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Uunisaaret 1910-luvulla. Sakari Pälsi, HKM

Näkymä Kaivopuistosta Uunisaarille ja Liuskasaareen vuonna 1925. Kalle Havas, HKM

Uunisaari vuonna 1920. Bruno Tallgren, HKM

Sataman saarten historiaa
Uunisaaret

Kaupunginvaltuusto oli kaupungin omistamien tilojen vuokra-
kauden päättyessä vuonna 1876 asettanut valiokunnan, joka 
jakoi tilat neljään luokkaan: yhden niistä muodostivat saaret, 
jotka sijaitsivat kaupungin satama-alueilla tai niiden läheisyy-
dessä ja olivat haluttuja varastopaikkoja. Sirpalesaari ja Lius-
kasaari jätettiin toistaiseksi käyttämättömiksi.

Pohjoinen ja Eteläinen Uunisaari olivat laidunmaina, kunnes 
ne 1800-luvun lopulla vuokrattiin teollisuuskäyttöön. 

Uunisaari muodostuu eteläisestä ja pohjoisesta saaresta, joi-
den välinen salmi suljettiin aallonmurtajalla vuonna 1891. Pa-
loturvallisina pidetyille saarille sijoitettiin teollisuusrakennuk-
sia: Pohjoiselle Uunisaarelle vuonna 1877 perustettu Finska 
Färg och Fernissa Ab:n maalitehdas oli ensimmäinen lajissaan 
Suomessa. Knut Nylanderin ja Evert Lagerspetzin suunnitte-
lemat puurakennukset (öljynkeittämö, varasto ja asuinraken-
nus) valmistuivat 1880-luvun alussa. Arkkitehti Hjalmar Åber-
gin vuonna 1916 suunnittelemaa tiilirakennusta laajennettiin 
vuonna 1919 (arkkitehti Sigurd Schultz). Tehdasrakennukses-
sa valmistetut väriaineet vietiin kiskoja pitkin rantaan. Vielä 
1950-luvulla saarella oli työsuhdeasuntoja.

Vuonna 1890 Merikadun Kalasataman valmistelutyötä varten 
kuljetettiin jonkin verran kiviä alueen raivaustyömailta. Uu-
ni- ja Liuskasaaren välisen salmen täyttö siirrettiin seuraavalle 
kevättalvelle, jolloin jää kestäisi lohkottujen kivien kuljettami-
sen paikalle. (Berättelse ang. Helsingfors Stads kommunalför-
valtning 1890)

Pohjoiselle Uunisaarelle rakennettiin öljynkeittämö, tehdasra-
kennuksia, makasiineja ja asuinrakennus. Eteläiselle Uunisaa-
relle pystytettiin vuonna 1916 Suomen Väri- ja Vernissateh-
das Oy:n uudisrakennus. 1930-luvulla osa saarista varattiin 
Helsingfors Simsällskapin uudelle uimalaitokselle, jonka pu-
kuhuoneet, toimisto ja kahvila sijoitettiin maalitehtaan raken-
nukseen. Kun Väri- ja Vernissatehtaan rakennus paloi vuonna 
1963, siirrettiin uimaseuran tilat Pohjoisen Uunisaaren tiilira-
kennukseen.

Pohjoisen Uunisaaren tiilirakennukset on kunnostettu ravin-
tola- ja saunatiloiksi. Muita saaren rakennuksia ovat vuoden 
1940 olympialaisiin rakennetut lipunmyyntikioski ja pukukop-
pirakennus, pukukoppirakennus ja entinen kuivakäymälä. Ete-
läisellä Uunisaarella on jäljellä palaneen rakennuksen teras-
sin kivijalka. 



Pohjoinen Uunisaari vuonna 1962. Volker von Bonin, HKM



Liuskasaari ja Uunisaari 1950-luvulla. Veljekset Karhumäki Oy, HKM Näkymä Pohjoiselta Uunisaarelta Liuskasaareen vuonna 
1960. Volker von Bonin, HKM

Uimakilpailut Uunisaaressa vuonna 1934. Pietinen, MV

Uunisaari vuonna 1966, Volker von Bonin, HKM

Uunisaari vuonna 1937, Pietinen, A. Oy, HKM

Uunisaarilla sijaitsi 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa myös 
kuuluisa merikylpylä, jossa käytiin virkistäytymässä aina Pie-
tarista saakka. Vuonna 1934 avattiin Helsingfors Simsällska-
pin uimalaitos. Vuoden 1952 olympialaisissa saaren uimalas-
sa järjestettiin uintilajien karsintoja.



