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Ludwig Wileniuksen vuonna 1932 perustamalla telakalla on ainutlaatuinen sija suomalaisessa 
venehistoriassa. Telakalla on rakennettu lukuisia kansainvälisestikin maineikkaita, 
huippusuunnittelijoiden kynistä lähtöisin olevia veneitä.  
 
Wileniuksen telakan alkuvaiheet 1932-1950 
 
Borgå Båtvarvilla venemestarina ja työnjohtajana työskennellyt Ludwig ”Ludde” Wilenius 
perusti oman veistämönsä vuonna 1932 ja osti Porvoonjoen varrelta kaksi hallia – ne samat, 
joissa telakka edelleen toimii. Niiden oheen hän rakensi veistämörakennuksen, pajan, kaksi 
vesillelaskuluiskaa, laitureita sekä mastonosturin.  
 
Veistämörakennus oli kaksikerroksinen. Yläkerrassa oli konttori, tilat piirustusten uloslyöntiä 
varten sekä varastotilaa. Veneet rakennettiin alakerrassa, joka oli yhtenäistä avointa tilaa. 
Veistämössä pystyi rakentamaan samanaikaisesti kahta isoa venettä. 
 
Wilenius Båtvarv nousi nopeasti maineeseen erityisesti laatuveneiden rakentajana. Etenkin 
Wileniuksen veistämät luokkaveneet keräsivät huomiota. Työ oli ensiluokkaista ja rungot 
olivat erityisen kauniita. Vuosien saatossa Wileniuksella rakennettiin muun muassa kolme 



8mR venettä: Arvid Laurinin suunnittelema Andromeda, Birger Slotten Vågspel ja Gösta 
Kyntzellin Katrina. Niiden lisäksi syntyi viitisentoista 6mR venettä, toista kymmentä 5.5-
luokan venettä ja neljä 5mR-venettä.  
 
Edellisten lisäksi Wileniuksella on veistetty muun muassa A- ja C-veneitä, Hai-veneitä, 
Kansanveneitä, salonkiveneitä sekä saaristo-, rannikko- ja meriristeilijöitä. Kaiken kaikkiaan 
Wileniuksella on tehty noin 430 venettä: 40-jalkaisesta meriristeilijästä kevytveneiden kautta 
puolustusvoimille tehtyihin vaneriveneisiin. 
 
”Erityisesti Wileniuksen telakka tunnetaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävien puisten kilpa- ja 
matkapurjeveneiden valmistajana. Telakalla rakennetuilla veneillä onkin purjehdittu niin olympialaisissa kuin 
Euroopan- ja maailmanmestaruuskisoissa. Wileniuksella rakennetut veneet niittivät kunniaa myös maineikkaissa 
avomeripurjehduskilpailuissa, kuten Fastnet Racessa. Sodan aikana Wileniuksella rakennettiin lukuisia 
vanerirakenteisia miehistö- ja syöksyveneitä armeijan käyttöön.”  Lähde: Virtanen, Vesa 2011 

 

Wileniuksen veistämön toiminta oli 
suurimmillaan heti sotien jälkeen, jolloin 
se työllisti lähes 20 työntekijää. Suurin 
osa työntekijöistä oli luonnollisesti 
veneenveistäjiä, mutta lisäksi 
palkkalistoilla oli oma seppä, lakkaaja ja 
rikaaja. Veneissä tarvittavat helat tehtiin 
ja galvanoitiin veistämön omassa pajassa. 
Kevätkunnostuksen ja vesillelaskun 
aikaan pestattiin rutkasti lisää tilapäistä 
työväkeä, pääasiassa paikallisia 
maalareita. 

 
 
 
 
Ludwig Wilenius ja hänen poikansa Kaj Wilenius 
telakalla. Kuva Kaj Wileniuksen kotiarkistosta. 
 
 
Epävarmuuden aika 1950-2019 
 
1950-luvulla telakan tilanne muuttui.  Porvoon kaupunki ei enää halunnut solmia Wileniuksen 
kanssa telakan toiminnan kannalta riittävän pitkiä, investoinnit mahdollistavia 
vuokrasopimuksia. Ludwig Wileniuksen aikana vuokrasopimukset solmittiin viideksi vuodeksi 
tai välillä vain yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Sittemmin vuokra-aika jätettiin avoimeksi ja 
sopimus oli voimassa niin kauan, kuin Ludwig Wilenius eli. 



Ludwig Wilenius kuoli vuonna 1984 ja kaupunki ilmoitti hänen pojalleen Kaj Wileniukselle 
vuokrasopimuksen päättyvän. Hänelle tarjottiin mahdollisuutta jatkaa telakkatoimintaa 
muutama sata metriä etelämpänä. Pidempiin vuokrasopimuksiin ei kuitenkaan olisi ollut 
mahdollisuutta. Kaj Wilenius pääsi jatkamaan telakan toimintaa sen alkuperäisellä paikalla – 
vuoden kerrallaan. Lyhyet vuokrasopimukset vähensivät Kaj Wileniuksen mahdollisuuksia 
panostaa telakan kehittämiseen ja vähitellen telakka rapistui. Ludwig Wileniuksen rakentama 
veistämörakennus pääsi huonoon kuntoon, joten se purettiin vuonna 2008. Paja purettiin jo 
1970-luvulla. 
 
