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UNOHDETTUJEN  MERITAISTELUIDEN  

TAPPIOT  PALJASTUVAT  PORKKALAN  

HYLKYPUISTON  TUTKIMUKSISSA 

Kutsu media- ja vierailupäivään: Paljon julkisuutta saaneen Porkkalan Hylkypuiston aarteet eli satoja 

vuosia vanhat hylyt alkavat nyt paljastaa salaisuuksiaan, Suomen meriarkeologisen seuran tutkimusleirillä. 

Paikka: Porkkalan Hylkypuisto (Porkkala Marin), Dragetintie 104, 02480 Kirkkonummi 

Aika: Tutustumispäivä to. 8.7.2020 klo 10 alkaen. Tämän tiedoteen tiedot julkaisuvapaat samaan aikaan  

Kuljetus: Venekuljetus (10 min). tutkimusaluksille klo 10, 12, 14 ja 16 sekä takaisin klo 12, 14, 16 ja 18. 

Lisätiedot: Markku Luoto, 0408449511, puheenjohtaja@mas.fi  

Ilmoittautuminen: https://www.mas.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/media-ja-vierailupaiva  

Ohjelma: Sukeltajien ja meriarkeologien toimintaa voi seurata pinnalta käsin 4k/HD videostriiminä ja 

heidän kanssaan voi keskustella ultraäänipuhelimien avulla tai haastatella heitä pinnalla. Mahdollisuus saada 

myös julkaisuvapaata vedenalaiskuvaa SDI-syöttönä tai korkealaatuisena (4k tai FullHD) nauhoitteena sekä 

still-kuvina tuolta: https://mas.mikrojebe.fi/medialle/leiri2021/ sitä mukaan kun niitä 4G-yhteydellä ladataan. 

Paikalla ovat: leirin vastaava meriarkeologi David Cleasby, Porkkalan Hylkypuiston projektipäällikkö 

Markku Luoto, Suomen Meriarkeologisen Seuran vpj. Vesa Saarinen sekä paljon kaikenikäisiä vapaa-

ehtoisia sukeltajia, joilla on palava innostus vedenalaisen kulttuuriperintömme eli hylkyjen tutkimiseen.  

”Unohdetut” tappiot paljastuvat… 

Suomen meriarkeolgisen seuran tutkimuksissa on 

paljastunut, että Porkkalan Hylkypuistossa on lukuisia 

sotalaivojen hylkyjä lähes kaikista tunnetuista sodis-

tamme ja lisäksi satoja vuosia vanhoja sota-alusten 

hylkyjä, joihin liittyvät taistelut ovat jo kauan sitten 

unohtuneet. Vain pohjassa makaavat tykit ja hylyn-

kappaleet kertovat unohdetuista taisteluista, joissa 

laivojen kylkiin on räjähtänyt rekan mentäviä aukkoja 

tai alukset ovat muuttuneet kaiken tuhoaviksi 

liekkimeriksi ennen uppoamistaan. 

Unohdettujen taisteluiden tapahtumien ja niissä koettujen menetysten selvittämiseksi tieteentekijät ovat yhdessä 

päättäneet tutkia Suomen suosituimpien hylkysukelluskohteiden todelliset tarinat nykyaikaisin tieteellisin 

menetelmin. Tätä varten on organisoitu Suomen 

historian kenties laajin ”sukelluslaivasto” Porkkalan 

Hylkypuistoon reiluksi viikoksi. Ne toimivat sukellus-

tukialuksina yli kolmellekymmenelle vapaaehtoiselle 

sukeltajalle, jotka tutkivat ja dokumentoivat hylkyjä ja 

niissä olevaa esineistöä kuten tykkejä, niiden lavetteja 

ja ampumatarvikkeita. 

