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HYLKYJEN SALAISUUDET ALKAVAT
PALJASTUA HYLKYPUISTOSSA
Paljon julkisuutta saaneen Porkkalan Hylkypuiston aarteet eli satoja vuosia vanhat hylyt alkavat nyt paljastaa
salaisuuksiaan, kun Helsingin Yliopisto ja Suomen Meriarkeologinen Seura järjestävät puistoon
meriarkeologisen tutkimusleirin yhdessä vapaaehtoisten sukeltajien kanssa.
Paikka: Porkkalan niemen kärki (Porkala Marin), Dragetintie 104, 02480 Kirkkonummi
Aika: Tutustumispäivä torstai 4.7.2019 klo 12 alkaen, itse tutkimusleiri 29.6.-7.7.2019.
Kuljetus: Venekuljetus Porkala Marinesta tutkimusaluksille klo 12, 14 ja 16 sekä takaisin klo 14, 16 ja 18.
Lisätiedot: Markku Luoto, 0408449511, markku.luoto@iki.fi & Kristin Ilves, 0505560340, kristin.ilves@helsinki.fi
Ilmoittautuminen: https://www.mas.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tutustumispäivä
Paikalla ovat: Helsingin Yliopiston meriarkeologian professori Kristin Ilves, Porkkalan Hylkypuiston
projektipäällikkö Markku Luoto, Suomen Meriarkeologisen Seuran vpj. Vesa Saarinen sekä paljon
kaikenikäisiä vapaaehtoisia sukeltajia, joilla on palava innostus vedenalaisen kulttuuriperintömme
tutkimiseen ja suurelle yleisölle saavutettavaksi tekemiseen.

”Hylkyjen lastina on pääasiassa tarinoita!”
Jokaiseen hylkyyn liittyy tuhansia tarinoita, ja niissä
vierailevat sukeltajat tuottavat vielä lisää
kertomuksia tulkitessaan kokemaansa sanoiksi ja
kuviksi tai videoiksi somessa. Todellisuus saattaa
kuitenkin olla tarua ihmeellisempää ja sen
selvittämiseksi, tieteentekijät ovat yhdessä
päättäneet tutkia Suomen suosituimpien
hylkysukelluskohteiden todelliset tarinat
nykyaikaisen tieteen menetelmin. Tätä varten on
1. Sukeltaja tutkii hylkyä ja puhuu pintaan ultaraäänipuhelimella. organisoitu Suomen historian kenties laajin
”sukelluslaivasto” Porkkalan Träskön lahdelle viikoksi. Tämä mahdollistaa mm. mudan poistamisen hylyistä
ajoitusnäytteiden ottamista varten, hylkyjen iän selvittämiseksi. Ne toimivat myös tukialuksina yli kahdellekymmenelle vapaaehtoiselle sukeltajalle, jotka
tutkivat ja dokumentoivat hylkyjä ja niiden lastia.
Porkkalan Hylkypuisto on tulevaisuusprojekti, joka
pyrkii suojelemaan historiallisesti arvokkaita
hylkyjämme tuotteistamalla niistä vedenalaisia ja
virtuaalisia näyttelyitä. ”Pyrimme tarjoamaan
kaikille sukeltajille ainutlaatuisen ja opettavaisen
elämyksen hylkyjen tarinoissa sekä heidän aluksille
kunnolliset, turvalliset kiinnityspoijut.”
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2. Ent. ministeri Tiilikainen avaa Hylkypuiston 3.9.2018.
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3. “Alku” hylyn opastuskyltti hylyn vieressä

Porkkalan Hylkypuistosta on tarkoitus tehdä
kansainvälisen vertailun kestävä kulttuurimatkailukohde Suomenlahdelle. Puisto kattaa nyt
neljä hylkyä, mutta sitä on tarkoitus laajentaa uusiin
hylkyihin joka kesä, joten tekemistä riittää hamaan
tulevaisuuteen saakka. Pelkästään Porkkalan
alueella arvioidaan olevan n. 60-70 hylkyä.
Tekemistä koordinoi Suomen Meriarkeologinen
Seura, mutta varsinaisen työn tekevät eri
sukellusseurojen vapaaehtoiset talkoolaiset.

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
tarinoiden löytämiseksi. 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. Osallistujia on tulossa Euroopan
lisäksi Pohjois-Amerikasta asti tutkimaan
uusimman laserskannaustekniikan toimivuutta
Itämeren haastavissa olosuhteissa. Leirin tavoitteena
on paitsi sijoittaa hylyt oikeaan kontekstiinsa
ajoitusten ja alkuperäanalyysien avulla, niin myös
kouluttaa seuraavaa vapaaehtoissukupolvea
4. Sukeltaja Topi Sellman kuvaa tykkiä ja sen lavettia.
vedenalaisen arkeologian kansainvälisiin
kenttätyömenetelmiin.
Meillä on paljon julkaisuvapaita videota (UHD ja HD) sukeltamisesta puistossa ja sukeltajien työskentelystä
veden alla. Sama pätee myös valokuviin ja verkossa julkaisemiimme teksteihin. Paikanpäällä on
mahdollisuus haastatella myös sukeltajia työssään vedenalaisen kameran ja ultaräänipuhelimen kautta.
Tervetuloa tutustumaan toimintaamme, mutta ilmoitathan saapumisestasi ajoissa, jotta osaamme varautua
venekyytien suunnittelussa: https://www.mas.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tutustumispäivä
Markku Luoto
Porkkalan Hylkypuiston projektipäällikkö

5. näkymä Porkkalan Pampskatanin kallioilta Hylkypuiston saaristoon
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