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1. Johdanto

Metsähallitus maanomistajana ja Museovirasto suojeluviranomaisena ovat suunnitelleet Hangon
Tullisaaressa sijaitsevan kiinteän muinaisjäännösalueen muinaismuistolain 4 §:n mukaista suojaaluetta ja sen rajoja. Suunnitellun suoja-alueen sisällä tiedetään sijaitsevan myös vedenalaisia
muinaisjäännöksiä. Tullisaaren Hauensuolen muinaisjäännös on suosittu matkailukohde, jonka
edustalla veneilijät myös ankkuroituvat ja saattavat ankkuroinnillaan epähuomiossa rikkoa ja pirstoa
veden alla sijaitsevia muinaisjäännöksiä. Vedenalaisten muinaisjäännösten sijainneista ei ole
Museoviraston rekisterissä tarkkoja sijaintitietoja, joten Museoviraston meriarkeologian yksikkö
päätti kustantaa ja toteuttaa suunnitellulla suoja-alueella vedenalaisinventoinnin. Tarkempien
sijaintitietojen avulla voidaan vedenalaisten muinaisjäännösten säilyminen turvata paremmin
esimerkiksi rajoittamalla ankkurointia hylkyjen lähellä ja kohdentaa veneiden kiinnittämistä
tarkemmin rajatulle alueelle.
Muinaisjäännösalueen suunnitellun suoja-alueen arkeologinen vedenalaisinventointi aloitettiin
viistokaikuluotaamalla vesialueet (noin 15 ha) 19.9.-20.9. 2007 . Vuoden 2007 kenttätöistä on
kirjoitettu erillinen raportti, jossa käsitellään tarkemmin myös alueen tutkimushistoriaa sekä
kulttuuri- ja luonnonympäristöä (Hauensuolen muinaisjäännöksen suoja-alueen arkeologinen
vedenalaisinventointi, Rami Kokko 2007). Seuraavana vuonna kenttätöitä jatkettiin 15 .-17 .9. 2008,
jolloin tarkoituksena oli pyrkiä hahmottamaan rajat vedenalaista kulttuuriperintöä sisältäville
alueille tarkastaen sukeltamalla viistokaikuluotauksessa havaitut anomaliat sekä Museoviraston
rekisteriin aikaisemmin ilmoitettujen hylkyjen sijainnit. Vuonna 2008 kenttätöihin osallistui
meriarkeologian yksiköstä tutkija Mari Salminen, apulaistutkija Essi Tulonen sekä
korkeakouluharjoittelija Aki Leino . Kenttätöiden lisäksi käytiin läpi Museoviraston
meriarkeologian yksikön arkistossa olevia sekalaisia raportteja, ilmoituksia ja piirroksia Tullisaaren
alueelta.

Helsingissä 6.5.2010 _ _ _ _ _ _ _ _ __
Mari Salminen
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2. Inventointi
2.1. Kenttätyömenetelmät ja arkistotutkimus
Tullisaaressa sijaitsevan Hauensuolen muinaisjäännöksen suunniteltu suoja-alue on kooltaan noin
15 haja se rajoittuu merenkulun lateraali- ja kardinaaliviittoihin Tullisaaren, Kobbenin ja Lilla
Ankargrundetin ympärillä sekä 7,3 m syväväylien risteyskohtaan Tullisaaren pohjoispuolella.
Suunnitellun suoja-alueen rajat on merkattu karttaliitteeseen 1. Suoja-alueen arkeologinen
vedenalainen inventointi aloitettiin vuonna 2007 viistokaikuluotaamalla kahden päivän aikana
Hauensuolen muinaisjäännöksen suunnitellun suoja-alueen vesialueet. 1 Viistokaikulaite tuottaa
kuvaa pohjasta ja sen päällisistä muodoista, eikä sillä pystytä erottamaan mahdollisia
pohjakerroksiin hautautuneita rakenteita. Tullisaaren länsipuolella viistokaikuluotaamista häiritsi
jonkin verran tuulen nostattama aallokko. Itäpuolella viistokaikumateriaalin tulkintaa vaikeutti
paikoitellen saarten rantojen lähistöllä kivikkoisuus sekä vaihtelevat pohjanmuodot. Vuonna 2007
inventoitiin sukeltamalla viistokaikuluotauksen ulottumattomiin jäänyt n. 0, 7 ha matalikkoalue
Tullisaaren ja Tullisaaren eteläpuolisen luodon välissä.
Vuonna 2008 inventointityötä jatkettiin tarkastamalla sukeltamalla viistokaikuluotauksessa havaitut
mahdolliset luonnonmuodostumista poikkeavat anomaliat, sekä Museoviraston rekisteriin
ilmoitettujen hylkyjen sijainnit. Sukeltajalla oli mukanaan merkinantopoiju, jonka avulla havaitut
muinaisjäännökset pystyttiin pinta-avustajan avulla rajaamaan. Sukeltaja havainnoi veden alla
laajalle hajonneiden hylkykohteiden rajoja ja kommunikoi merkinantopoijun sekä puhelimen kanssa
pinta-avustajien kanssa. Sukellettu alue hahmoteltiin sukellusten jälkeen sukelluspäiväkirjaan.
Rajaukset perustuvat sukelluspäiväkirjoihin merkittyihin muistiinpanoihin sekä
viistokaikuohjelmalla saatuihin sijaintikoordinaatteihin.
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Kaikki vuosina 2007-2008