1. Sukeltaja tutkii hylkyä ja puhuu pintaan ultaraäänipuhelimella. 

2. Ent. ministeri Tiilikainen avaa Hylkypuiston 3.9.2018. 

http://www.mas.fi/
mailto:puheenjohtaja@mas.fi?subject=Porkkalan%20Hylkypuistosta...
https://www.mas.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/media-ja-vierailupaiva
https://mas.mikrojebe.fi/medialle/leiri2021/
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Porkkalan Hylkypuisto on tulevaisuusprojekti, joka pyrkii suojelemaan historiallisesti arvokkaita hylky-

jämme tekemällä niistä vedenalaisia sekä virtuaalisia näyttelyitä. ”Pyrimme tarjoamaan kaikille sukeltajille 

ainutlaatuisen ja opettavaisen elämyksen hylkyjen tarinoissa sekä heidän tukialuksilleen kunnolliset 

kiinnityspoijut, jotka olemassaolollaan tehokkaasti suojaavat hylkyjä ankkurointivaurioilta.” Sanoo Markku.  

Porkkalan Hylkypuistosta on tarkoitus tehdä kan-

sainvälisen vertailun kestävä kulttuurimatkailukohde 

Suomenlahdelle. Puisto kattaa nyt kuusi hylkyä, 

mutta sitä on tarkoitus laajentaa uusiin  hylkyihin 

joka kesä, joten tutkitavaa riittää. Porkkalan alueella 

arvioidaan olevan n. 60-70 historiallista hylkyä. 

Tekemistä koordinoi Suomen meriarkeologinen 

seura ja valvoo Museovirasto, mutta varsinaisen 

työn tekevät eri sukellusseurojen vapaaehtoiset.  

Vedenalainen arkeologia poikkeaa merkittävästi maanpäällisestä monessa suhteessa. Yksi keskeisimmistä 

eroista on työskentely kohteessa. Siinä missä lähes kaikki arkeologit voivat maan pinnalla tapahtuvissa 

kaivauksissa olla ”kädet savessa” niin halutessaan, vedenalaisessa arkeologiassa tarvitaan lähes aina myös 

vapaaehtoisten apua ja arkeologin työ muuttuu enemmän asiantuntijajohtamiseksi sekä tulkinnaksi eli 

johtopäätösten tekemiseksi. Meriarkeologiset kaivaukset ovat siksi erinomainen esimerkki julkishallinnon ja 

akateemisen maailman sekä kolmannen sektorin vapaaehtoisten positiivisesta ja tehokkaasta yhteistyöstä 

yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.  

Tutkimusleiri on herättänyt jo kansainvälistäkin 

kiinnostusta, koska alusten puumateriaali on 

peräisin eri puolilta Itämerta ja eräät löydöt, kuten  

1300-luvulle ajoitetut limisaumaisten alusten kaaret 

tai 1400-luvulle ajoitetun tykkihylyn mäntyiset 

kylkilankut ovat vanhimpia lajissaan. 

Meriarkeologisen seuran tavoitteena on paitsi 

sijoittaa hylyt oikeaan kontekstiinsa ajoitusten ja 

alkuperäanalyysien avulla, niin myös kouluttaa seuraavaa vapaaehtoissukupolvea vedenalaisen arkeologian 

kenttätyömenetelmiin ja kehittää uusia, Suomenlahden haastaviin olosuhteisiin sopivia menetelmiä. 

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme, mutta ilmoitathan saapumisestasi ajoissa, jotta osaamme varautua 

venekyytien suunnittelussa: https://www.mas.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/media-ja-vierailupaiva 

Markku Luoto 

Porkkalan Hylkypuiston projektipäällikkö 

 

5. näkymä Porkkalan Pampskatanin kallioilta Hylkypuiston saaristoon 

3. “Alku” hylyn opastuskyltti hylyn vieressä 

4. Sukeltaja Topi Sellman kuvaa tykkiä ja sen lavettia. 

http://www.wreckpark.eu/
https://www.mas.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/media-ja-vierailupaiva

