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Laserkeilaus on korvaamaton apu 
KLASSISEN 6MR-KILPAVENEEN  RENATAN ENTISÖINNISSÄ

Vesa Virtanen, Nina Heiska, Hannu Heinonen ja 
Karl-Johan Stråhlmann 

Kulttuurihistoriallisesti merkittävän Renata-veneen 
entisöinnin alkajaisiksi vene  mitattiin  laserkeilauksella 
ja samalla se kuvattiin.  Mittaustuloksia käytetään 
 uusien linjapiirrosten tekemiseen ja kuvauksella 
 saadaan tallennettua Renatan tämänhetkinen kunto 
osana sen historiaa.

VUONNA 1927 VALMISTUNUT 6mR-luokan noin 11 m pitkä, 
2 metriä leveä ja 4 000 kilon painoinen kilpapurjevene Renata on 
yksi suomen historian maineikkaimpia ja menestyneimpiä kilpa-
purjeveneitä. Renatan suunnittelija oli tunnettu arkkitehti ja vene-
suunnittelija Gustaf Estlander. Tilaaja oli puolestaan yksi Suomen 
kaikkien aikojen merkittävimpiä purjehdusvaikuttajia, liikemies, 

pitkäaikainen kansanedustaja ja ministeri Henrik Ramsay. 

RENATA ON YKSI KAIKKIEN AIKOJEN 
MERKITTÄVIMPIÄ SUOMALAISIA 
KILPAPURJEVENEITÄ
Ramsay voitti Renatalla vuonna 1928 Sandhamnin parhaan 
6mR- eli kuutosveneen palkinnon. Tuolloin Sandhamnissa 
purjehtivat maailman parhaat purjehtijat ja nopeimmat 
6mR-luokan veneet. Saavutusta pidetään edelleen yhte-
nä merkittävimpänä suomalaisessa purjehdusurheilussa. 

Henrik Ramsay tunnetaan myös siitä, että hänet tuomittiin ulko-
ministeriasemansa johdosta sotasyyllisenä vankeuteen kahdeksi 
ja puoleksi vuodeksi. Vankeusaikanaan hän kirjoitti suomalaisen 
purjehduksen raamattuna pidetyn kirjan Sommar och Segel, jonka 
suomenkielinen käännös on nimeltään Purjehtijan muistelmia.

Renatalla purjehdittiin kilpaa vaihtelevalla menestyksellä aina 
1970-luvulle asti. 1980-luvun alkupuolella se jäi lopulta melko 
huonokuntoisena maihin ravistumaan. Vuosien saatossa venee-
seen tehtiin erinäisiä korjauksia, mutta niitä ei saatu valmiiksi, eikä 
muutostöiden dokumentointi ollut kovinkaan järjestelmällistä. 
Lopulta Renata päätyi venekatoksen alle sisämaahan Sastamalaan. 

Suuri osa Renatan kylkilaudoituksesta oli poistettu, samoin 
koko kansi ja istuinlaatikon rakenteet. Myös veneen masto 
ja puomi olivat kadonneet vuosien saatossa. 

CLUB RENATA -YHDISTYS ENTISÖI RENATAN
Vuonna 2013 Renatan pelastamiseksi ja entisöimiseksi 
perustettiin Club Renata -yhdistys. Yksityisomistuksessa 
ollut vene luovutettiin sen entisöinnin toteuttamiseksi 
yhdistykselle.

Laserkeilauksesta  saatiin 
 leikkauksia valituista  kohdista 
ja niitten perusteella pystyttiin 
mm. todentamaan, että tietyt 
mitat ja muodot ovat säilyneet 
ja että toiset alueet eivät olleet 
enää mitoissaan. 

Renatan 3D-runkomalli.
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Vaikka vene olikin erittäin huonossa kunnossa, sen kulttuurihis-
toriallinen arvo oli kiistämätön. Renata onkin ensimmäinen vene 
– yhdessä Alvar Aallon itselleen suunnitteleman Nemo Propheta In 

Patria -veneen kanssa – jota Museovirasto on tukenut. 
Renatan museovirastolta saama tuki oli erittäin merkittävä, 

peräti 92 000 euroa. Museoviraston päätös edellyttää, että Re-
nata palautetaan jonkin tietyn aikakauden asuun ja rakenteet 
toteutetaan samoilla menetelmillä kuin ne on alun perinkin tehty. 
Renatan kohdalla vuodeksi valittiin 1928, joka oli sen kilpahistorian 
kunniakkain.

