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KUTSU  JA  MEDIATIEDOTE (Julkaisuvapaa 11.1.2023 klo 13:00) 

 

Julkistamme kaksi uutta verkkopalvelua mediatilaisuudessa 

keskiviikkona 11.1.2023 klo 11-12 Porthaniassa, Yliopistonkatu 3 

osana Tieteen Päivien kansalaistiedettä käsittelevää ohjelmaa. 

Tilaisuutta voi seurata myös etänä tästä linkistä.                           

– tervetuloa!  

Yhteenveto 

Suomen meriarkeologinen seura (MAS) on alan johtavana tieteellisenä seurana toteuttanut 

tarkoitustaan tuottamalla yhdessä Helsingin Yliopiston Tietojenkäsittelytieteen (HY-Tktl) 

opiskelijoiden kanssa kansalaistiedettä, alan tutkimusta ja viranomaistoimintaa palvelevat uudet 

verkkopalvelut inventoitu.fi ja sukellusilmoitus.fi. Kutsumme median edustajat palveluiden 

julkistustilaisuuteen HY:n Porthania-talon 7. kerroksen P723 saliin, keskiviikkona 11.1.2023 klo 

11-12. Tilaisuuden jälkeen klo 12-12:50 on Porthanian PII-salissa kansalaistiedettä käsittelevä 

paneelikeskustelu, johon voi myös osallistua – kuten muuhunkin Tieteen Päivien ohjelmaan. 

Itämeren aarteet näkyviksi kansalaistieteen avulla 

Pinnan alla makaa tuhansia historiallisia alusten hylkyjä, jotka ovat pohjoisten olosuhteidemme takia 

paremmin säilyneitä kuin missään muualla. Tähän saakka ne ovat olleet vain harvojen sukeltajien 

herkkua, mutta kolmiulotteisen mallinnustekniikan kehityksen myötä, ne ovat nyt tulossa itse kunkin 

virtuaalisesti sukellettaviksi netissä. Meriarkeologisen seuran vapaaehtoisten keräämän 

tutkimusaineiston avulla on alustavasti mallinnettu jo yli 100 hylkyä, joihin voi ”sukeltaa” seuran 

sivuilta (mas.fi/tutkimus) löytyvistä linkeistä. 

Valtava työ on vasta alussa, koska tunnettujen historiallisten hylkyjen mallintaminen vie nykytahdilla 

lähes yhdeksänkymmentä vuotta, joten joukkoistamista todella tarvitaan. Sen mahdollistamiseksi 

Meriarkeologinen seura on jo vuosia tehnyt yhteistyötä Helsingin Yliopiston Ohjelmistotuotannon 

opiskelijoiden kanssa erilaisten joukkoistamissovellusten ja -palveluiden kehittämisessä. Nyt julkaistut 

inventoitu.fi ja sukellusilmoitus.fi -palvelut ovat merkittävä askel eteenpäin uusien hylkyjen etsinnän 

koordinoinnissa ja tunnettujen hylkyjen kunnon seurannassa, josta vastaa Museovirasto. 
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Julkistustilaisuuden ohjelma 

11:00 – 11:20 Toimijoiden esittely 

- Kansalaistiede meriarkeologiassa, Markku Luoto, Meriarkeologinen seura 

- Tietojenkäsittelytieteen Ohjelmistotuotanto, Matti Luukkainen, Helsingin Yliopisto 

- Hylyt muinaisjäännösrekisterissä, Maija Matikka, Museovirasto 

11:20-11:30 Uusien verkkopalveluiden esittely 

- Sukellusilmoitus.fi 

- Inventoitu.fi 

11:30-11:50 Kysymyksiä ja vastauksia julkistuksiin tai toimijoihin liittyen 

11:50 Siirtyminen Porthanian PII-saliin 

Tieteiden Päivien kansalaistieteen paneelikeskustelu 

12:00 – 12:50 Kansalaistiede, kaikkien mahdollisuus tehdä tiedettä -paneelikeskustelu 

Järjestäjä: Avoimen tieteen koordinaatio (avointiede.fi), Tieteellisten seurain valtuuskunta (tsv.fi) 

Puheenjohtaja: väitöskirjatutkija Elena Svahn (Åbo Akademi) 

Panelistit: tutkimusjohtaja Jouni Tuomisto (Kausal), professori Niina Käyhkö (Turun yliopisto) ja 

puheenjohtaja Markku Luoto (Suomen meriarkeologinen seura) 

12:50 – Kysymyksiä ja vastauksia kansalaistieteeseen liittyen 

Meriarkeologisen seuran aineistoportaalissa on paljon korkealaatuista kuva- ja videoaineistoa hylyistä, 

niiden tutkimisesta ja kolmiulotteisista hylkymalleista. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä lähde 

mainiten. Julkistustilaisuuteen ja/tai paneelikeskusteluun osallistuvilla median edustajilla on 

mahdollisuus haastatella esiintyjiä tilaisuuksien jälkeen myös henkilökohtaisesti (1on1). 

Kysymykset ja lisätiedot allekirjoittaneelta.   

 

Markku Luoto, puheenjohtaja, Suomen meriarkeologinen seura 

puheenjohtaja@mas.fi | 040 844 9511 (Signal, WhatsApp, Telegram, Facebook, Linkedin, Twitter…)  
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