Epävarmuuden aika jatkui edelleen 2000-luvun alkuvuosina. Porvoon kaupunki antoi Kaj 
Wileniukselle luvan pyörittää telakkaa, kunnes hän jäisi eläkkeelle. Sen jälkeen toiminnan 
haluttiin päättyvän. Epävakaa elo katkesi hetkellisesti, kun Ivar Nordlund / N-Group Ab osti 
telakan Kaj Wileniukselta vuonna 2004 tavoitteenaan pelastaa tämä kulttuurihistoriallisesti 
arvokas pala suomalaista veneenveistoperinnettä. 
 
 

 
Porvoon kaupungin ilmakuva Wileniuksen telakasta vuonna 2019. Venehallien suojiin kätkeytyy vuosittain 20–
30 puuvenekaunotarta, joista osa on myös tehty Wileniuksella.  
 
 
Nordlund toi telakalle uusia tuulia ja kunnosti venehallit suojelupäätöksen mukaisesti. Hän 
myös laati telakan tulevaisuutta koskevan laajan konseptisuunnitelman vuonna 2010. ELY-
keskus toteutti alueen maa-aineksen puhdistuksen vuonna 2010 ja telakan laiturit ja tekniikka 
kunnostettiin Museoviraston tuella vuosina 2012-2013.  
 
Alueelle tehtiin uusi kaava, jossa puistoalueeksi varattu alue merkittiin Wileniuksen telakan 
käyttöön. Uusi kaava takasi, että telakka voisi jatkaa toimintaansa ja että sen tulevaisuus olisi 
turvattu. Myös telakan jäljellä olevat kaksi rakennusta on suojeltu asemakaavalla.  
 
 
 
 



”Avustusta myönnettiin myös viimeiselle porvoolaisen telakka- ja laivanrakennusperinteen jatkajalle, vuonna 
1932 Porvoon länsirannalle perustetulle Wileniuksen telakalle (Wilenius Båtvarv). Telakka opittiin aikoinaan 
tuntemaan korkeatasoisista puisista huvi- ja kilpapurjeveneistä, joista useat suunnitteli yksi aikansa 
tunnetuimmista konstruktööreistä, porvoolainen laivanrakennusinsinööri Gösta Kyntzell. Nykyään Wileniuksen 
telakan tarjoamilla perinteisten veneiden säilytys- ja entisöintipalveluilla on huomattava merkitys maamme 
veneilyhistorian ja -kulttuurin vaalimiselle.” 
Museoviraston lausunto koskien Wileniuksen telakalle myönnettyä korjausavustusta, 2012 
 
Suojelupäätöksen ja kunnostusoperaatioiden jälkeen Wileniuksen telakalla oli nyt kaikki 
edellytykset toimia ja kehittyä tulevaisuudessakin, mikäli Porvoon kaupungin kanssa syntyisi 
pitkäaikainen vuokrasopimus. Neuvottelut kaupungin kanssa eivät kuitenkaan edenneet. 
Telakka jatkoi silti sinnikäästi toimintaansa. Telakka on onnistunut keräämään suojiinsa 
ainutlaatuisen klassisten puuveneiden kokoelman, joiden telakoinnista ja talvisäilytyksestä 
Wileniuksen telakka on vastannut. Telakalla on myös työllistynyt 2000-luvulla joukko 
ammatinharjoittajia ja omien yritystensä kautta toimineita venepuuseppiä, jotka ovat 
kunnostaneet ja restauroineet puuveneklassikoita veneiden omistajien tilauksesta. 
 
Wileniuksen telakka on tärkeä osa vuonna 2010 perustettua Porvoon kansallista 
kaupunkipuistoa. Telakka on ainutlaatuinen osa Porvoon merellistä historiaa ja 
veneenrakennuskulttuuria. 2010-luvun alussa Wileniuksen telakan toimintaa ja 
puuvenekulttuuria avattiin myös yleisölle Avoimet Ruffit -tapahtumissa. Telakkaan ja 
puuveneisiin kävi tutustumassa viitisensataa ihmistä ja tapahtumiin osallistuivat Porvoon 
Jokilaakso ry, meripartiolippukunta Fribytarna, Östra Nylands Allmogebåtföreningen ja 
Tirmon Saaristokeskus. 
 