Entisöinnin ohella yhdistys harjoittaa yhteiskuntavastuullista 
nuorisopurjehdustoimintaa. Kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, 
joilla ei muuten olisi mahdollisuutta merellisiin kokemuksiin. Club 
Renata järjesti ensimmäisenä toimintavuotenaan yli kaksikym-
mentä purjehdustapahtumaa, joihin osallistui toistasataa lasta ja 
nuorta. Purjehdusten pääasiallisia yhteistyökumppaneita olivat 
Pienperheyhdistys ry ja Suomen merimuseo, jonka omistama yli 
sata vuotta vanha purjeluotsikutteri Pitkäpaasi toimi yhdistyksen 
nuorisoaluksena. 

Kun Renata on saatu entisöityä, se tulee toimimaan yhdistyksen 
nuorisopurjehduksen lippulaivana. Yhdistyksen toimintaan voi 
tutustua tarkemmin yhdistyksen kotisivujen kautta osoitteessa 
http://clubrenata.fi/.

KAIKKI ALKAA RUNGON MUOTOJEN PALAUTUKSESTA
Yksi suuria haasteita vanhan ja huonoon kuntoon päässeen veneen 
entisöinnissä on sen alkuperäisten muotojen palautus. Renatan 
keula ja peräosa olivat pahasti notkahtaneet ja runko oli menettä-
nyt jäykkyytensä siten, että se antoi periksi melkein joka suuntaan.

Rungon muotojen muuttuminen ajan myötä johtuu osin siitä, 
että kuutoset olivat kevyesti rakennettuja kilpaveneitä, joita ei 
välttämättä rakennettu kestämään tai säilyttämään muotonsa 
vuosikymmenten ajan. Puuveneen rakentamisessa syntyy myös 
jännityksiä puumateriaaliin, ja vuosien mittaan sekä laudat että 
taivutetut kaaret pyrkivät oikenemaan. Veneen rapistunut kunto 
on kuitenkin ollut suurin syy muodon muuttumiseen, eivätkä 

Rakennusaikaiset mallikaaret 3D-mallissa.

Skannerin kameran automaattisesti ottama 
valokuva, jossa näkyy Renatan sisäosia.

Kuva skannerin tuottamasta pistepilvestä. 
Kuvan vasen laita on värjätty skannerin 
tuottamilla heijastusarvoilla ja oikea laita 
skannerin kameran tuottamalla kuvalla.
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aikaisemmin tehdyt kunnostusyritykset ole välttämättä paranta-
neet tilannetta.

Osa veneen alkuperäisten piirustusten kopioista oli tallessa, 
mutta rungon muodon määrittelevät linjapiirustukset olivat 
kadonneet. Ilman linjapiirustuksia entisöinti ei olisi mahdollinen, 
sillä entisöinti merkitsee Renatan tapauksessa, että koko vene 
joudutaan käytännössä katsoen rakentamaan uudestaan.

Renatan entisöinnistä tehtiin kesällä 2013 sopimus Tammi-
saaren veneveistämön kanssa. Varsinainen veistotyö tehdään 
kyseisellä veistämöllä.

Entisöinnin ensimmäinen vaihe oli nykytilanteen kartoitus. 
Veneen rungosta tehtiin materiaalianalyysit ja runko päätettiin 
mitata ja kuvata mahdollisimman tarkasti. Mittaus päätettiin teh-
dä laserkeilauksena ja samalla päätettiin kuvata Renatan runko 
riittävän tarkasti. 

Kuvauksella ja keilauksella pyritään kahteen asiaan. Mittaus-
tuloksia käytetään ensinnäkin uusien linjapiirrosten tekemiseen, 
yhdessä jo olemassa olevien piirrosten ja veneen luokkasäännön 
edellyttämien mittakirjatietojen ohella. Toisekseen on oleellista 
tallentaa Renatan tämänhetkinen kunto osana sen historiaa. 

Linjapiirroksia tekemään lupautui veneiden suunnitteluun 
erikoistunut Stråhlmann Yacht Design, jonka omistaja Karl-Johan 
Stråhlmann on yksi tämän hetken tunnetuimmista venesuunnit-
telijoista Suomessa.

RUNKO MITATTIIN  
RIEGL VZ-400 -SKANNERILLA
Nordic Geo Center Oy:n Hannu Heinonen ja Nina Heiska to-
teuttivat laserkeilauksen hyväntekeväisyysprojektina ja tukena 
Club Renatalle. 