Sirpalesaaren historiaa

Sirpalesaari 1900-luvun alku. Reinhold Hausen, HKM
Strix Oy, venevaja 1901

Strix Oy, asemapiirros 1900 Strix Oy, tehdasrakennusStrix Oy, asuinrakennus

Kauppias Frans Sjöblom haki vuonna 1896 vuokraoikeutta Sir-
palesaarelle perustaakseen saarelle laivatelakan. Satamalai-
tos puolsi hanketta, ja kaupunki hyväksyi sen sillä ehdolla, et-
tä saaren lounaisosa edelleen pidetään avoimena yleisölle 
verkkojen kuivausta ja veneiden haalausta varten. Ensimmäi-
nen teollisuuslaitos saarella oli Fabriks Ab Strix, joka valmis-
ti mustetta ja rakensi saarelle toimintaansa varten laboratori-
on, varaston, asunnon ja venevajan. Helsingfors Motorfabrik 
Erkko & Markoff Ab perustettiin 1905, mutta sen tehdas paloi 
osittain jo vuonna 1907 ja yritys meni konkurssiin seuraavana 
vuonna. Konkurssia seuranneina vuosina saarella valmistet-
tiin moottoreita Helsingin Moottoritehtaan ja Moottoritehdas 
Alfa Oy:n nimissä. Seuraavan toimijan, Ab Hercules Oy/ Mas-
kinfabrik Hercules Oy:n aikana palaneiden hallien tilalle ra-
kennettiin uudet, joista suurempi (1917) on saarella yhä SPS:n 
telakointihallina. Herculesta seurasi vuonna 1923 moottoreis-
taan tunnettu Ares Oy, jonka toiminta jatkui vuoteen 1948 
saakka.  

Suomalainen Pursiseura (SPS) siirtyi Nihtisaaresta pois Sirpa-
lesaareen vuonna 1961. Toinen vanhoista teollisuushalleista 
purettiin vuonna 1963. 



Pesutupa, kellari 1905

Venetelakka 1905Strix Oy, laboratorio 1905

Venetelakka 1905



Konepaja Ares 1933, Kansalliskirjasto.

Konepaja Ares 1933, MV.

Konepaja Ares 1929, Kansalliskirjasto.



Sirpalesaaren historiaa - konepajat

Konepaja Herkules, asemapiirros 1917.

Konepaja Herkules 1917.

Konepaja Herkuleen tehdasrakennukset 1910-luvulla, 
kuva: P. Torniainen, HKM



Asemapiirros

Suomalaisen pursiseuran ravintola ja seuramaja, 
Esko Lehesmaa 1962

JulkisivutPohjapiirros



Näkymä Merisatamasta Liuskasaareen 1930-luvulla. Hannes Mustakallio, HKM

Vuonna 1946 palanut HSS:n paviljonki (laajennus Runar Finnilä 1925)

Liuskasaaren historiaa

Liuskasaari ja kaksi sen pohjoispuolella olevaa luotoa vuok-
rattiin Helsingfors Segelsällskap rf:lle (HSS) kolmeksikymme-
neksi vuodeksi asuintontteja vastaavin ehdoin vuonna 1896. 
Vuokralaisen oli myös hyväksyttävä ehto, jonka mukaan saa-
ret voisivat joutua linnoitusesplanadin osiksi. Seura rakensi 
saarelle 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa paviljonkirakennuk-
sen, venevaja, telakan sekä laiturin. Arkkitehti Runar Finnilä 
laajensi ensimmäistä kerhorakennusta vuonna 1925. Kerhora-
kennuksen tuhouduttua tulipalossa kesällä 1946 Finnilä suun-
nitteli sen paikalle uuden kivirakenteisen paviljongin.

