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 Sattumia Sipoon saaristosta 

 

Vuonna 2016 havahduin siihen tosiasiaan, että olin melonut useita vuosia ja useita tuhan-

sia kilometrejä Sipoon saaristossa tietämättä tuosta kauniista saaristosta oikeastaan mi-

tään. Tunsin sen topografian, saaret, salmet ja niiden kivet, mutta en sitä miten siellä on 

eletty ja miksi se on kehittynyt sellaiseksi kuin on. Lainasin kirjastosta Sipoon pitäjän histo-

riikin ja totesin, että näillä saarilla todella on tapahtunut kaikenlaista mielenkiintoista. Täy-

densin tietojani kaikkitietävällä Googlella ja erään keskiviikkomelonnan yhteydessä kerroin 

Schaumanista ja hänen yhteydestään Simsalöhön. Tulkitsin palautteen positiiviseksi ja 

olen sen jälkeen jatkanut näitä ”saarijuttuja”. 

Mitä tästä on sitten ”jäänyt käteen”. Tietysti paljon historiallista tietoa, mutta ennen kaikkea 

valtavasti kunnioitusta menneitä sukupolvia kohtaan. 

 

Kuvassa on Skyttenskärin kalastajatorppa vuonna 1895. Skyttenskär oli asutettu 1770-

luvulta alkaen. Ei voi kuin hämmästellä sitä tulevaisuudenuskoa ja sitkeyttä, mikä on ollut 

ihmisellä, joka on päättänyt, että tuosta merestä ja tuosta kivikosta revin itselleni ja per-

heelleni elannon, vaikka hädän hetkellä siellä ei ole kukaan auttamassa.  

Anssi Vesikallio 

 

Byrokratiaa, tervettä järkeä ja oman edun tavoittelua Sipoon saariston asuttamises-

sa 

Sipoon saaristossa ei vielä 1700-luvun puolivälissä ollut juurikaan asutusta. Vain Löparös-

sä ja Talosaaressa asui vakituisesti ihmisiä. Norrkullalandetilla asui ajoittain vahti, jonka 
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tehtävänä oli valvoa, ettei saaren metsää hakattaisi luvattomasti.  Myös Kaunissaaressa 

oli asutusta ennen 1740-luvun pikkuvihaa. 

Eriksnäsin kartanon omistaja Ulrik Nordenskiöld pisti alkuun Sipoon ulkosaariston asutta-

misen. Hän kysyi vuonna 1786 langoltaan, maaherra Anders de Brucelta, kuinka hän voisi 

auttaa erästä uudisasukasta asettumaan Krämarön saarille ( Asplandet ja sen ympärillä 

olevat pikkusaaret). Hän sai maaherralta seuraavanlaisen vastauksen: 

”Kun perustetaan uudistilaa Krämarön ja Eestiluodon saarelle, on parasta sa-

noa, että aiotaan pyytää silakkaa ulkosaariston kaukaisimmilta luodoilta. Pidän 

tätä tärkeänä, koska virolaiset käyvät kalassa meidän puolellamme ja nyt voi-

taisiin saada hyöty omaan maahan. Jos uudisasutukseen kysytään muodollis-

ta lupaa, täytyy siitä sopia sipoolaisten kanssa ja silloin kysymys saarien omis-

tusoikeudesta nousee jälleen esille. Se asia tulisi selvittää laillisesti ja seikka-

peräisesti tuomioistuimessa, mihin kuluu paljon aikaa. Mielestäni on parasta, 

että rakas lankoni rakentaa ja kalastaa saarilla parhaansa mukaan, ilman että 

kysyy siihen lupaa. Tyytymättömät saavat sitten halutessaan valittaa asiasta.” 

Voiko asian taitavammin sanoa? Joka tapauksessa Ulrik Nordenskiöld seurasi tätä vähin-

täänkin epäilyttävää neuvoa ja siirsi yhden rakennuksen Eriksnäsin kartanosta Krämarön 

saarille. Lisäksi Nordenskiöld teki luultavasti 1790-luvulla kalastaja Adolf Ljungqvistin 

kanssa sopimuksen Eestiluodolla asumisesta ja kalastamisesta. 

Ulkosaariston asuttamisessa Nordenskiöldillä oli kyllä ”omakin lehmä ojassa”. Avustettu-

aan saarten asuttamisessa hän yritti useaan kertaan saada viranomaisia julistamaan yksi-

tyiseksi omaisuudekseen ainakin ne saaret, joilla asukkailla oli asunnot, laidunmaat ja 

metsät. Hänen vaivojaan ei kuitenkaan palkittu, vaan saaret julistettiin kruunun omaisuu-

deksi vuonna 1805. Nordenskiöldin oikeus vaatia vuokraa kalastajilta lakkasi samalla. 

 

Innokas kalamies Arvo Ylppö 

Lastenlääkäri ja arkkiatri Arvo Ylppö oli ja on edelleen eräs tunnetuimmista suomalaista. 

Monella meistä varttuneemmista on henkilökohtaisiakin kokemuksia Ylpöstä ja lastensai-

raala Lastenlinnasta. Vähemmän tunnettua sen sijaan on se, että Ylppö oli myös innokas 

kalamies. Vuonna 1928 Ylppö osti Karhusaaren ja Majvikin välissä olevan pienen Lilla 

Bergholmenin saaren, jota tuohon aikaan kutsuttiin myös Alilaksi. Saaressa oli jo tuolloin 

huvila. Saareen on mantereelta noin kilometrin venematka ja sinne pääsi myös saariston 

vuorolaiva Östra Skärgårdenilla, jolla Ylppö kesäisin kulki työmatkojaan. 

Kun Ylppö työpäivän päätteeksi pääsi saareensa, lähti hän oitis kalastamaan. Saaliiksi tuli 

haukea, kuhaa, ahvenia, ankeriaita ja silakkaa. Usein kalastusapulaisena Ylpöllä oli koivis-

tolainen ammattikalastaja Gabriel Maisala. Ennätyksinä olivat 240 kilon silakkasaalis ja 

13,6 kiloa painava hauki. Hauen Ylppö vei uiskentelemaan lastenlinnan piha-altaaseen ja 

sieltä se myöhemmin joutui sairaalan keittiöön ja ruuaksi. 
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Ylppö myös hoiti alueen kalakantaa. Hän kävi Helsingin kauppatorilla lypsämässä kalasta-

jien hauista mätiä ja maitia emalivatiin. Kotimatkalla hedelmöitynyt mäti sitten sijoitettiin 

kasvamaan katajanoksilla täytettyihin puulaatikoihin suojaisaan rantaveteen. 

 

 

Arvo Ylppö verkonnostossa. Soutajana 

toimii vaimo Lea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granö, melkein ydinvoimala 

Granö mainitaan historiallisissa lähteissä ensi kerran 1540-luvulla, jolloin siellä oli kolme 

pientä tilaa. Reilu sata vuotta myöhemmin saarella asuvia verotettiin silakan- ja hylkeen 

pyynnistä.  1690-luvulla saari siirtyi Östersundomin kartanon omistukseen.  

Isoviha (1713–1721) tyhjensi kolmen torpan käytössä olleen Granön, jonne asutus palasi 

vasta saman vuosisadan puolivälissä, kun Östersundomin kartano perusti saareen kaksi 

torppaa. Kartano perusti saareen myös vaatimattoman tiilenpolttimon. Kuninkaallisessa 

merikartastossa vuosilta 1791–1796 on Granön pohjoisrannalle merkitty tiilitehdas (tegel-

bruk) sekä siihen liittyviä rakenteita. Sen vanhat uunikummut sekä savenottokuopat ovat 

vielä nähtävissä. 

https://www.ylppo.fi/files/pictures/lrg/11_5_940px.jpg
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Granö oli 1960-luvulla vakavasti ehdolla ydinvoimalan (150-250 megawattia) sijoituspai-

kaksi, mutta hanke jäi toteutumatta. Sitä varten Helsingin kaupunki osti maata Granöstä. 