Skannerina käytettiin Riegl VZ-400 -skanneria, joka valjastettiin 
mittaamaan kohde ilman tähyksiä – keinotekoisia, eri skannaus-
asemien yhdistävien liitospisteiden näkyvöittämismerkkejä. Näin 
haluttiin tehdä, koska käytettävissä olevalla käsittelyohjelmalla 
eri skannausten keskinäinen liittäminen toisiinsa saatiin tehtyä 
tarkemmin, eikä käytettävällä koordinaatistojärjestelmällä ollut 
mittausvaiheessa merkitystä. Myös tähysten kanssa toteutettu 
mittaus olisi ollut helposti toteutettavissa. Todettakoon kuitenkin, 
ettei tähyksiä kannata tällaisessa kohteessa kiinnittää itse mitatta-
vaan pintaan vaan sen ulkopuolelle. Tämä parantaa myös tähys-
ten kokonaisgeometriaa ja kaikki kohteen yksityiskohdat jäävät 

näkyviin, mikä on tärkeää kulttuuriperintökohteita 
mitattaessa ja dokumentoidessa.

Skannaukset tehtiin teoreettisella 7 mm:n 
pistetiheydellä 10 m:n etäisyydellä. Koska mittausti-
lanteessa jokin Renatan osa sijaitsi aina lähempänä 
kuin 10 m, niin varsinainen pistetiheys Renatan 
pinnalla on suurempi. Suunnittelua varten mittaus 
tehtiin veneen rungon ulkopinnasta, jotta nykyti-

Kippari Henrik Ramsay esittelee ylpeänä voittoi-
san Sandhamnin regatan (1928) jälkeen kisoista 
voitettuja pokaaleita. Tarina kertoo, että järjestäjät 
olettivat regatan parhaan veneen palkinnon (toinen 
pytty oikealta) menevän samoissa kisoissa purjehti-
neelle Norjan kuningas Haakon VII:lle ja palkinto oli 
siksi niin isokokoinen, mutta toisin kävi…
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purjehtija, Club Renata -yhdistyksen jäsen, 
sähköposti vesa.virtanen clubrenata.fi.

Nina Heiska • FM, tuotepäällikkö  
Nordic Geo Center Oy, www.geocenter.fi, 
sähköposti: nina.heiska geocenter.fi.

Hannu Heinonen • maanmittausteknikko, 
johtaja Nordic Geo Center Oy,  
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Karl-Johan Stråhlmann • venesuunnittelija, 
Strahlmann Yacht Design,  
www.strahlmann.com,  
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lannetta voitaisiin verrata veneen alkuperäisiin piirustuksiin. Tämän 
lisäksi kohdetta mitattiin kahdesta kohtaa sisältä, mutta sisäpuolen 
aineisto ei ole yhtä kattava kuin ulkopuolinen pistepilvi. Pistepilvien 
yhdistämisen jälkeen aineistoa suodatettiin ja pinta mallinnettiin 
ns. mesh-pintamalliksi.

Skannausaineiston lisäksi kohde kuvattiin skanneriin integroi-
dulla, fotogrammetrisesti kalibroidulla Nikon D800 -järjestelmä-
kameralla, jolloin pistepilvestä saatiin samalla kertaa helposti tuo-
tettua visualisointimateriaalia. Tarkasti koordinaatistossa sijaitsevia 
kuvia voidaan myös hyödyntää mallintamisessa

Yhdistetystä pistepilviaineistosta tuotettiin myös video, jonka 
avulla mittaustulokset on helppo esitellä projektissa mukana oleville 
tahoille ja jota voidaan käyttää myös muuhun projektin viestintään 
ja markkinointiin. Ensimmäisten kuukausien aikana Renata-video 
osoittautui myös Nordic Geo Centerin tähänastisista visualisoinneista 
suosituimmaksi. Videoon löytyy linkki yrityksen blogista, http://www.
geocenter.fi/blogi/kaikki-paitsi-purjehdus-on-turhaa/.

MITTAUSTEN PERUSTELLA  
TUOTETTIIN  
RUNGON POIKKILEIKKAUKSET
Seuraavaksi tuotettiin poikkileikkaukset Renatan rungosta. Tätä 
ennen oli kuitenkin määritettävä veneen keskilinja ja oletettu 
vesilinja. Nämä molemmat piti saada määritetyksi siten kuin 
Gustaf Estlander oli ne joskus aikojen alussa määrittänyt oman 
suunnittelunsa perustaksi. 