Vahtitupa (Runar Finnilä 1931)

Näkymä Eiran kaupunginosasta Wecksellintieltä Liuskasaareen ja Sirpalesaareen 
vuonna 1909. Signe Brander, HKM



julkisivu länteen

HSS:n uusi paviljonki (laajennus Runar Finnilä 1947)

julkisivu itään

leikkaukset

pohjapiirros



vanhoja karttoja

1770-luku

Helsingin kaupukisuunnitteluvirasto Kuninkaallinen merikartasto 1791-1796

1791-1796

Karttaan on merkitty sinisellä katkoviivalla Helsingin nykyinen 
rantaviiva.



1820 1909 1918

1940 19621952

Kartat: Helsingin karttapalvelu http://kartta.hel.fi/



Ortokuvat: Helsingin karttapalvelu http://kartta.hel.fi/

1943 1950

1932

vanhoja ilmakuvia

Uunisaareen on rakennettu hiekkaranta, jota ei vielä ole vuo-
den 1932 ilmakuvassa, mutta vuoden 1942 kuvassa se näkyy. 
Tänä aikana myös Pohjoisen ja Eteläisen Uunisaaren välistä ka-
navaa on muokattu säännöllisemmän muotoiseksi.

Vuoden 1964 ilmakuvassa on uutena elementtinä laituri Lius-
kasaaresta Liuskaluotoon. Sirpalesaaren aallonmurtaja näkyy 
myös kuvassa. Vuoden 1976 ilmakuvassa laituri on rakennettu 
aikaisempaa leveämmäksi ja säännöllisemmän muotoiseksi.



1964 1976

1988 2005

Ortokuvat: Helsingin karttapalvelu http://kartta.hel.fi/



Helsingin karttapalvelu http://kartta.hel.fi/

ilmakuva 2015



Helsingin karttapalvelu http://kartta.hel.fi/
Helsingin karttapalvelu http://kartta.hel.fi/

kantakartta

ETELÄINEN 
UUNISAARI

LIUSKASAARI

POHJOINEN 
UUNISAARI

SIRPALESAARI

LIUSKALUOTO



voimassa oleva asemakaava vuodelta 2004



Helsingin karttapalvelu http://kartta.hel.fi/



topografia

Helsingin karttapalvelu http://kartta.hel.fi/
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+20.6

+10.5

Jokaisella saarella on maastonmuotoja. Sirpalesaaressa on 
saariryhmän korkein kohta +10.5m m.p.y. Saarten korkeimmat 
kohdat ovat rakentamattomia ja se on alueen saaristomaisen 

yleisilmeen kannalta maisemallisesti oleellinen ominaispiirre. 
Harakan saaren +17m m.p.y. kohoava kallioselänne asettuu 

saariryhmän taustalle monessa näkymässä. 

Kartassa on esitetty jokaisen saaren sekä sen lähiympäristön 
korkein kohta.



suojelu

Asemakaava (2004, Merisataman saaret)

Liuskasaaressa on merkitty yksi rakennus suojelumerkinnällä sr-1. 
Sirpalesaaressa on yksi sr-2 suojelumerkinnällä merkitty rakennus. 
Pohjoisessa Uunisaaressa sr-2 suojelumerkinnällä on merkitty ra-
kennus sekä sen lähiympäristön piharakennuksia. 

Asemakaavassa todetaan, että uudisrakennukset on suunnitelta-
va siten, että ne koon, muodon, materiaalien, värityksen ja julkisi-
vupintojen jäsentelyn suhteen ovat sopusoinnussa kyseisen saaren 
vanhan rakennuskannan kanssa.

Kalliolle rakennettaessa tulee välttää louhintatöitä.

RKY 2009

Satamasaaret sijaitsevat Ullanlinnan ja Kaivopuiston edustan meri-
alueella. Eiran kaupunginosa (RKY 2009 Eiran kaupunginosa, Huvi-
lakadun korttelit ja Mikael Agricolan kirkko), Kaivopuisto (RKY 2009 
Kaivopuisto) ja Suomenlinna, jonka aluerajaukseen Uunisaarten itä-
puolella sijaitseva Harakansaari kuuluu (RKY 2009 Suomenlinna), 
on määritelty Ympäristöministeriön ja Museoviraston inventoinnis-
sa (RKY 2009) valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuu-
riympäristöksi.

