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Hollantilaisen tutkijan löytämä vanha merikartta johti Suomessa 
pitkään tiedossa olleen hylyn tunnistamiseen. Kiinnostava sotalaivan 

hylky on levännyt meren pohjassa elokuusta 1715 asti. Hylky sai  
muinaismuistolain mukaisen suoja-alueen kesällä 2018.

merihistoriallinen hylkyaarre 
Porvoon edustalla

MAIJA MATIKKA, IMMI WALLIN  Kuvat Jouni Polkko, Badewanne

Lauri Näreneva tutkii aluksen peräsintä 
ja peräpeiliä vuonna 2014.

Huis te  
Warmelo,  
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 Tukialus on ollut sukellusten aikana 
ajossa hylyn päällä.

Kaksi muuta määräävää tekijää tutki-
mussukellusten suunnittelussa ovat näky-
vyys hylyllä ja lämpötila koko vesipatsaas-
sa. Näkyvyys on vaihdellut muutamasta 
kymmenestä sentistä kolmeen metriin, ja 
se on ollut yleisesti kuvauksen kannalta 
huono maitomaisine pilvineen. Veden 
harmaus 3–5 metriä pohjan yläpuolelta 
pohjaan saakka johtuu pohjasedimentistä 
liukenevasta hienojakoisesta materiaalista. 
Näkyvyysolosuhteet eivät näytä korre-
loivan ajankohdan tai tuuliolosuhteiden 
kanssa. Näkyvyys on ollut suotuisa 
dokumentoinnin kannalta ehkä noin 
yhtenä kertana kymmenestä. Päivän en-
simmäiselle sukellukselle on suunniteltu 
kaksi eri tavoitetta, joista valitaan se, joka 
soveltuu silloiseen näkyvyyteen. Varsinkin 
hylyn mallintaminen fotogrammetriaa 
käyttäen on ollut haastavaa maitomaisen 
pilven vuoksi. Näkyvyyden ollessa erittäin 
huono on keskitytty yksityiskohtien 
kuvaamiseen.

Lämpötila hylyllä 62 metrin syvyy-
dessä on ollut aina lähellä neljää astetta. 
Koska suurin osa sukelluksesta tapahtuu 

6–12 metrin syvyydessä dekompressiopy-
sähdyksissä, lämpötila tässä osassa vesipat-
sasta täytyy ottaa huomioon sukelluksen 
kestoa ja varustusta suunniteltaessa. 
Tutkimusryhmä käyttää suljetunkierron 
laitteita, jotka mahdollistavat 3,5 tunnin 
sukellusajan. Sukellukset on kuitenkin 
suunniteltu lyhyemmiksi vähentäen 
kylmyyteen liittyvää riskiä. Varsinkin 
keväällä koko vesipatsaan ollessa erittäin 

kylmää kokonaissukellusaika hylyllä on 
pyritty pitämään 2–2,5 tunnin rajoissa. 
Päivän toisen sukelluksen kokonaisaika 
on pidetty alle 2 tunnin. 

Virtausta hylyllä ei juurikaan ole ollut. 
Hylystä tuotetut viistokaikukuvat ovat 
olleet apuna niin sukellusten suunnitte-
lussa kuin hylyllä orientoitumisessakin. 

Tutkimusryhmä tuntee hylyn jo hyvin 
ja pystyy paikallistamaan itsensä hy-
lyssä huonossakin näkyvyydessä. Tästä 
huolimatta viime kaudella yhden ryhmän 
valosukeltaja kysyi pinnalle päästyään: 
”Näimmekö hylyn?”

LAIVAN ALKUPERÄ SELVIÄÄ
Hollantilainen tutkija Peter Swart on 
20 vuoden ajan tutkinut arkistolähteitä 
erityisesti Länsi-Friisinmaan ja Pohjois-
Hollannin amiraliteetin historiasta. Vuo-
den 2015 lopulla hän löysi Rotterdamin 
merimuseosta 1700-luvun merikartan, 
johon on Suomenlahden keskiosan koh-
dalle Suursaaresta länteen tehty merkintä 
Hier is het Noord Hollands Oorlog Schip 
op gebleven 1715 (”tähän jäi Pohjois-Hol-
lannin laivaston alus 1715”). Swart tiesi, 
että 1700-luvulla Hollanti menetti vain 
yhden aluksen Itämerellä. Alus oli 125 
jalan fregatti nimeltä Huis te Warmelo. 
Swart pyysi Länsi-Friisinmaan maakunta-
arkeologi Michiel Bartelsia selvittämään 
tunnetaanko hylkyä meriarkeologien 
keskuudessa. Bartels oli ensin yhteydessä 
Viron museovirastoon, jossa muistettiin 
suomalaisten aiempi kysely sotalaivan 