Renatasta oli säilynyt muutamia alkuperäisiä piirustuksia, mutta 
niissä oli melko niukasti numeerista mitoitusta, joka olisi auttanut 
keskilinjan, vesilinjan ja poikkileikkauspaikkojen määrittämisessä 
pistepilvessä juuri haluttuihin mallikaarien kohtiin. Myös veneen 
runko oli kärsinyt ja menettänyt muutamia osiaan ja muotoutunut 
pitkän varastoinnin aikana aivan omaan muotoonsa, joka ei todel-
lakaan ollut alkuperäisten suunnitelmien mukainen. 

Mittaajan ja suunnittelijan yhteistyön tuloksena sekä lukuisten 
uusintalaskentojen ja kokeilujen jälkeen löydettiin hyvä jaotus 
rakentamisessa käytettäviä mallikaaria varten. Poikkileikkausten 
jaotus saatiin sopimaan veneessä osittain säilyneiden ja piste-
pilviaineistossa näkyvien kaarien määritysten kanssa sekä poik-
kileikkausten laskentaan oletettujen mallikaarien kohdilta siten, 
että leikkaukset olivat mahdollisimman hyvin sopusoinnussa 
veneeseen määritetyn keskilinjan ja vesilinjan kanssa. 

Ilman pistepilviaineistoa veneen restauroinnin suunnittelun 
kannalta merkittävät määritykset ja jaotukset olisi ollut lähes 
toivotonta todentaa.

MALLIKAARET SYNTYIVÄT  
YHDISTÄMÄLLÄ MITTAUKSET JA  
HISTORIALLISET DOKUMENTIT
Venesuunnittelijan näkökulmasta Gustaf Estlanderin alkuperäiset 
piirustukset vuodelta 1926 olivat runkomuodon rekonstruoinnin 
lähtökohta. Rakennepiirustus sekä kölipiirustus olivat tärkeimmät 
säilyneet piirustukset. Näistä ilmenivät tarkasti rungon ja kannen ääri-
viivat sekä myös hyvin pitkälle vedenalaiset rungon ja kölin muodot. 

Normaalisti linjapiirustukset määrittävät koko rungon tarkan 
muodon. Mutta kuten sanottu, alkuperäisiä linjapiirustuksia ei 
löytynyt, joten oli käytettävä informaatiota, joka löytyy veneen 
mittakirjoista. Myös vanhoista valokuvista ja Gustaf Estlanderin suun-
nittelemien vastaavien veneiden piirustuksista saatiin paljon tietoa. 

Kun laserkeilauksesta saatu informaatio sekä historiallisista 
dokumenteista löytynyt tieto yhdistettiin, saatiin tietokoneella 
luotua runkomalli, joka täsmää hyvin eri lähteistä saadun infor-
maation kanssa. 

Veneen mittakirjat määrittävät tarkasti korkeus-, leveys- ja ympä-
rysmitat veneen tietyissä kohdissa. Näitä mittakirjoja on useampia 
1930-luvun eri vuosilta. Mittakirjojen tietojen noudattaminen 
on tärkeätä, sillä vene ei ole ”kuutonen”, jos sen mitat eivät ole 
6mR-säännön mukaisia. Sääntövaatimusten täyttäminen on puo-
lestaan edellytys Renatan tulevan kilpauran jatkamiselle. Onneksi 
mittakirjatietojen ja piirustusten välillä ei ollut mitään merkittävää 
ristiriitaa. Myös laserkeilauksesta saatu informaatio täsmäsi hyvin 
historiallisten dokumenttien kanssa, kun ottaa huomioon, että 
rungon muoto on muuttunut ajan myötä. 

Kun alkuperäinen runkomuoto oli rekonstruoitu ja tarvittavat 
tarkistukset tehty, piirrettiin mallikaaret, jotka on nyt leikattu 
vanerista. Nämä mallikaaret ovat vain apuna runkomuodon mää-
rittelyssä, ja ne poistetaan, kun laudoitus on jäykistetty rakenne-
kaarilla alkuperäiseen muotoonsa. 

RENATAN ENTISÖINTI KESTÄÄ  
KOLME VUOTTA
Renatan entisöinnin on suunniteltu kestävän noin kolme vuotta, 
jos entisöintihankeen rahoitus saadaan varmistettua. Tällä hetkellä 
hankeen kokonaisrahoituksesta on koossa kolmasosa. Hankkeen 
rahoitus koostuu Museoviraston, yritysten, yksityisten lahjoittajien 
ja säätiöiden myöntämästä tuesta.

Projektin edetessä Renata on tarkoitus mitata vielä uudemman 
kerran, jolloin valmiista veneestä voidaan tehdä 3D-malli esimerkik-
si entisöidyn veneen dokumentointia tai sen virtuaalista esittelyä 
tai muita Club Renatan tarpeita varten.