Yleiskaava 2002

Helsingin yleiskaavassa 2002 Satamasaaret on merkitty kulttuuri-
historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta 
merkittäväksi alueeksi. Aluetta tulee kehittää siten, että sen arvot ja 
ominaispiirteet säilyvät.

Maakuntainventointi

Satamasaaret kuuluvat myös maakuntainventointien kohteisiin 
(maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö, Uudenmaan kulttuu-
riympäristöselvitys 2013)



RKY 2009 Nykyisessä asemakaavassa suojellut rakennukset

Helsingin karttapalvelu http://kartta.hel.fi/

MaailmanperintökohteetMuinaismuistot

Yleiskaava 2002

Harakan saaren länsirannalla on vedenalainen kiinteä muinaisjäännös, puinen 
aluksen hylky, jonka ikää ei ole määritelty.

Satamasaaret kuuluvat Suomenlinnan maailmanperintökohteen suoja-alueeseen.

suojelu

Suomenlinna liitettiin UNESCO:n maailmanperintöluetteloon 
vuonna 1991. Kulttuuriperinnön suojelemisessa on otetta-
va huomioon myös linnoitussaaria ympäröivä maisema. Maa-
ilmanperintökohteen kannalta olennaista on kaupungin me-
rijulkisivujen säilyminen yhtenäisinä ja melko tasakorkeina, 
jotta kaupungin selkeimmät maamerkit, kirkontornit, erottui-
sivat edelleen rakennusrintaman takana. Helsingin merelli-
nen siluetti koetaan tärkeäksi kaupungin ominaispiirteeksi. 
Suomenlinnan pohjoisia merinäkymiä rajaavat urbaanit kau-
punkifasadit.
(Suomenlinnan suurmaisema, nykyinen ja tuleva maankäyttö, Helsingin kau-
pungin asema-kaavaosaston selvityksiä 2011:1)



Arvoympäristöt

Kaivopuisto ja Kaivopuiston ranta ja muuri kuuluvat Helsingin yleisten alueiden arvo-
ympäristöihin.

muut huomioitavat asiat

Yleiskaava 2050 (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) Maanalaiset tilat

Maanomistus

Kaupungin omistama maa-alue

Helsingin karttapalvelu http://kartta.hel.fi/

Alueella ei ole rakennettuja maanalaisia tiloja

Yksityisen omistama maa-alue

Satamasaarten alue on merkitty merellisen virkistyksen ja 
matkailun alueeksi.

Aluetta kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, 
luonto- ja kulttuurialueena, joka kytkeytyy mantereen virkis-
tys- ja viheralueisiin. Merkintä sisältää lomaasumisen ja mat-
kailun alueita.

Sekä virkistys- ja viheralueilla että merellisen virkistyksen ja 
matkailun alueilla: 
Suunnittelussa tulee turvata kulttuurihistoriallisten ja maise-
mallisten arvojen säilyminen sekä ottaa huomioon ja turva-
ta luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalvelujen, luon-
nonsuojelun ja ekologisen verkoston sekä metsäverkoston 
kannalta tärkeät alueet. 

Rantaan on merkitty rantareitti.
Seudulle jatkuva, rantavyöhykettä seuraileva koko kaupungin 
kattava rantareitti.

Vuokrausalueet

Kaupungin omistama, vuokrattu maa-alue
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valokuvia Sirpalesaari

Saari on Suomalaisen Pursiseuran käytössä, mutta avoinna 
myös muille kävijöille. Saarelle on vesibussiyhteys Merisata-
manrannasta aina toukokuusta syyskuuhun. Saaren palvelui-
hin kuuluu Ravintola Saari. Sirpalesaarella toimii myös vieras-
satamana. Vierasveneilijöiden käytössä ovat seuran suihku-, 
sauna- ja WC-tilat sekä jätehuolto.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sirpalesaari

1. Sirpalesaaren aallonmurtaja. Rannalta katsottuna sen yli 
näkyy talvella avomeri.

2. Näkymä Sirpalesaareen Merisatamanrannasta. Saaren länsiosa on luonnontilaisen kaltaista kalliota. Satamanosturi on kookas 
rakenne, joka näkyy maisemassa kauas.