viistokaikuluodatut sekä sukelletut alueet on merkittu ka1ttaliitteeseen 1. Muinaisjäännökset,
arkistotietojen perusteella paikannetut irtolöydöt sekä sukeltamalla todetut hylkytavaraa sisältävät
alueet on merkittu karttaliitteeseen 2.
Kenttätöihin osallistuivat 15 .9 .-17. 9 .2008 meriarkeologian yksiköstä tutkija Mari Salminen,
apulaistutkija Essi Tulonen sekä korkeakouluharjoittelija Aki Leinonen. Alueella tehtiin kahden ja

1

Vuoden 2007 inventoinnista on kirjoitettu erillinen raportti : Hauensuolen muinaisjäännöksen suoja-alueen
arkeologinen vedenalaisinventointi, Rami Kokko 2007.
2
em. mainittuja tarkemmat rajaukset tehtiin ottamalla GPS-laitteella sukeltajan merkinantopoijun sijainnit, mutta tiedot
valitettavasti tuhoutuivat laitteesta, ennen kuin ne ehdittiin siirtää kartalle.
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puolen päivän aikana yhteensä viisi sukellusta. Sukellustukialuksena käytettiin meriarkeologian
yksikön Meri 1 -nimistä 5,8 m pituista avovenettä.
Kenttätöiden lisäksi käytiin läpi kirjallisuutta sekä Museoviraston meriarkeologian yksikön
arkistossa olevia sekalaisia raportteja, ilmoituksia ja piirroksia.

2.2. Inventoinnin tulokset
Viistokaikumateriaalista havaitut anomaliat Kobbenin ja Lilla Ankargrundetin luotojen välissä
todettiin sukeltamalla hylyn osiksi sekä yhdeksi hylyksi, joka ei vielä viistokaikuluotauksia
tehdessä ollut tiedossa (hylystä löytyi myöhemmin arkistotutkimuksissa epäselvä hylkyilmoitus).
Lilla Ankargrundetin rantaan uponneen hylyn (id. 1400) jäänteitä todettiin olevan erittäin laajalla
alueella Kobbenin koillis- ja itäpuolella. Hylyistä peräisin olevia irtonaisia rakenneosia (mm.
tukkeja, lankkuja, polvia) havaittiin myös Tullisaaren rannassa, Kaapelihylyn (id. 1392) ja
Tullisaaren laiturin välillä. Kaikki sukelluksilla havaitut hylkyjen osat eivät erotu
viistokaikukuluotausmateriaalista, etenkään kivikkoisten rantojen lähellä. Esimerkiksi Högskärin
pohjoispuolen hylkyä (id. 1397) ei erota viistokaikumateriaalista, mutta hylky paikannettiin
kuitenkin sukeltamalla. Tämän johdosta voidaan olettaa, että irtonaista hylkytavaraa saattaa hyvin
todennäköisesti olla vielä lisää viistokaikuluotaamalla kartoitetulla, mutta sukeltamatta jääneillä
alueilla.
Kenttätöiden ja kirjallisuus- ja arkistotutkimusten tuloksena Museoviraston elektroniseen
vedenalaislöytöjen rekisteriin kirjattiin kolme uutta kohdetta (Kobbenin hylky, Hauensuolen
vedenalaiset kaivaukset, Kobben 1 ankkuri) ja tarkennettiin muiden rekisterissä olleiden kohteiden
sijainteja ja tietoja (mm. Tullisaaren ankkurit).
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3. Suunnitellun suoja-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat vedenalaiset löydöt
3.1. Hauensuolen salmi, 2662
Perustiedot
Kunta:

Hanko

Kohde:

Hauensuoli

Laji:

irtolöytö

Muinaisj äännös-tunn us:

2662

Muinaisjäännös-tyyppi:

löytöpaikat

Ajoitus:

1500-1800-luku

Koordinaatit (YKJ):

p=6639593;i=3270640

Koordinaatit (WGS-84):

P 59° 48.314' I 22° 54.534'

Paikannustarkkuus:

< lOm

Syvyys:

max2m

Aikaisemmat tutkimukset:

Kaivaukset vuosina 1975 ja 1976, Museovirasto, P.
Norman.