 
Wileniuksen uusi aika – Wilenius båtvarv ry 
 
Wileniuksen telakalla alkoi syksyllä 2019 uusi aika. Porvoon kaupungin julistama 
tarjouskilpailu Porvoon Länsirannan alueista päättyi 30.8.2019. Telakkatontin vuokrasopimus 
kaupungin ja N-group Oyn välillä päättyi. 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porvoon kaupungin tarjouskilpailuun laatima havainnekuva Wileniuksen  
telakka-alueesta. Vuodelta 2019. 



Wileniuksen telakan toimintaa jatkamaan perustettiin kesällä 2019 uusi aatteellinen yhdistys 
Wilenius båtvarv ry. Yhdistys teki tarjouksen Porvoon kaupungille perinteikkään telakan 
toiminnan turvaamiseksi, jatkamiseksi ja kehittämiseksi. Yhdistyksen tavoite on säilyttää 
telakan arvokas kulttuuriperintö ja vaalia perinteisiä veneenrakennustaitoja.  
 
Porvoon kaupunki solmi Wilenius båtvarv ry:n kanssa vuoden mittaisen vuokrasopimuksen. 
Vuokrasopimus uusittiin lisävuodella syyskuussa 2020, 2021 ja 2022. Yhdistys jatkaa 
neuvotteluja Porvoon kaupungin kanssa jo 90 vuotta yhtäjaksoisesti toimineen Wileniuksen 
telakan toiminnasta ja alueen kehittämisestä. 
 
Wilenius båtvarv ry on jatkanut perinteisten puuveneiden telakointitoimintaa ja järjestänyt 
alueella myös yleisötapahtumia. Vuosina 2021 ja 2022 Wilenius båtvarv ry ja Hamarin 
purjehtijat järjestivät telakalla Porvoon puuvenepäivä -tapahtumat. Vuoden 2022 
tapahtumassa oli 1200 kävijää ja tapahtumassa edustivat myös monet puuvenealan järjestöt 
ja muut toimijat. Vuoden 2022 Porvoon puuvenepäivässä olivat mukana muun muassa 
Porvoon Museo, Suomen puuveneilijät ry, Puuveneveistäjät ry, Mahogany Yachting Society, 
Suomen kansainvälinen 5m liitto, Suomen 5.5 yhdistys, Suomen 6mR -liitto, Finnish Eight 
Metre Association ja Vendia Woods Oy. 
 

 
Porvoon puuvenepäivässä 2022 juhlistettiin myös 90-vuotiasta Wileniuksen telakkaa. Juhlapuheita  
kuultiin muun muassa Wilenius båtvarv ry:n puheenjohtajalta Marikki Hakolalta, Porvoon kaupunginvaltuuston 
puheenjohtajalta Mikaela Nylanderilta, Porvoon museon johtaja Johanna Lehto-Vahteralta ja Åbo Båtvarvin 
Eero Lehtiseltä. Tapahtumaan osallistui 36 puuvenettä ja 1200 kävijää. 
 



Wileniuksen telakalla on edessään hieno tulevaisuus, joka avaa jatkossa klassisten 
puuveneiden historiaa ja nykyhetkeä sekä veneenrakennustaitoja suurelle yleisölle erilaisten 
tapahtumien, kuten Porvoon puuvenepäivien, meripäivien, Avoimet ruffit -tapahtumien, 
lasten puuvenetapahtuminen ja veneenrakentamiseen liittyvien näyttelyiden ja työnäytösten 
muodossa.  
 
Wilenius båtvarv yhdistyksen pyörittämä telakka voi tulevaisuudessa palvella myös mm. 
vierasvenesataman asiakkaita heidän veneisiinsä liittyvissä ongelmissa ja toimia muutenkin 
yhteistyössä Länsirannan kaikkien toimijoiden ja matkailualan toimijoiden kanssa. 
Wileniuksen telakasta ollaan kehittämässä aidosti elävä, suurelle yleisölle ja matkailijoille 
kiinnostava, puuveneitä rakentava sekä suojeleva ja puuveneilijöitä palveleva paikka.  
 
Wileniuksen telakan toimintaan voi tutustua myös yhdistyksen nettisivujen avulla: 
www.wileniusvarv.fi  
 
 
 
 
Suomalaisiin puuvenetelakoihin ja veneenrakennukseen liittyvää referenssitietoa: 
Maarianhaminan merikorttelit: http://www.sjokvarteret.ax/ 
Turun veneveistämö, Ruissalon telakka: https://ruissalontelakka.fi/ 
Viaporin telakka, Suomenlinna: http://www.viaporintelakka.fi/ 
Loviisan Laivasilta: https://laivasilta.wordpress.com/ 
Puuveneveistäjät ry: http://www.puuveneveistajat.fi/ 
Suomen puuvenekeskus, Kotka: http://www.puuvenekeskus.fi/  
Klassikkoveneet Wikipedia: https://fi.wikipedia.org/wiki/Klassinen_vene 
Puuvene.fi sivusto: http://puuvene.fi/ 
 