Samassa yhteydessä mainittiin voimalan vaihtoehtoisiksi paikoiksi Norrkullalandetin tai 

Löparön saaret. Granö katsottiin kuitenkin parhaaksi vaihtoehdoksi, koska silloin olisi 

mahdollista käyttää hukkalämpö hyväksi kaukolämmön muodossa Helsingin kaupungille. 

Maaliskuun 30. päivänä 1974 kokoontui Hedåsenille nelisenkymmentä kesäasukasta ja 

Sipoossa vakituisesti asuvaa “keskustelemaan ja ryhtymään tehokkaisiin toimenpiteisiin 

sekä vastustamaan atomivoimalan rakentamista myös globaalisti ainutlaatuiseen ja luon-

nonkauniiseen saaristoympäristöön”. Professori Matts Roos valittiin kokouksen puheenjoh-

tajaksi. Kokous päätti perustaa uuden yhdistyksen, jonka tehtäväksi tulisi luonnonsuojelu  

ja siihen liittyvien asioiden ajaminen, ja jonka ensimmäisenä tehtävänä olisi atomivoimalan 

rakentamisen estäminen Sipoon saaristoon. Yhdistys keräsi yhteensä noin 9000 nimeä 

atomivoimalaa vastustavaan adressiin. Samana syksynä Helsingin kaupunginhallitus poisti 

ydinvoimala-asian esityslistaltaan.  

Ennen Granö-vaihetta ydinvoimalaa suunniteltiin Vuosaaren Uutelaan. Pääkaupunkiseu-

dun kuntien ja energialaitosten yhteinen toimikunta suhtautui raportissaan vuonna 1970 

myönteisesti pääkaupunkiseudun yhteiseen ydinvoimalaan. Tuolloin ydinvoimalan suoja-

vyöhykkeeksi katsottiin sopivan 5 km. Käytännössä suunnitelmasta luovuttiin vuonna 

1972, mutta esikaupunkialueiden yleiskaavasta se poistui lopullisesti vasta 1981. 

Ydinvoimalaa ei tullut, mutta nyt suunnitelmissa on virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajan alue. 

Kaavaehdotuksessa ei ole tarkemmin määritelty mitä se tarkoittaa. Kulku saarelle tapah-

tuisi Ribbingön suunnasta rakennettavaa siltaa pitkin, joten Granön käyttöä ja ihmisten 

toimintaa siellä lienee tarkoitus huomattavasti lisätä. Huolimatta siitä, että Granö kuuluu 

Sipooseen, Helsinki omistaa noin kaksi kolmasosaa saaren pinta-alasta. Niinpä Granön 

suunnitelma sisältyykin asiakirjaan nimeltä: ”Östersundomin yhteinen yleiskaava”. 

Saa nähdä toteutuuko tämä suunnitelma. 

 

Mölandetin häälahja 

Mölandetin ensimmäinen vakituinen asukas oli todennäköisesti virolainen kalastaja ja Hu-

sön kartanon torppari Gustav Blomster 1800-luvulla. Vanha torpan paikka erottuu edelleen 

rakennuskantansa puolesta saaren huvila-asutuksesta.  Mölandet kuului viime vuosisadan 

alkupuolella vielä Husön kartanolle.  

Sitten alkoi tapahtua. Husön tytär Marianne Huber sai Mölandetin saaren häälahjaksi. 

Hänpä ”pistikin tuulemaan” häälahjansa kanssa. Hän jakoi saaren huvilapalstoiksi vuonna 

1922. Tuloksena oli noin sata kesähuvilaa. Pitkän ja kapean saaren asemakaava oli yksin-

kertainen. Saaren länsipäässä oli yleinen laituri, jossa saariston vuorolaiva pysähtyi. Laituri 

on edelleen paikallaan, mutta huonossa kunnossa ja käyttökelvoton. Laiturilta lähti polku 

saaren läpi ja sitä pitkin asukkaat pääsivät huviloilleen. Nykyisin polku on käytännössä 

täysin umpeenkasvanut asukkaiden kulkiessa huviloilleen omilla veneillään. Saaren koko 
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rantaviiva on palstoitettu huvilatonteiksi. Saaren viimeinen vakituinen asukas Ernst Lind-

ström muutti pois 1970-luvulla ja nykyisin Mölandetilla on vain kesäasukkaita. 

Saarella on useita korkeatasoisia rakennusmestarihuviloita. Tunnetuin saaren huviloista 

lienee arkkitehti Oiva Kallion suunnittelema 1920-luvun tyylipuhdasta klassismia edustava 

Villa Sainio, jonka kenkätehtailija Sainio rakennutti henkilökuntansa kesänviettopaikaksi. 

Villa Sainio toimii nykyään Vantaan kaupungin omistamana Mölis-nimisenä vapaa-

ajanviettopaikkana kaupungin virkamiehille sekä nuorisotoiminnalle. Vahinko, että raken-

nus itse ei näy rannalta vaan jää metsän taakse. 

 

Fåfängholmenin ”Lippakioski” 

Reilun parin kilometrin etäisyydellä Storörenistä on pieni Fåfängholmenin kallioinen saari. 

Sen korkeimmalla kohdalla on vaatimattomalta mutta hyväkuntoiselta näyttävä hirsinen 

rakennus, jota ulkomuotonsa perusteella on alettu nimittää ”lippakioskiksi”. ”Lippakioski” 

on kuitenkin turhan vaatimaton nimi rakennushistoriallisesti arvokkaalle rakennukselle. 

Rakennuksen arvioitu valmistumisaika on vuonna 1938 ja se on säilynyt alkuperäisessä 

asussaan. Arkkitehti Håkon Björkenheim suunnitteli sen harkiten ilta-auringon suuntaan 

aikansa kesäasuntoihanteita noudattaen funktionalismin tyylin mukaisesti ns. sportstuga-

tyyppiseksi. 

Rakennuksen omistaja, Mariana von Limburg Stirum, kertoi haastattelussa vuonna 2004, 

että hänen isänsä, vuorineuvos Jacob von Julin, oli haaveillut asuvansa kesällä laivassa. 

Jostain syystä hän kuitenkin rakennutti kesäpaikakseen pienen hirsimökin Fåfängholmenil-

le.  

Viime vuosina saarella on äärimmäisen harvoin nähty ketään. Ehkä ilta-aurinkoa lukuun 

ottamatta täysin fasiliteetteja vailla oleva ”lippakioski” oli alun perinkin vaatimaton vuori-

neuvoksen huvilaksi. Ehkä, jos omistaa kartanon Perniössä, tulee varmaan harvemmin 

poikettua ”lippakioskin” kaltaisella mökillä nauttimassa kesästä. Toivotaan, että rakennus 

vielä tulevaisuudessa nousee uuteen kukoistukseen kauniina kesäasuntona. 

 

Gerda-laivan hylky 

Karhusaaren edustalla lepää karille juuttuneena huonokuntoinen puulaivan hylky.  Se on 

Porvoon lähellä Vålax:ssa vuonna 1947 valmistunut Gerda-niminen laiva. Ei mikään turha 

paatti, sillä on omat nettisivunsakin ”Tietoja Gerda-laivasta”. Samanlaisia laivoja  rakennet-

tiin sodan jälkeen yhteensä 41 kappaletta ja niiden tarkoituksena oli kuljettaa hiekkaa Por-

voosta Helsinkiin. Gerda on apumoottorilla varustettu purjealus. Se on 26.6 metriä pitkä ja 

noin 7 metriä leveä. Alun perin sen koneteho oli 90 hevosvoimaa ja nopeus 6 solmua. Sy-

väys täydessä lastissa oli 3 metriä.  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Oiva_Kallio
https://fi.wikipedia.org/wiki/Klassismi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kenk%C3%A4
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Aikanaan hiekankuljetus loppui ja Gerda makasi 1960-luvulla Helsingissä Kruununhaan 

edustalla ns. Halkolaiturissa yhdessä monen muun huonokuntoisen laivan kanssa. Vuon-

na 1974 aluksen omistaja vaihtui ja uusi omistaja siirsi laivan Suomenlinnaan, jossa se oli 

vuoteen 2004 asti. Sinä aikana laivaan tehtiin suuria korjauksia ja aluksessa asuttiin 20 

vuotta. Vuonna 2004 Gerda siirrettiin ankkuriin Porvarinlahteen, jossa se ei saanut olla 

kauaa. Vuonna 2007 Länsi-Suomen ympäristölupavirasto hankki Gerdalle häädön Porva-

rinlahdesta. Sen jälkeen Gerda on todennäköisesti siirretty Sipoon aluevesien puolelle, ja 

myrskyssä ajautunut nykyiselle paikalleen. 