Porvoon edustalla Kalbådagrundin 
majakasta noin merimaili länteen 
havaittiin 2002 Merenkulkulai-

toksen tekemässä luotauksessa hylyn 
muotoinen hahmo, josta ilmoitettiin 
Museovirastolle pari vuotta myöhemmin. 
Koska syvyys on paikalla yli 60 metriä, 
Museovirasto ehdotti löydön tarkistamis-
ta vapaaehtoiselle tekniikkasukeltajien 
ryhmälle, josta myöhemmin tuli Bade-
wanne. Ryhmä otti ensimmäiset kuvat 
hylystä 2006 ja arvioi hylyn 1700-luvun 
sotalaivaksi. 

Kun hylkytiedot liitettiin 2010 
muinaisjäännösrekisterin yhteyteen ja 
hylyn sijaintitieto tuli verkkoon kaikkien 
saataville, myös muita vierailijoita alkoi 
käydä hylyllä. Sukeltaja Mikhail Ivanov 
teki ensimmäisen luonnospiirroksen hy-
lystä 2011. Hän myös havaitsi, että kesällä 
2011 hylyn perän luona olleita astioita oli 
anastettu. Astiat jäivät kuvaamatta eikä 
Museoviraston tekemä tutkintapyyntö 
johtanut tekijöiden löytämiseen. Bade-
wanne kuvasi ja otti mittoja hylystä 2011, 
2013 ja 2014. Hylyn alkuperä ei kui-
tenkaan vielä selvinnyt. Hylyn oletettiin 
olevan venäläinen tai ruotsalainen, ja eri 

vaihtoehtoja tutkittiin kirjallisuuslähteistä. 
Hylyn tunnistamiseksi tehtiin myös arkis-
toselvitystä sekä Ruotsissa että Venäjällä. 
Hylyn paljastuminen kaksitykkikantiseksi 
vuoden 2014 sukelluksilla käytännössä 
poissulki ruotsalaisten ja venäläisen alku-
perän. Kesällä 2015 alkoi olla varmaa, että 
hylky ei ole ruotsalainen eikä venäläinen.

Vuonna 2014 Badewannen mukana 
hylyllä sukelsi Immi Wallin, ja vuonna 
2016 myös hän teki tutkimussukelluksia 
SubZone-ryhmänsä kanssa. Wallin oli 
yhteydessä Viron museovirastoon kysellen, 
voisiko sikäläisistä arkistoista löytyä hyö-
dyllisiä tietoja.

MILLAINEN SE ON?
Hylyn pituus on noin 36 metriä ja leveys 
noin 8 metriä. Runko on melko hyvin 
säilynyt. Hylyn paapuurin kylki on pai-
nuneena syvemmälle pohjasedimenttiin 
kuin styyrpuurin kylki. Pääosa rungosta 
nousee pohjan tasosta noin viiden metrin 
korkeuteen.

Laivassa on ollut kolme mastoa, joista 
keulamaston alaosa on edelleen pystyssä. 
Isomasto ja mesaanimasto ovat kaatuneet 
rungon paapuurin puolelle. Keulapuu 

on pudonnut paikoiltaan ja on osittain 
sedimentin sisällä. Myös leijonaa esittävä 
keulakuva on pudonnut pohjalle keulan 
läheisyyteen.

Perän rakenteet ovat romahtaneet, 
mutta peräsin ja peräsinpinna ovat pai-
koillaan. Perä on ollut laivan koristelluin 
kohta, mutta vain yksi pohjalle pudon-
neista koristeveistoksista on tunnistetta-
vissa ihmishahmoksi. 

Hylyn pääkannella ja alemmalla 
tykkikannella on näkyvillä kymmeniä 
rautatykkejä, joista monet ovat laveteil-
laan tykkiporttien kohdalla. Hylyssä on 
myös ankkureita, vinssi, pumppu, plokeja 
ja merimiesarkkuja.

VAATIVAT TUTKIMUSOLOSUHTEET
Kohde sijaitsee avomerellä, missä tuuli-
olosuhteet ovat määräävä tekijä. Ankku-
rointi hylyn viereen ei ole mahdollista, 
koska hylyn ympärillä on aluksen takila 
ja muita alukseen kuuluvia osia. Pystyssä 
oleva keulamasto voisi myös vahingoit-
tua, vaikka ankkuri laskettaisiin kauaskin 
hylystä. SubZone on käyttänyt shottia 
(takertumaton paino), joka on laskettu 
varovasti hylyn styyrpuurin puolelle. 