3. Sirpalesaaren aallonmurtaja.



8. Sirpalesaaren eteläranta, taustalla Liuskasaari ja HSS:n 
kerhorakennus.

6. Sirpalesaaren rakennuskantaa.

7. Näkymä Sirpalesaareen Liuskasaaresta.

5. Sirpalesaaren rakennuskantaa, taustalla Hernesaari.4. Sirpalesaaren venesatama, taustalla Cafe Carusel.



valokuvia Liuskasaari ja Liuskaluoto

Merisataman edustan veneväylä on vilkkaasti liikennöity. Väy-
län tilantarpeet tulee ottaa huomioon.

Liuskasaarella on sijainnut jo yli sadan vuoden ajan Helsing-
fors Segelsällskap -pursiseuran (HSS) oma, noin 300 veneen 
satama sekä vierassatama. HSS:n vuonna 1947 rakennetus-
sa kerhorakennuksessa sijaitsee paviljonkimainen Royal Ra-
vintoloiden ylläpitämä Ravintola Boat House. Liuskasaareen 
on veneyhteys toukokuun alusta lokakuun loppuun Merisata-
manrannasta.

Liuskaluodolla sijaitsee polttoainemyymälä, jonka yhteydes-
sä toimii terassi-ravintola Skiffer. HSS:n vierasvenesatamassa 
on lisäksi sauna, septitankin tyhjennyspiste ja pyykinpesu- se-
kä -kuivaustilat. 
lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Liuskasaari

1. Liuskaluoto Merisataman rannasta.

4. Näkymä Liuskasaareen Sirpalesaarelta.3. Liuskaluoto Sirpalesaarelta.

2. Liuskaluodon nykyistä rakennuskantaa.
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5. Sirpalesaaren ja Liuskasaaren väliset aallonmurtajat.

7. HSS:n kerhorakennus.

8. Aallonmurtajassa oleva aukko veden vaihtumista varten.

6. Näkymä avomerelle Uunisaaren ja Liuskasaaren väliseltä aallonmurtajalta.
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valokuvia
Pohjoinen- ja Eteläinen Uunisaari

1. Pohjoisen Uunisaaren hiekkaranta. Rannalla on talvisin avanto uintia varten.

Uunisaari on helsinkiläisten yleisessä käytössä, hoitovastuu 
on Helsingin kaupungin liikuntapalvelulla. Merisataman kyl-
pylä Oy tuottaa ravintola- ja saunapalveluita kaupungin vuok-
ra-alueella. Uunisaareen on veneyhteys Merisatamantorilta 
huhtikuusta marraskuuhun. Saareen pääsee mantereelta kä-
velyponttoni-siltaa pitkin liikennöintikauden päätyttyä. Uu-
nisaaresta johtaa myös aallonmurtaja Liuskasaareen, jota 
pitkin pääsee kävelemään. Pitkän hiekkarantansa ja korkeata-
soisten palvelujensa ansiosta Uunisaari on nykyisin suosittu 
virkistyssaari ja piknik-kohde. Saaren pinta-ala on noin 3 ha. 
lähde: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ulkoilu/saaristos-
sa/uunisaari

3. Kävelyponttonisilta mantereelta Uunisaareen talvella.

2. Pohjoisen Uunisaaren rakennuskantaa. 6. Näkymä Eteläiseltä Uunisaarelta Harakkaan.

5. Uunisaarten välinen kanava.

4. Puistokäytävä uimarannan läheisyydessä.
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Suomenlinna

Kaivopuiston kallioselänne ja puusto

Harakka
korkea kallioselänne 
ja kasvillisuus osaksi 
Uunisaaren tausta-
maisemaa

Pohjoinen Uunisaari
kasvillisuus
historialliset raken-
nukset puuston 
lomassa

Eteläinen Uunisaari
kallio

aallonmurtaja
liittyy saariin 
kallioselänteiden 
kautta

Liskasaaren itäosa
kallio

Sirpalesaaren länsiosa
kallioselänne

Liuskasaaren länsiosa
Sirpaleluoto
Sirpalesaaren itäosa
venesatamatoimintojen rakennuksia ja rakenteita