Gerda on nykyisellään Sipoon aluevesillä ja kunta on ilmoittanut kannakseen, että omistaja 

saa hoitaa laivan pois. Mitään rahallista arvoa Gerdalla ei nykykunnossa enää ole ja sen 

korjaaminen on käytännössä mahdotonta. 

 

               

           Gerda-laiva nykykunnossaan matalikolla Karhusaaren edustalla. 

 

Tobben, yksinäisen miehen yksinäinen jäämistö 

Helsingin Sanomissa oli vuonna 2006 artikkeli, jossa kerrottiin, että Helsingin kaupunki 

haki Werner Seydelin kuolinpesän omaisuutta itselleen. Omaisuus käsitti mm Vuosaaren 

sataman edustalla olevan pienen Tobben-saaren. 

Saaren entisestä omistajasta, toimitusjohtaja Werner Seydelista ei tiedetä paljoa. Hän syn-

tyi 8.6.1928 ja kuoli 22.5.2005 ja hänet on haudattu Malmin hautausmaalle. Seydel oli 

naimaton ja hän menestyi liike-elämässä kohtalaisesti. Hän ei pitänyt itsestään meteliä. 

Hän oli jopa eristäytynyt ja juuri kukaan ei tuntenut häntä. Kun perijöitä ei ollut omaisuus 

meni valtiolle.  
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Seydelin viimeisenä asuinkuntana Helsinki haki Tobbenia omakseen valtionperintönä ai-

komuksena muuttaa saari virkistyskäyttöön. Valtionperintö siirtyi Helsingin kaupungille lo-

pulta vuonna 2008 siten, että valtio ja kaupunki suorittivat keskenään vaihtokaupan. Valtio 

sai Helsingin omistamia maa-alueita Sipoosta ja Vantaalta, Helsinki sai Tobbenin. Välira-

hoja ei maksettu. Jo eläessään Seydel oli käynyt kaupungin kanssa keskusteluja saaren 

myymisestä kaupungille, mutta kauppoja ei ollut syntynyt vaikka vielä rakenteilla ollut Vuo-

saaren satama piti tärkeänä sitä, että se voi hallinnoida sataman tärkeän kulkureitin varrel-

la olevaa saarta. 

Sivujuonne Tobbenin perimykseen syntyi, kun ranskalainen eläkeläisrouva sukututkimusta 

tehdessään oli löytänyt kyseisen Helsingin Sanomien artikkelin. Rouva kirjoitti napakan 

kirjeen, jossa kysyi: ”Onko mahdollista, että Helsingin kaupunki ottaa omaisuutta haltuun 

etsimättä mahdollisia perijöitä?” Seydel oli rouvan isän serkku ja kuultuaan olevansa peril-

lisyyden näkökulmasta liian kaukaista sukua, rouva totesikin, ettei hän ollut vakavasti kiin-

nostunut perinnöstä – hän tiedusteli asiaa lähinnä vain uteliaisuuttaan sukututkimusta var-

ten. 

Nykyisin Tobben on autio. Todennäköisesti 1930-luvulla rakennettu aikoinaan hieno kolmi-

kerroksinen huvila on ränsistynyt purkukuntoiseksi, samoin rannassa oleva saunaraken-

nus ja venevaja. Saaren tulevaisuuden suunnitelmista ei ole tietoa. Todennäköisesti Tob-

ben hiljalleen ränsistyy unohdettuna entisestään. Toivottavasti Helsinki kumminkin purkaa 

vaarallisen lahoiksi käyvät rakennukset ja siistii ympäristön ennen kuin joku loukkaa itsen-

sä rauniossa. 

 

Simsalö ja Suomen tunnetuin poliittinen murha 

Saaren keskivaiheilla sen koillisrannalla sijaitsee Bergkulla. Se on K. O. Bäckblomin vuon-

na 1895 Topeliuksen Björkuddenin mallin mukaan rakennuttama talo.  

Historian havinaa paikalle tuo se, että Eugen Schauman vietti viimeisen viikonloppunsa 

täällä. Kuka oli Eugen Schauman? Hän oli everstiluutnantti Waldemar Schaumanin ja Elin 

Maria Schaumanin poika, syntynyt 1875 Harkovassa Ukrainassa. Isän sotilasuran takia 

perhe asui monessa paikassa ympäri Venäjän keisarikuntaa, mutta pojasta kasvoi kovasti 

isänmaallinen mies, joka harrasti innokkaasti urheilua; purjehdusta, hiihtoa ja varsinkin 

ammuntaa. Hän työskenteli kouluylihallituksen apukamreerina. Hänellä oli hankala ongel-

ma; jo koulupojasta alkaen hänellä oli huono kuulo ja lopulta hän joutui eroamaan viras-

taan kuuroutumisen takia. Tällöin Suomessa vallitsi ns. ensimmäinen sortokausi (1899-

1905), voimakas yritys Suomen venäläistämiseksi ja suomalaisen itsehallinnon lopetta-

miseksi.   

Suomessa sortokausi henkilöityi kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikoviin. Ennen Suomeen 

tuloaan Bobrikov oli laatinut ohjelman Suomen venäläistämiseksi.  Keisari Nikolai II hyväk-

syi ohjelman, joka sisälsi mm. 

− Suomen valtiosihteerinviraston lakkauttamisen 
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− Venäjän lakien saattamisen voimaan Suomessa 

− venäjän kielen muuttamisen ainoaksi viralliseksi kieleksi 

− Suomen rahan poistamisen 

− venäläisille oikeuden antamisen Suomen virkoihin jne. 

Ajatus Bobrikovin murhaamisesta ei ollut Schaumanin oma, vaan se oli yleinen suunnitel-

ma ja puheenaihe Suomen 1900-luvun alun aktivistipiireissä. Schauman päätti murhata 

Bobrikovin. Schaumanin teko oli henkilökohtainen ratkaisu, jonka hän teki jo kuukausia 

etukäteen. Helmikuussa 1904 hän kirjoitti testamenttinsa ja anteeksipyyntökirjeen isälleen 

sekä luovutti ystävälleen tärkeimmät paperinsa.  

Torstaina, 16. kesäkuuta 1904 aamupäivällä, kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikov oli tulos-

sa johtamaan senaatin istuntoa. Eugen Schauman seurasi Bobrikovia senaatin ylimmän 

kerroksen ikkunasta ja kuuli, kuinka tämä astui ovesta yksin sisään ja lähti univormuun ja 

päällystakkiin pukeutuneena kulkemaan hitaasti ylös portaita. Schauman vetäytyi ikkunas-

ta ja alkoi laskeutua portaita alas kohti Bobrikovia. He kohtasivat toisen kerroksen porras-

tasanteella. Schauman oli kysynyt aiemmin lääkäriystävältään mihin tulisi ampua, jotta 

laukaukset olisivat tappavia. Schauman otti esiin FN Browning -pistoolin, astui Bobrikovin 

eteen ja ampui kolme laukausta lääkäriystävänsä antamien ohjeiden mukaisesti kohti Bob-

rikovia. Tämän jälkeen Schauman astui pari askelta taaksepäin ja ampui kaksi laukausta 

sydämeensä. Schauman kuoli heti. 