Puinen koristeveistos lepää 
pohjalla peräpeilin lähellä. 

Mieshahmoa esittävä veistos on 
ollut peräpeilin koristeena.

Näkymä kannelta läheltä perää. 
Kuva vuodelta 2014.

Huis te Neck maalauksessa 
taustalla vasemmalla. Huis 
te Neck oli Huis te Warmelon 
sisaralus, joskin hieman 
suurempi. Maalaus: Rietschoof, 
Huis te Neck 1710, Westfries 
Museum.

Osa Itämeren merikartasta 1720-luvulta, joka 
selvitti hylyn alkuperän. Tekijä: Christoffel 
Middagten. 

Perän puolella styyrpuurin 
kylkeä, tykkejä näkyy molemmilla 
tykkikansilla. Kuva vuodelta 2014.

”Tähän jäi  
Pohjois-Hollannin 

laivaston alus 1715.”
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Suoja-alueen määrääminen
UUDENMAAN elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvisti kesällä 2018 
Museoviraston esityksestä hylylle muinaismuistolain mukaisen suoja-alueen. 
Se on halkaisijaltaan 800 metrin alue, jonka  keskipisteenä 
hylky on. Suoja-alueen tarkoituksena on hylyn ja sen 
sisältämän tiedon pysyminen ehjänä arkeologisena 
kokonaisuutena mahdollisimman pitkään ilman ihmisen 
aiheuttamaa tahallista tai tahatonta vahinkoa. Esineiden ja 
rakenteiden ei haluta katoavan tai tuhoutuvan dokumentoimattomina.  
Tiettynä tunnettuna hetkenä meren pohjaan varusteineen kaikkineen  
joutunut hylky tarjoaa arvokkaan mahdollisuuden verrata fyysisiä löytöjä 
kirjalliseen lähdeaineistoon ja tulkita oman aikansa olosuhteita. 

SUOJA-ALUEELLA sukeltamiseen ja ankkurointiin tarvitaan Museoviraston 
lupa. Alueella ei saa kalastaa välineillä, jotka voivat vahingoittaa hylkyä, eikä 
merenpohjaa saa muokata rakentamistoiminnalla. 

HUIS TE WARMELON suoja-alue on Suomen viides hylyn suoja-alue.

hylystä. Hollantilaiset ohjattiin tieduste-
luineen Suomeen, josta saatiin heitä rie-
mastuttanut vastaus: laivanne on löytynyt 
jo vuosia sitten!

Fregatti Huis te Warmelon rakennutti 
Länsi-Friisinmaan ja Pohjois-Hollannin 
amiraliteetti, joka oli yksi viidestä Hol-
lannin laivastoa 1600- ja 1700-luvuilla 
hallinnoineesta amiraliteetista. Laiva 
rakennettiin Medemblikin satamakau-
pungissa Zuiderzeen rannalla. Tarjous-
pyyntö laivan rakentamisesta on säilynyt. 
Amiraliteetti tilasi Huis te Warmelon 
1708 osana viiden uuden aluksen sarjaa. 
Uusia laivoja tarvittiin korvaamaan 
aluksia, joita Hollanti oli menettänyt ns. 
Espanjan perimyssodassa (1701–1713), 
jossa englantilais-hollantilainen laivasto 
soti Ranskaa ja Espanjaa vastaan. Huis 
te Warmelo laskettiin vesille 1709. Laiva 
sai nimensä kartanon mukaan, jossa yksi 
Länsi-Friisinmaan amiraliteetin hallituk-
sen jäsen asui. 

HAAKSIRIKKO
Ruotsin ja Venäjän välillä käydyn Suuren 
Pohjan Sodan (1700–1721) aikana Itäme-

rellä oli vaarallista purjehtia. Ruotsalaiset 
kaappasivat kauppalaivoja kansallisuudesta 
riippumatta estääkseen rahdinkuljetukset 
Venäjälle. Tilanne haittasi Hollannin talo-
utta, jolle Itämeren kaupalla oli suuri mer-
kitys. Sotalaivoja käytettiin turvaamaan 
kauppalaivojen purjehdusta. Kesäkuun 
alussa 1715 Huis te Warmelo lähti kah-
dentoista sotalaivan joukossa saattamaan 
200 kauppalaivaa sota-alueen läpi. Juutin-
raumassa joukkoon liittyi 20 englantilaista 
sotalaivaa ja 100 kauppalaivaa. 