Satamasaarten liittyminen mantereeseen puiston kallioselänteen kautta        pienipiirteinen saaristomaisema  etualalla ja taka-alalla            venesatamatoimintojen rakennuksia ja rakenteita                               saaristomaisema
  

aallonmurtajat

panoraaman 
kuvauspaikka

Kaivopuisto

Harakka

Pohjoinen 
Uunisaari

Eteläinen
Uunisaari

Liuskasaari

Liuskaluoto

Sirpalesaari

maisema-analyysi

Satamasaarien luonne on edelleen saaristomainen, vaikka 
Liuskasaaressa, Liuskaluodossa ja Sirpalesaaressa on paljon 
venesatamaan liittyviä rakennuksia ja rakenteita ja saarien 
topografiaa ei ole enää havaittavissa kaikin paikoin. Saari-
en avomerinäkymään rajautuvat päät ovat kuitenkin luon-
nontilaisen kaltaisia kallioita, jonka vuoksi saaret hahmotu-
vat edelleen Helsingin edustalle tyypillisinä pienipiirteisinä 
saarina.

Pohjoisessa Uunisaaressa kasvaa muita saaria enemmän 
puita. Saaren rakennukset sijaitsevat kasvillisuuden lo-
massa. Siksi Pohjoinen ja Eteläinen Uunisaari näyttä-
vät yleisilmeeltään rannalta katsoen ja kaukomaisemassa 
virkistysalueelta. Vaikutelmaa vahvistaa taustalle jäävä to-
pografialtaan muita saaria korkeampi Harakan saari.
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MERKINNÄT

merinäkymään päättyvä katuakseli
aallonmurtaja osana kävelyreittiä
aallonmurtaja

suora avomerinäkymä

saarien välinen avomerinäkymä 
aallonmurtajan takana

ikoninen panoraamanäkymä

muu tärkeä näkymä

Kaivopuisto

Harakka

Pohjoinen 
Uunisaari

Eteläinen
Uunisaari

Liuskasaari

Liuskaluoto

Sirpalesaari

Kaivopuiston korkeimman kohdan 
näköalapaikalta Satamasaaret näky-
vät kokonaisuutena.

Näkymän taustalla on Suomenlinna.

Neitsytpolun päätteenä näkyy luon-
nontilaisen kaltainen saaristonäkymä 
sekä taustalla Harmajan saari.

näkymätarkaselu



Merisataman rannan kaupunginosat Eira, Ullanlinna ja Kaivo-
puisto ovat erityisen arvostettuja, historiallisen rakennuskan-
nan lisäksi muun muassa meren läheisyyden ja vehreyden an-
siosta. Sirpalesaari, Liuskaluoto, Liuskasaari sekä Pohjoinen ja 
Eteläinen Uunisaari kuuluvat Ullanlinnan kaupunginosaan.

Näkymä Neitsytpolulta merelle. Meri katuakselin päätteenä 
on Helsingin vanhan ruutukaava-alueen ominaispiirre.

Näkymä Merisataman rannassa kulkevalta rantabulevardilta.
Rannassa kulkevat kävelyreitit ja puistot ovat tärkeä osa Hel-

Merisataman rannan edustalla sijaitsevat kallioiset saaret ra-
jaavat rantaan suojaisen poukaman, jolle ovat leimallista lu-
kuisat laiturit ja venepaikat. Saaret ovat suosittuja virkistys-
alueita. 

singin viheralueverkostoa ja ulkoilureitistöä sekä osa Kanta-
kaupungin niemen kiertävää rantareittiä. 

Rantaan rajautuva Kaivopuisto on yksi Helsingin tärkeimmis-
tä kulttuurihistoriallisesti merkittävistä kaupunkipuistoista. 
Näkymä Kaivopuiston korkeimmalta kohdalta Satamasaarien 
suuntaan on yksi Helsingin ikonisista näkymistä. 

Liuskaluoto näkyy Kapteeninkadun päätteenä.

Avomerinäkymä Liuskasaaren ja Eteläisen Uunisaaren välisel-
tä aallonmurtajalta.