Bobrikovin murha sen sijaan melkein epäonnistui. Ensimmäinen laukaus kimposi Bobriko-

vin univormun napista ja toinen jykevästä rintapielen Pyhän Vladimirin I luokan ristis-

tä kaulaa naarmuttaen. Kolmas luoti osui vyönsolkeen, joka murskaantui. Luoti ja soljen 

kappaleet tunkeutuivat Bobrikovin vatsaan, mutta Bobrikov pysyi pystyssä ja hoippui se-

naatin istuntosaliin, josta hänet kiidätettiin ensin kotiinsa ja sieltä Kirurgiseen sairaalaan.  

Kolmas luoti oli tuhonnut Bobrikovin sisäelimet niin pahasti, ettei häntä kyetty monituntisel-

la leikkauksellakaan pelastamaan. Bobrikov kuoli seuraavana yönä. 

Suomalaiset näkivät teon kansallisena urotyönä, ja Schauman korotettiin kansallissanka-

riksi. 

Bergkullan rakennuttaja Karl Otto Wilhelm Bäckblom on talon nykyisen omistajan Nils-Erik 

Bäckblomin isoisä. Nils-Erik Bäckblom harrastaa historiaa ja sukututkimusta. Minulla oli 

tilaisuus keskustella hänen kanssaan talon historiasta ja erityisesti Schaumaneista, jotka 

olivat vuokralaisina Bergkullassa vuosina 1903 ja 1904. Schaumaneista kertova metallinen 

muistolaatta on kiinnitettynä talon ulkoseinään. 

Eugen Schaumanin viimeisestä viikonlopusta Bergkullassa on hänen siskonsa Sigrid 

Schauman kertonut, että Eugen oli silloin tavallista hiljaisempi. Perhe oli tehnyt kävelyret-

ken saarella ja Eugen oli pyytänyt maalausta harrastavaa sisartaan kanssaan korkealle 

mäelle ja osoittaen merelle ja pienille saarille sanonut: ”Katso kuinka kaunis Suomi on.  

Tämä sinun pitää maalata.”  

https://fi.wikipedia.org/wiki/FN_Browning_M1900
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Pyh%C3%A4n_Vladimrin_ritarikunta&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Pyh%C3%A4n_Vladimrin_ritarikunta&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kirurginen_sairaala_(Helsinki)
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Sen jälkeen, kun Eugen Schauman oli ampunut Bobrikovin tuli valtioneuvos Ramsay puo-

lilta päivin 16. kesäkuuta 1904 Simsalöön kertomaan perheelle mitä oli tapahtunut. Seu-

raavana aamuna isä Waldemar ja sisko Sigrid matkustivat Helsinkiin. He palasivat 22. ke-

säkuuta venäläisen poliisijoukon kanssa. Venäläiset tekivät kotitarkastuksen mahdollisten 

todisteiden löytämiseksi ja asettivat Waldemar Schaumanin kotiarestiin siten, että hän sai 

vain soudella pienellä alueella talon edessä olevalla lahdella. Myöhemmin Waldemar 

Schauman vangittiin ja hän oli vankina mm Pietarissa Pietari-Paavalin linnoituksessa, josta 

hänet siirrettiin vankilaan Suomeen. Hänet vapautettiin vuonna 1905. 

Vuonna 1982 vieraili Eugen Schaumanin veljentytär Navajo Schauman ja vuonna 2004, 

sata vuotta Bobrikovin murhan jälkeen, kävi Navajo Schaumanin veli Paul Schauman per-

heineen Simsalössä. 

Bergkulla 1900-luvun alussa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maihinnousu kompassintekijän saarelle 

Kamsholmenin ensimmäinen asukas, ruotsalaiseskadroonan pursimies Arved Winberg 

muutti perheineen Suomenlinnasta Kamsholmeniin vuonna 1809, nykyisen Österuddin ja 

Kamsholm tilojen alueelle. Hänestä tuli Östersundomin kartanon muonatorppari ja saari-

vahti. Winberg oli valmistanut kompasseja Ruotsin laivastolle ja tätä tointa hän jatkoi myös 

Kamsholmenissa. Winberg perusti saareen oman pienen kompassiverstaansa. Koska 

kompassineulan suuntaaminen oikein kohden magneettista pohjoisnapaa vaati erityistaito-

ja, suojeli perhe elinkeinoaan vakoilulta korkean aitauksen ja vihaisten koirien avulla. 

Kompassit valmistettiin talvella, ja Winberg myi niitä Uudenmaan rannikolla veneestään 

kesäisin. Winbergin perilliset jatkoivat ammattia viidessä polvessa, kunnes uuden kom-

passimallin tulo 1900-luvulla syrjäytti vanhan kuivakompassin. Kamsholmenin viisi Win-

berg -sukuista perhettä polveutuvat kaikki Arved Winbergistä.  
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Mielenkiintoinen osa Sipoon saariston historiaa on sinne 1700-luvun jälkipuoliskolla saa-

punut virolaisasutus. Suuren pohjan sodan seurauksena 1700-luvun alussa Viro siirtyi 

Ruotsilta Venäjän alaisuuteen. Sen seurauksena virolaiset talonpojat joutuivat syvään 

maaorjuuteen. Yksi keino päästä eroon yksinvaltaisesti käyttäytyvästä kartanonherrasta oli 

karata. Sipoon rippikirjassa vuosilta 1768-1775 mainitaan 19 virolaista, joista 9 asui Kau-

nissaaressa. Vuosina 1775-1796 Sipooseen muutti 28 virolaista.  

Virolaiset elättivät itseään kalastuksella, toimimalla saarivahteina sekä renkeinä ja piikoina 

rannikon taloissa. Virallisesti heidät olisi pitänyt palauttaa Viroon, mutta käytännössä niin 

ei toimittu, vaikka rannikon kalastajat valittivatkin heidän kalastuksestaan. Kielen perus-

teella virolaiset kirjattiin monissa asiakirjoissa suomalaisiksi. Vähitellen muutto laantui ja 

virolaisväestö sulautui rannikon asukkaisiin. 

Vuonna 2016 Kamsholmen ylitti uutiskynnyksen kotimaisen median lisäksi mm BBC:llä, 

Daily Mail:lla ja australialaisella ABC-televisiokanavalla. Meneillään oli armeijan rannikko-

harjoitus ”Viena” ja iltapimeällä armeijan iso vene rantautui saarelle ja sotilaita nousi mai-

hin. Eräs saaren asukas, joka ei tiennyt koko harjoituksesta, luuli kyseessä olevan oikean 

maihinnousun. Mies soitti hätänumeroon ja poistui omalla veneellään saaresta. Myöhem-

min merivartiosto ilmoitti hänelle, että alueella oli ollut sotilasharjoitus. 

Harjoitusta johtanut komentaja kertoi, ettei Kamsholmenin laituriin menoa oltu suunniteltu 

etukäteen. Hänen mukaansa on ”tulkintakysymys” oliko saareen meno virhe. 

Se, että asukkaat säikähtäisivät, ei ollut juolahtanut harjoituksen johtajan mieleen. Hänen 

mukaansa jatkossa mietitään, pitäisikö sotaharjoituksista ilmoittaa Helsingin Sanomien ja 

Hufvudstadsbladetin lisäksi myös paikallislehdessä. 

 

Norrkullalandet, kulosaarelaisten huvilamiljöö 

Norrkullalandet käsitti alun perin kaksi saarta, Husön ja Busön. Nimi Busö on johdettu sa-

nasta ”bus(s)a”, joka oli yleinen kuljetusalustyyppi 1300- ja 1400-luvuilla. Sittemmin maan 

nousema on yhdistänyt saaret ja salmen paikalla on nyt järvi. Vastaavasti Krokogsundet 

Norrkullalandetin ja Söderkullalandetin välillä on katkennut. 

