli puolet talvehtivista veneistä oli seuroihin kuulumattomia, joilla ei ollut
talvehtimispaikkaa seuran puolesta. 2000-luvulla enää kolmasosa veneistä oli puuveneitä, ja sama oli
purjeveneiden osuus. Telakalla oli katokset 6-12 veneelle. Viime vaiheessa telakalle kyettiin nostamaan noin
30 tonnin aluksia. Kiskot olisivat kestäneet enemmän, mutta vaunun kunto oli huono. 152 Jotkut veneet
viettävät telakalla pitkiäkin aikoja, jopa vuosia. Sellainen oli pieni puuvene, jota omistaja itse kunnosti. Tämä
piti hyvänä, että telakalla on asiantuntijoita, joilta saa neuvoja ja jotka myös tekevät vaikeimmat asiat. 153
Jonkin verran nostettuja veneitä jää myös hylättyinä makaamaan kuiville. Telakkatoiminnan päätyttyäkin
sinne jäi muutama alus. Yksi niistä oli jo 1970-luvun alussa telakalle tullut teräksinen Bursa – lähes
alkuperäisissä muodoissaan säilynyt alus vuodelta 1930, entisiltä nimiltään Pass ja Ursa. Se säästyi
romutukselta, mutta vuosien varrella veneitä on telakalla hävitetty mm. polttamalla ja upottamalla.
Vedenalaisissa inventoinneissa meren pohjasta telakan kohdalta onkin löytynyt jälkiä pitkään jatkuneesta
telakkatoiminnasta. "Lähivesialueelta löytyy edelleen useita hylättyjä veneitä. Parhaimmillaan niitä on kaksi
päällekkäin. Hylkyjen ajoituksesta ei ole tarkkaa varmuutta, mutta on todennäköistä että toiminta on
itsenäisyyden ajalta. Veneiden lisäksi pohjassa on runsaasti erilaista jätettä." 154

Telakka kesäkuussa 2016. (Petri Sipilä)
Kaupunginmuseon dokumentoinnin aikaan 70-vuotias Saarinen ei enää sanonut kovin pitkälle ajattelevansa
tulevaisuutta, vaan sanoi jo olevansa pikku hiljaa lopettelemassa hommia. "Mä oon nyt jo viis vuotta ollu
eläkkeellä … eläkkeellä telakalla". Ennen lopettamista pitäisi laittaa paikat kuntoon seuraajalle, mm. panna
vanhat veneet palasiksi, Saarinen pohti haastattelussa. Talvella 2015–2016 telakalla talvehti enää 24 venettä.
Jokapaikan Reetta 14.5.2014, https://areena.yle.fi/1-2272386. (23.9.2018)
Päivi Lepistön haastattelu 2.11.2018.
152
Päivi Lepistön haastattelu 2.11.2018.
153
Jokapaikan Reetta 14.5.2014, https://areena.yle.fi/1-2272386. (23.9.2018)
154
Museovirasto, Kulttuuriympäristön palveluikkuna: Suomenlinnan korjaustelakan hylkyalue.
www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000021160; Raportti Suomenlinnan sukelluksista. Teredo Navalis ry, 1987,
www.kyppi.fi/to.aspx?id=129.145371; Päivi Lepistön haastattelu 2.11.2018.
150
151

Ikääntyvä Saarinen oli alkanut hiljentää tahtia. Vuonna 2016 hän joutui lopettamaan toiminnan kokonaan
sairastuttuaan vakavasti. 155
Kesällä 2018 telakka-alue tyhjennettiin ja siivottiin. Syksyllä 2018 Suomenlinnan hoitokunta käynnisti
ympäristö- ja haitta-ainetutkimukset, joiden perusteella alettiin suunnitella alueen tulevaa käyttöä.

Hylätyistä aluksista Bursa kuljetettiin Somerolle. (Petri Sipilä)

155

Päivi Lepistön haastattelu 2.11.2018.

Telakan siivous käynnissä kesällä 2018. (Iina Johansson)

Telakka tyhjänä 2.10.2018. (Petri Sipilä)
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