Valtava saattue purjehti Juutinraumasta 
Gdanskiin, sieltä Riikaan ja sitten Tallin-
naan, jonne saavuttiin kesäkuun lopussa. 
Suuri osa laivoista jäi välisatamiin, ja 
Pietariin asti purjehti noin 50 kauppa-
laivaa. Niitä turvasi Suursaaren vesille 
asti viisi sotalaivaa, joihin myös Huis te 
Warmelo kuului, ja siitä eteenpäin yksi 
englantilainen fregatti. Paluumatkasta oli 
sovittu, että Pietarista kauppalaivat saapu-
vat 5. elokuuta takaisin Suursaaren vesille, 
jossa sotalaivat kohtaisivat ne risteiltyään 
heinäkuun ajan Itämerellä. Pietarista 
tulijat olivat kuitenkin myöhässä saapuen 
tapaamispaikkaan vasta 24. elokuuta. 

Saattue otti heti kurssin kohti Tallinnaa 
koillismyrskystä, sateesta ja huonosta 
näkyväisyydestä huolimatta. Keskiyön 
jälkeen epäonninen Huis te Warmelo osui 
kariin ja alkoi upota. Laivalla oli tutkija 
Swartin mukaan 198 miestä, joista 75 
pelastui. Heidät poimittiin englantilaisille 
kauppalaivoille. Yksi menehtyneistä oli 
kapteeni Francois de Groot.

ALUS ON TÄRKEÄ HOLLANTILAISILLE
Hylyn merkitys Hollannille on erityinen, 
onhan Hollannin valtio aikoinaan rakennut-
tanut laivan käyttöönsä. Muualla maailmas-
sa ei ole säilynyt hollantilaisia 1700-luvun 
sotalaivoja yhtä hyväkuntoisina hylkyinä. 
Hylyn alkuperän selvittyä Hollannin kult-
tuuriperintöviranomainen Cultural Heritage 
Agency of the Netherlands halusi Museovi-
rastolta 2016 virallisen ilmoituksen hylystä. 
Siitä lähtien on vuosittain pidetty kokous 
hollantilaisten kanssa hylyn tilanteesta ja 
tulevaisuudesta. Hollanti haluaa pysyä ajan 
tasalla tapahtumista, olla avuksi hallinnoin-
nissa ja tehdä yhteistyötä tutkimuksessa. 
Hylyn suojelun kehittäminen on myös ollut 
Hollannille tärkeää. 

HYLYN TULEVAISUUS
SubZone Oy vastuuarkeologinaan 
virolainen Maili Roio on anonut 2016 
lähtien Museovirastolta tutkimusluvan 
hylyn systemaattiseen dokumentointiin. 
Hylystä tuotetaan 3D-malli, jonka avulla 
hylyn kunnossa mahdollisesti tapahtuvia 
muutoksia voidaan jatkossa seurata. Perän 
luona pohjaan hautautuneita rakenteita 
pyritään paikantamaan sedimenttiin tun-
keutuvan luotaimen avulla. 

Huis te Warmelon kotikaupungissa 
Medemblikissä on suunnitteilla näyttely 
laivan tarinasta. Tutkija Peter Swart on 
avannut verkkosivun www.fregathuiste-
warmelo.nl, jonne kootaan tietoja laivan 
miehistöstä ja upseeristosta. Sivun avulla 
hän toivoo myös löytävänsä lisätietoja 
Huis te Warmelolla palvelleiden ja haaksi-
rikosta pelastuneiden vaiheista. 

SubZone Oy tulee jatkamaan hylyn 
kajoamatonta dokumentointia yhteis-
työssä Hollannin Cultural Heritage 
Agencyn kanssa. Aika näyttää syntyykö 
hylyn ympärille laajempi tutkimushanke, 
johon sisältyisi myös arkeologista kaivaus-
toimintaa. 

Paapuurin (kallistuman) puolella kansitason tykkejä 
partaan tykkiporteissa. Kuva vuodelta 2014.

Tykkejä styyrpuurin puolella kansitasolla (ylempi 
tykkikansi). Hylky on kallistunut paapuurin puolelle. 

Sukeltaja Sten Stockmann hylyllä vuonna 2013.

Ankkuripeli, 
pystykapstaani 

keulassa, 
hiukan vinossa. 

Kapstaania 
pyöritettiin 
miesvoimin 
irtokangilla, 

jotka 
työnnettiin 

kapstaanissa 
näkyviin 
koloihin. 

Osa pääkannen 3D-mallista. 

Helsinki

Porvoo

Huis te  
Warmelo
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