Varhaisempina aikoina Norrkullalandet kuului Viipurin linnalle ja 1550-luvulta alkaen Norr-

kullan kartanolle. Asutusta Norrkullalandetilla oli jo 1700-luvun alussa. 1880-luvulla saarel-

la oli vanha virolaisasutus, jossa asui neljä saarivahtia. 

Sitten kuvaan astui mies, jolla oli visio.  Pankinjohtaja Emil Schybergson Hitån kartanosta 

osti Norkullalandetin vuonna 1916, mutta myi sen pian vuonna 1918 osittain itse omista-

malleen Norkulla AB:lle, joka antoi saaren palstoitettavaksi virkistyskäyttöön, lähinnä kulo-

saarelaisille. Hanke liittyi Schybergsonin ajatukseen sähköraitiotieyhteydestä Helsingistä 

Porvooseen. Vaikka se kariutui, yhtiö suunnitteli edelleen raitiovaunuyhteyttä Östersun-
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domiin, jossa olisi yhteyslaituri merikuljetusta varten. Tämäkään suunnitelma ei toteutunut, 

mutta tuntuuko tutulta. Sähköraitiotie on vain muuttunut metroksi. 

Schybergsonille kävi kuten monelle visionäärille. Vuonna 1920 hän teki itsemurhan. Ei 

Norrkullalandetin vuoksi vaan siksi, että hänen johtamansa Hypoteekkiyhdistys ajautui 

konkurssin partaalle ulkomaanvaluutassa otettujen lainojen vuoksi. 

Tontit herättivät kiinnostusta. Arkkitehti Lars Sonck laati kaavan 56 rantatonttia varten ja 

näistä varattiin heti 50. Suunniteltuun tarkoitukseen näistä käytettiin vain osaa.  

Nobelisti Artturi I. Virtanen osti Norrkulla AB:n 1929. Hänen perillisensä myivät 1980-

luvulla pääosan saaren eteläosasta Sipoon kunnalle lukuun ottamatta Finnörnin niemeä, 

joka varattiin Joensuun kartanon työntekijöiden virkistyskäyttöön. Alue on nykyisin rauhoi-

tettu maisema-arvojensa perusteella. Pohjoisosa on jaettu loma-asuntotonteiksi. Toteutu-

neessa rantakaavassa Sonckin ajatukset pohjois- ja lounaisrantojen palstoittamisesta sekä 

kaakkoisrannan ja saaren keskiosan jättämisestä virkistyskäyttöön ovat pääosin toteutu-

neet.  

Mielenkiintoinen rakennus oli saaren etelälaidalla alun perin ”Turisthotell å Norrkulla” -

niminen täysihoitola, jonka suunnitteli Lars Sonck vuonna 1918 Norrkulla AB:lle. Kansallis-

romanttinen, tervattu, pyöröhirsipintainen rakennus liittyi Emil Schybergsonin Norrkulla 

AB:n hankkeeseen ja Norrkkullalandetin suunnittelusta kulosaarelaisten virkistyskäyttöön. 

Norrkulla-hankkeen kariuduttua turistihotelli myytiin ruotsinkieliselle virkamiesyhdistykselle 

(Finlands Svenska Kontoristförbund, myöhemmin Helsingfors Tjänstemannaförbund). 

1920-30-luvuilla paikka oli suosittu ja kesäaikaan sinne tuli päivittäin höyrylaivayhteys Hel-

singistä. Vuonna 1961 se siirtyi Helsingin seurakuntayhtymälle ja sitä kutsuttiin nimellä 

”Honkalinna”. Rakennus paloi maan tasalle vuoden 2016 joulukuussa.  

Hauska yksityiskohta Honkalinnan historiassa on kieltolain jälkeinen aika. Kieltolain aikaan 

Sipoo sai ”tietyn maineen” pirtupitäjänä. Sijainti ja vaikeasti valvottava saaristo antoivat 

hyvät edellytykset salakuljetukselle. Niinpä vaikka kieltolaki kumottiin vuonna 1932 pirtu 

virtasi edelleen Virosta Sipooseen.  Alkon myymälän sijoittamista Sipooseen ei edes har-

kittu. Kunnat kuitenkin saivat osansa alkoholin voittovaroista, vaan ei Sipoo. Syynä oli se, 

että Honkalinnalle oli myönnetty anniskeluoikeudet. Niinpä voitot menivät virkamiesyhdis-

tykselle eikä niistä tipahtanut mitään Sipoon kunnalle.  
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Norrkulla Ab:n palstoitussuunnitelma 

 

Söderkullan katala emäntä 

Söderkullalandetia kutsuttiin 1500-luvulla nimellä ”Björnö”. Se, kuten viereinen Norrkulla-

landet, kuului Viipurin linnalle. Myöhemmin saaret liitettiin Söderkullan ja Norrkullan kar-

tanoihin ja saivat nykyiset nimensä. Saarten välissä on kapea Krokogsundet, joka aiemmin 

on ollut purjehduskelpoinen, mutta sittemmin maannousema on aikaansaanut saarten väl-

ille kiinteän kannaksen. Fladanin vedenlaadun parantamiseksi kannas on kaivettu melkein 

poikki, mutta ympäristöministeriö esti kannaksen puhki kaivamisen. Myöhemmin kaivaus 

on saatettu loppuun siten, että korkean veden aikana siitä pääsee läpi kajakillakin. 

1700-luvun puolenvälin tienoilla Suomenlinnan rakennustyöt aikaansaivat lähes rajattomat 

markkinat rakennustiilille. Eriksnäsin kartanon isäntä Carl Fredrik Nordenskiöld perusti yh-

dessä Söderkullan kartanon omistajan Sofia Margareta Tigerstedtin kanssa tiilenpolttimon 

Söderkullan maille. Nordenskiöld hankki rakennustarvikkeet ja itse polttimon välineistön ja 

Tigerstedt hankki työmiehet. Tiilet vietiin Suomenlinnaan osaksi Nordenskiöldin omilla 

aluksilla ja voitot olivat huikeat.  

Tiilenpolttimo ei ehtinyt toimia kauan ennen kuin perustajien välille syntyi riitaa. Sofia Ti-

gerstedt irtisanoutui hankkeesta vuonna 1756 ja perusti oman tiilenpolttimon Söderkulla-

landetin saarelle. Hän puratti vanhan polttimon ja laudat, rautaosat ja tiilet käytettiin uuden 
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polttimon rakentamiseen. Myös vanhan polttimon työkalut vietiin Söderkullalandetille. Sofia 

Tigerstedt lupasi maksaa Nordenskiöldille 2000 kuparitaalaria, mutta kun korvaussummaa 

ei alkanut kuulua, haastoi Nordenskiöld hänet käräjille. Nordenskiöld vaati vähintään 3000 

kuparitaalaria, mutta Sofia Tigerstedt kieltäytyi maksamasta äyriäkään ja ilmoitti, ettei 

heidän välillään mitään yhtiökumppanuutta ollut ollutkaan. Asia lykättiin ja osapuolet ilmei-

sesti sopivat riidan myöhemmin.  

Sofia Tigerstedtin uudella polttimolla ei kuitenkaan ollut onnea. Söderkullalandetin tehdas 

paloi syksyllä 1757 ja toiminta lakkasi. Kävikö niin, että paha sai palkkansa? 

 

Sipoon saariston ja rannikon vaikuttaja, Artturi Ilmari Virtanen 

Artturi Ilmari Virtanen tunnetaan yleisesti nimikkeellä A. I. Virtanen. Tunnettu hän on kah-

desta syystä: Hän kehitti karjalle tuorerehun, jota yleisesti kutsutaan nimellä AIV-rehu ja 

sai siitä Nobelin kemian palkinnon vuonna 1945. AIV-rehun käytöstä muistuttaa edelleen 

monen vanhan navetan seinustalla oleva pyöreä ”virtastorni”.  Toinen suomalaisten kan-

nalta todella arvokas keksintö syntyi muutama vuosi aikaisemmin, nimittäin ”Molotovin 

cocktail”. Virtanen kehitti polttopulloon sytyttimen, jossa oli rikkihappoa koeputkessa. Se 

toimi myös kovalla pakkasella talvisodassa ja koitui lukuisien neuvostopanssareiden tu-

hoksi. 

Sipoon saaristossa ja rannikolla Virtanen alkoi vaikuttaa 1920-luvulla. Hän hankki kesähu-

vilan Stora Bergholmenista aivan Arvo Ylpön huvilan naapurista. Sieltä hän ajeli moottori-

veneellään töihin Helsinkiin. Kerrotaan, että nopeampia moottoriveneitä oli siihen aikaan 

vain pirtutrokareilla, elettiinhän kieltolain aikaa. Huvila on edelleen Virtasen suvulla. 

Varsinaisesti saariston elämään Virtanen alkoi vaikuttaa vuonna 1929. Tuolloin hän osti 

Norrkulla AB:n. Yhtiöstä ja sen toiminnasta on kerrottu Norrkullalandetin yhteydessä. 

Rannikolta Virtanen osti vuonna 1933 Skräddarby gård-nimisen tilan. Siitä alkoi pitkä ja 

katkera riita Virtasen ja paikallisten asukkaiden välillä. Tuohon aikaan Sipoo oli vahvasti 

ruotsinkielinen eikä muuksi halunnut muuttuakaan. Virtanen, huolimatta siitä, että osasi 

hyvin ruotsia, oli suomenkielinen eikä hänkään halunnut muuksi muuttua. Paikalliset kiel-

täytyivät myymästä suomenkieliselle maata, jolloin Virtanen turvautui bulvaaniin. Virtasen 

ruotsinkielinen ystävä Gustav Rosenqvist osti tilan ja myi sen välittömästi Virtaselle. Mo-

lemmat saivat ympäristön vihat niskaansa ja paikallinen kauppa kieltäytyi myymästä mi-

tään Virtaselle. Kielto päti aina 1960-luvulle asti. 

Virtasen vastaveto oli, että hän muutti tilan nimen Joensuun tilaksi ja laittoi lehteen ilmoi-

tuksen, jossa etsi työväekseen suomenkielisiä vähintään kymmenlapsisia perheitä. Tulok-

sena oli, että Joensuun tilalle muutti kaksi yhdeksänlapsista muonamiestä, jolloin kunnan 

oli pakko perustaa suomenkielinen koulu. Ensimmäisenä koulupäivänä koulutalon pihalla 

lapsia odotti joukko vihaisia paikkakuntalaisia haulikoineen ja koulu jouduttiinkin aloitta-

maan Joensuun tilalla. Toisen kerran haulikot olivat esillä, kun kunta sodan jälkeen pilkkoi 

maanhankintalain nojalla Joensuun tilan saaristoa ruotsinkielisten maanviljelijöiden eikä 
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evakkojen hyväksi. Maanhankinnasta vastaava ministeri Veikko Vennamo ratkaisi riidan 

Virtasen eduksi ja Virtanen sai melkein kokonaan maansa takaisin. 

Vuosien saatossa kieliriita hiljalleen laantui, mutta sen verran asia jäi Virtaselle hampaan-

koloon, että vaikka Virtanen asui kokoaikaisesti tilalla vuodesta 1966 kuolemaansa asti 

vuoteen 1973, ei hän siirtänyt kirjojaan Sipooseen.  

Vuonna 1995 vihittiin Sipoossa suomenkielisen yläasteen laajennus. Sen juhlasali sai ni-

mekseen A.I.Virtanen-sali. 

 

Kaunissaaren teollisuuskeskus 

Suomen sahateollisuuden läpimurto tapahtui 1700-luvulla. Eriksnäsin kartanon omistaja 

Magnus Otto Nordenberg suunnitteli perustavansa Kaunissaareen teollisuuskeskuksen, 

jossa olisi 33 erilaista laitosta.Esikuvana hänellä oli Hollannin Zaandam, jossa hän oli vie-

raillut. Nordenbergin tarkoituksena oli rakentaa mm saha, tiilitehdas, myllyt puuöljyn val-

mistamista ja värien jauhamista varten, saippuatehdas, joka valmistaisi saippuaa hylkeen-

rasvasta, köydenpunomo, pikitehdas, hattutehdas, laivaveistämö ja kirjapaino. 

            

Nordenbergin suunnitelma Kaunissaaren asemakaavaksi. 

Suunnitelmasta toteutui vain tuulivoimalla toimiva saha, joka rakennettiin Nordenbergin 

Zaandamista lähettämien piirustusten pohjalta.  Sahaa alettiin rakentaa vuonna 1726 ja se 

valmistui syksyllä 1728. Sahassa oli kaksi raamia, joissa molemmissa oli 5-6 terää. Vuosi-

na 1734-1736 sahan tuotanto oli huipussaan 400-500 tolttia (toltti = 12 kpl lautoja). Sahat-

tava puu hankittiin lähinnä Paippisten, Martinkylän ja Hindsbyn metsistä. Vuonna 1736 

pidetyn katselmuksen mukaan metsät olivat jo niin hakattuja, että Martinkylästä sai kaataa 

vuosittain vain 300 puuta ja Paippisista 800. Hindsbyn metsistä puuta ei saanut enään 
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kaataa sahattavaksi ollenkaan. Anomusta tukkien saamiseksi myös Mäntsälän Ohkolasta 

ei hyväksytty. 

Saha perustettiin ilman viranomaisten lupaa, mikä ei ollut harvinaista tuohon aikaan. Se ei 

sinänsä ollut ongelma, mutta se, että lankut ja laudat laivattiin suoraan Kaunissaaresta 

Tukholmaan, Englantiin ja Hollantiin, oli. Tuohon aikaan aatelittomat sahanomistajat eivät 

saaneet käyttää omia lastaus- ja laivauspaikkoja vaan viennin tuli tapahtua tapulikaupun-

kien kautta porvariston välityksellä. Ja Nordenberg ei ollut aatelinen (hänet aateloitiin vasta 

vuonna 1751 nimellä Nordenskiöld). Helsingin porvarit katsoivat menettävänsä taloudellis-

ta etua ja he valittivatkin asiasta useita kertoja. Lopulta vuonna 1739 kuningas kielsi saha-

tavaran suoran viennin sahoilta. Kun sahatavara nyt tuli laivata Helsingistä, kävi toiminta 

kannattamattomaksi. Kaunissaaren sahan toiminta päättyi lopullisesti, kun venäläiset tu-

hosivat tuulimyllyn, sahan ja asuinrakennukset pikkuvihan aikana vuonna 1742. Nimismies 

Winbladh laski kesällä 1743 saareen jääneet laudat venäläisen ylikomissarion käskystä. 

Siellä oli 1122 tolttia sahattuja lautoja, jotka lastattiin venäläisiin aluksiin ja kuljetettiin luul-

tavasti Tallinnaan poisluettuna 50 lankkua, jotka käytettiin Helsingissä olevan maaherran 

asunnon korjaamiseen. 

Nordenbergin suunnitelmaa ”Kaunissaaren Zaandamista” voidaan pitää epärealistisena, 

mutta silti on mukava kuvitella minkälainen paikka Kaunissaari ja koko Sipoon saaristo 

olisi, jos suunnitelma olisi toteutunut.  

 

Löparön tuoksuva teollisuus 

Nykyisinkin joillakin paikkakunnilla on tietty maine johtuen paikkakunnalla toimivasta puun-

jalostus-, erityisesti sellutehtaasta. Tällainen maine saattoi 1600-luvun alussa olla myös 

pienellä Löparön kylällä. 

Noihin aikoihin Ruotsi soti ahkerasti ja sodassa tarvittiin paljon ruutia. Ruutia valmistettiin 

salpietarista (75%), hiilestä ja rikistä. Salpietaria saatiin lannan kyllästämästä maasta, siis 

ihan siitä itsestään. Niinpä jo Kustaa Vaasa määräsi Ruotsissa salpietarimaan, eli navetto-

jen ja tallien alla olevan maan, valtion omaisuudeksi. Kun kysyntä kasvoi, oli syytä organi-

soida salpietarin valmistus teolliseksi. 

Löparön saareen perustetiin vuonna 1599 salpietarikeittämö. Salpietarinkeittäjä Mårten 

Hansinpojan johtamaa keittämöä voidaan pitää melkoisen suurena laitoksena tuon ajan 

mittapuun mukaan. Rakennustöitä varten oli varattu 500 hirttä, 200 lautaa ja 1000 katto-

tuohiliuskaa. 

Salpietarin valmistusmenetelmä oli seuraava: Multaan sekoitettiin typpipitoista karjan-

lantaa, teurasjätteitä, tuhkaa, kalkkia ja olkia. Kasaa käänneltiin usein ja valeltiin virtsalla. 

Seos maatui 2-3 vuodessa, minkä jälkeen se puhdistettiin ja keitettiin kuiviin. Näin saatiin 

kiteistä salpietaria. Raaka-aineista ja niiden ahkerasta kääntelystä voi päätellä, että 

lämpimänä kesäpäivänä tehtaalta leyhähti melkoinen ”sulotuoksu” vieressä olevan kylän 

iloksi. Raaka-ainetta kului paljon. Esimerkiksi vuonna 1620 Löparön salpietarikeittämöön 
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kuljetettiin 3348 tynnyriä lantamultaa, 209 tynnyriä tuhkaa, 418 olkilyhdettä ja 1674 kuor-

maa polttopuuta. Asiakirjalähteissä on vain yksi maininta tuotannosta. Elokuun 1608 ja 

toukokuun 1609 välillä salpietaria toimitettiin Tukholmaan 4,5 tynnyriä. 

Keittämöä hoitivat salpietarinkeittäjä, kirjuri ja muutama renki. He olivat kruunun palk-

kalistoilla ja heidän palkkansa maksettiin Porvoon läänistä kerätyillä verovaroilla. Verot 

tuohon aikaan kerättiin luonnontuotteina ja paljolti elintarvikkeina. Ruokatoimitukset 

Löparölle eivät näytä aina sujuneen ongelmitta, sillä salpietarinkeittäjä Mårten Hansinpoika 

valitti ainakin kahdesti toiminnan kärsivän nälkäisten työmiesten karkailemisesta. 

Keittämön toiminta lakkasi vuonna 1634. Tuolloin keittämöllä asui yhteensä 23 aikuista, 

jotka saivat elantonsa pääasiassa maatalouden ulkopuolelta. Salpietarikeittämön toimin-

nan loputtua saarelle jäi asumaan kirjuri ja yksi vanha renki perheineen. 

 

Onas, teollista kalastusta ja Napoleonin sarkofagi 

Onas ja Onaksen tila mainitaan asiakirjoissa jo keskiajalla tilana, jolla oli luotsausvelvolli-

suus.  1700-luvun puolivälissä kruunu pyrki maksimoimaan kalastuksesta saatavan hyö-

dyn. Ruotsin kalastuslainsäädäntö luotiin vuonna 1766, mutta jo sitä ennen maaherra Gyl-

lenborgin laatiman selvityksen pohjalta perustettiin vuonna 1753 avomerikalastusseura, 

”Saltsjö Fiskeri Societeten i Nyland”. Kuningas myönsi seuralle samat edut kuin vastaavilla 

seuroilla oli Tukholman saaristossa. Silakka oli tärkein pyyntikala ja se myytiin suolattuna 

Porvooseen ja Helsinkiin.  

 

Seura lunasti kruunulta vuonna 1756 Onaksen tilan ja 13 siihen kuuluvaa saarta (mm 

Hemholmen, Bastulandet, Pirttisaari, Långön, Rävholmen ja Bodö). Myynnin ehtona oli, 

ettei silloista talonpoikaa saanut häätää, vaan hän sai asua ja viljellä Onaksen saarta ja 

sen lähisaaria ja hänellä oli oikeus omavaraiskalastukseen. Seuran ja Onaksen talonpojan 

välit muodostuivat kovin riitaisiksi ja oikeuksista käytiin käräjiä lähes kolme sukupolvea. 

Enimmillään seuralla oli jopa 40 kalastajaa ja heitä värvättiin Pohjanmaata ja Viroa myö-

ten.  Seura ei ollut suuri taloudellinen menestys ja se vaihtoi usein omistajaa. Huonon 

kannattavuuden vuoksi kalastajien lukumäärä oli 1830-luvulla enää 15-17. Vuonna 1842 

seuran maat ja vedet myytiin takaisin Onaksen talonpojille. Seuran kalastajat jäivät seuran 

lakkauttamisen jälkeen asuinsijoilleen Onaksen torppareiksi. Onaksen talo oli nimittäin 

vuonna 1795 jakautunut kahtia Norrgårdiksi ja Södergårdiksi. 

   

Onaksen nähtävyys on saaren lounaisrannalla aivan veden rajassa puisella alustalla le-

päävä graniittikivi. Tarinan mukaan siitä piti tulla Napoleonin hautasarkofagi, mutta Rans-

kan ja Venäjän jouduttua sotaan keskenään kivi jäi rannalle odottamaan laivausta. Epäi-

lemättä kivi liittyy saarella harjoitettuun kivenlouhintaan. Teoksessa ”Suomen Kansallis-

museo” todetaan, että arkkitehdit aikoivat käyttää Onaksen graniittia pylväisiin, mutta huo-

non laadun vuoksi aihiot jäivät hakkauspaikalle. Olipa kiven käyttötarkoitus mikä tahansa, 

selvää on, että Napoleonin sarkofagi ei ole Onaksen graniittia, sillä: 
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Kun Napoleonin jäänteet oli vuonna 1840 palautettu Ranskaan, lähetti Ranskan hallitus 

Pohjoismaiden tuntijana tunnetun kirjailija Louis Léouzon Leducin vuonna 1846 Venäjälle 

etsimään punaista porfyyrikiveä Napoleonin hautakammiota varten. Sopivaa kiveä löytyikin 

Äänisen rannalta Šokšunranta-nimisestä paikasta. Keisari Nikolai antoi ranskalaisille luvan 

Napoleonin hautakivien vientiin. Sarkofagiin tarvittavan materiaalin kuljetus kesti yli vuo-

den. Arkkitehti ja muotoilija Louis Visconti teki tästä syvänpunaisesta porfyyristä Pariisin 

Invalidikirkkoon sarkofagin, jonka jalustaksi valittiin Vogeesien vuoriston vihreää graniittia. 

Sarkofagi valmistui vuonna 1861, mutta jo vuonna 1857 Sakari Topelius kirjoitti sarkofagis-

ta Helsingfors Tidningar-lehdessä. Hän oli ranskalaisista lähteistä saanut tietää, että kivi 

olisi tuotu Suomesta. Topelius tiesi asian oikean laidan ja totesikin, että ”Luultavasti se 

kuitenkin on Äänisen rannoilta, mutta miksi kieltäytyä kunniasta, kun ranskalaiset niin hy-

väntahtoisesti sen meille suovat”. Ja toden totta, emme ole sen jälkeenkään kieltäytyneet 

tästä kunniasta, sillä Pariisin Invalidikirkon kotisivuilla lukee edelleen, että sarkofagin mate-

riaali on tuotu Suomesta.  

                          

                                   ”Napoleonin kivi” Onaksen lounaisrannalla. 

 

Kalastajien, luotsien ja sotilaiden Pirttisaari 

Pirttisaari sai asukkaansa 1700-luvulla suurelta osin Virosta. He olivat kalastajia, jotka tuli-

vat avomerikalastusseura ”Saltsjö Fiskeri Societeten i Nyland’in” palvelukseen. Seuran 

kalastussatama oli Hamnholmenilla, josta asutus levisi Pirttisaareen. Vuoden 1787 kat-

selmuksen mukaan Pirttisaarella, Bastulandetilla ja Bodöllä asui ainakin 11 virolaista per-

hettä. 

Kalastus on ollut Pirttisaaren elinkeinoelämän perusta, mutta merkittävää osaa ovat näy-

telleet myös viranomaistoiminnot. Luotsaus oli vanhastaan kalastajien velvollisuus ja luot-
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sit hoitivat myös tullausta. Tullaus erotettiin luotsauksesta vuonna 1838 ja Pirttisaaren 

Svartvikeniin perustettiin tulliasema ja vuonna 1930 myös merivartioasema, joka siirrettiin 

mantereelle vasta 2010.      

 

Taustalla Svartvikenin tulliasema 1930-luvulla. Vasemmalla takavarikoituja salakuljettajien 

veneitä. Takavarikoidut veneet koottiin yhteen ja kuljetettiin Helsinkiin huutokaupattavaksi. 

Yllättävää kyllä venäläisten sotilaiden vaikutus saaren elinkeinoelämään oli positiivinen. 

Viime vuosisadan alussa sortokauden aikana luotsit kieltäytyivät paikoin yhteistoiminnasta 

venäläisten viranomaisten kanssa. Seurauksena oli, että Pirttisaareen saapui venäläistä 

meriväkeä hoitamaan luotsausta. Siitä taas seurasi, että luotsi Frans Jonasson vaihtoi 

ammattia ja perusti vuonna 1912 veneveistämön ja telakan. Toiminta Jonassonin telakalla 

jatkuu edelleen. 

Suomalainen sotaväki saapui saarelle ennen toista maailmansotaa. Vuonna 1939 käynnis-

tettiin 152 Canet-patterin rakennustyöt Pirttisaareen. Patteri oli ampumavalmiina juuri en-

nen talvisotaa 18.10.1939 ja sen tehtävänä oli suojata Porvooseen johtavia väyliä. Sotien 

aikana patteri ei joutunut taisteluun. Nykytekniikka siirsi kiinteät rannikkolinnakkeet histori-

aan ja puolustusvoimat luopui Pirttisaaren linnakkeesta vuonna 2009. Nykyisin linnakkeen 

alue on metsähallituksen ja Uudenmaan Virkistysalueyhdistyksen hallinnassa, mutta 1950-

luvulla modernisoidut ja 1960-luvulla napalmkatteen saaneet tykit ovat edelleen paikallaan 

retkeilijöiden hämmästeltävinä. 

Saaren etelärannalla ylhäällä Korsbergetin kalliolla on 1800-luvulta peräisin oleva puuristi. 

Se on pystytetty kalastajanpoika Isak Lillebergin muistoksi. 20.11.1838 Isakin ollessa 18-

vuotias hän oli lähtenyt hakemaan ulkosaaresta lampaita kotiin. Puhkesi myrsky ja Isak 

hukkui. Tarinan mukaan Isakin äiti Anna oli nähnyt unen, jossa Isak oli kertonut, ettei olisi 

hukkunut elleivät hylkeennahkatossujen remmit olisi kiertyneet hänen jalkojensa ympärille. 

Kun ruumis muutaman päivän jälkeen löydettiin, olivat remmit tosiaan sitoneet sen jalat 

kiinni toisiinsa. 

 

Kalastajien, salakuljettajien ja huikean rakkaustarinan Eestiluoto 
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Eestiluoto oli toiminut vanhastaan virolaisten kalastajien ja hylkeenpyytäjien tukikohtana. 

Jo nimi viittaa siihen, ketkä saarta käyttivät. Kiinteän asutuksen Eestiluoto sai vasta 1800-

luvulla.  

Kieltolain aika oli Eestiluodon historian kukoistuskausi. Saarella asui siihen aikaan kolmi-

senkymmentä vakituista asukasta. Saksalaiset ja virolaiset pirtulaivat pysyttäytyivät kan-

sainvälisillä vesillä, ja pirtutrokarit hakivat niiltä lastinsa, joka usein piilotettiin välivarastoon 

odottamaan markkinoille toimittamista. Sijaintinsa puolesta Eestiluoto oli loistava paikka 

salakuljetukselle, ja nopeasti salakuljetus toikin ennennäkemätöntä vaurautta saarelle. 

Välivarastoinnin eräs saarelainen ratkaisi rakentamalla navettaansa tullimiehiä hämätäk-

seen kaksoisseinän siten, että seinien väliin mahtui tuhansia litroja pirtua.  

Virkavallan välttämiseksi oli periaatteessa kaksi keinoa: nopea vene, jollaista maamme 

tunnetuin salakuljettaja Algoth Niska käytti tai ns. pirtuhauki, toiselta nimeltään pirtutorpe-

do. Pirtuhauki oli kulmaraudasta rakennettu kehikko, johon pystyi latomaan suuren määrän 

kymmenen litran pirtukanistereita. Pirtuhaukea pystyi hinaamaan tavallisella kalastajave-

neellä. Jos joutui virkavallan yllättämäksi, saattoi hinausköyden katkaista, jolloin pirtuhauki 

upposi pohjaan. Lastia ei silloinkaan menetetty, sillä hinausköydessä oli suolapussilla va-

rustettu koho, joka suolan painosta myös upposi. Kun suola liukeni hiljalleen veteen, nousi 

koho pintaan ja salakuljettaja saattoi käydä noutamassa lastinsa virkavallan jo poistuttua. 

                             

                            Pirtuhaukeen mahtui jopa liki 100 kanisteria. 

Jatkosodan aikana Naissaareen Tallinnan edustalle oli sijoitettu suomalainen sotilasosas-

to. Eestiluodolta kotoisin oleva Herbert Liljeberg toimi siellä sähköttäjänä. Elokuussa 1944 

hän oli Tallinnassa noutamassa postia, kun hän tapasi sattumalta nuoren virolaisen opet-

tajan Alice Kikajoonin. Se oli ”rakkautta ensisilmäyksellä”, ja nuoret juttelivat hetken sekä 

vaihtoivat osoitteita. Syyskuussa Suomi irtautui sodasta ja Herbert palasi kotiin Eestiluo-

dolle. Neuvostosensuurista huolimatta nuoret onnistuivat aloittamaan kirjeenvaihdon. Kos-

ka Viroon oli siihen aikaan mahdotonta päästä laillisesti, päätti Herbert hakea Alicen pois 

Virosta salaa. Hän rakensi itselleen veneen, lainasi serkultaan moottorin ja lähti syyskuun 

alussa 1946 hakemaan Alicea. Herbertin äiti oli Virosta kotoisin ja hyvän onnen sekä su-

mun turvin hän onnistui luikahtamaan neuvostoliittolaisen rajavartioinnin läpi sukulaisper-
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heen luo. Vene kätkettiin heinälatoon ja Herbert lähti etsimään Alicea. Herbert osasi suju-

vasti viroa ja hänen onnistuikin löytää Alice. Nuoret saivat Alicen äidin siunauksen uhkayri-

tykselleen paeta maasta. Uhkayritys onnistui. He onnistuivat pujahtamaan rajavartioinnin 

läpi ja jännittävän merimatkan jälkeen pääsivät Eestiluotoon syyskuun seitsemäntenä. 

Herbertin koko matka oli kestänyt viikon. Seuraavana maanantaina nuoripari kävi osta-

massa kihlat ja häät vietettiin 22. syyskuuta 1946. 

 

 