Esineet:

Esinelöydöt luetteloitu Museovirastoon numerolle
H78135:1-195

Kuvaus:
Hauensuoleksi kutsuttu kapea salmi sijaitsee luonnonsatamassa Tullholman ja Kobbenin saarten
välissä (saarten niminä käytetty myös Stora ja Lilla Tullholmen). Salmen pohjasta on kaivettu esiin
rannalta ja aluksista pudonneita ja/tai heitettyjä esineitä, jotka on ajoitettu 1500-1800-luvuille.
Kaivauksia on suoritettu viidessä kohdassa noin 120m pituisessa salmessa. Salmesta on
kaivauksissa löytynyt pääasiassa liitupiippuja ja piipun paloja, keramiikkaa ja lasia. Muita
pienempiä löytöryhmiä ovat tiilenpalat, kuona, hioinkivet, lyijylevyt, kalkkikivet.
Vuosien 2007-2008 inventoinnin kuvaus:
Hauensuolen kanavaa ei tässä yhteydessä inventoitu, koska sitä on tutkittu kaivauksin tarkemmin
1970-luvulla eikä siihen ollut kohdistumassa erityisiä rakennuspaineita. Lisäksi Hauensuolen
kanavassa on sukellettu myös mm. vuonna 2002, jolloin pohjan päällä ei havaittu löytöjä 3 .
Lähteet:
Museoviraston meriarkeologian arkisto
3

Sukellusinventointia tekivät EVTEK Muotoiluinstituutin vettyneen materiaalin konservointikurssin op iske lijat, johon
myös inventoinnin suorittajat Rami Kokko ja Mari Salminen opiskelijana osallistuivat.
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1

1975
1976

Umestone area
}<.

Liitupiipun koppa Hauensuolesta, ajoitettu noin vuoteen 1625 .
Kuva: F.Ohert

N

1; 1000

X

Hauensuolen kaivausalue. Piirros: P. Norrman.

Hauensuolesta löytyneen kolrnijalkapadan kappale. Kuva : F.
Ohert.

3.2. Kaapelihylky, 1392
Perustiedot
Kunta:

Hanko

Kohde:

Kaapelihylky

Laji:

kiinteä muinaisjäännös

Muinaisjäännös-tunnus:

id 1392

Muinaisj äännös-tyyppi:

hylky (puu)

Ajoitus:

1600-luku

Koordinaatit (YKJ):

p=6639775;i=3270663

Koordinaatit (WGS-84):

P 59°48.4018 ', I 22°54.5480'
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Paikannustarkkuus:

< lOm

Syvyys:

17-18m

Aikaisemmat tutkimukset:

Dokumentointia, kuvausta 1982 Museovirasto, H. Alopeus
Kaivaukset vuosina 1974-76, Museovirasto, H . Alopeus
Kaivaukset vuonna 1967, Urheilusukeltajat, Museovirasto,

R. Halme
Esineet:

Esinelöydöt luetteloitu Museovirastoon numeroille
SMM475:1-54 ja SMM476

Kuvaus:
Hylky sijaitsee Hangon Tullisaaren rannassa. Hollantilaistyyppisen sortoköleillä varustetun
purjelaivan hylyn pituus on 18,40 m ja leveys 4,90 m. Rakennusmateriaalina on käytetty tammea ja
alus on ollut yksimastoinen. Hylyn keula ja perä ovat pahoin vaurioituneita, samoin kylkilaudoitus
on pahoin hajonnut, mutta laivan rungon muoto on selkeästi näkyvissä.
Hylky on saanut kutsumanimensä siitä, että hylyn päälle on aikoinaan laskettu kaapeli .
Museoviraston Suomen merimuseo tutki hylkyä vuosina 1974-76. Tutkimuksissa todettiin mm.
lastina olleen viljaa, hylystä löydettiin myös pienesineistöä, mm. kaakeleita, jotka hollantilainen
kaakeleihin erikoistunut museo on ajoittanut 1600-luvun puoliväliin.

Vuosien 2007-2008 inventoinnin kuvaus:
Tullisaaren rannassa sijaitsevan Kaapelihylyn levinneisyyttä ei ollut mahdollista selkeästi määrittää
pelkän viistokaikukuvan perusteella. Tämän johdosta alue rajattiin tarkemmin sukeltajan avulla.
Sukellukselle lähdettiin Hauensuolen laiturilta, jolloin matkan varrelta laiturin läheisyydestä löytyi
myös muutamia hylyn rakenneosia, joita ei viistokaikuluotausmateriaalista voinut erottaa.
Aiemmissa sukellusraporteissa mainittua hylyn ulkopuolella sijaitsevaa puutukkiankkuria ei
havaittu viistokaikuluotauksessa, eikä se myöskään osunut sukeltajan reitille.

Lähteet:
Museoviraston meriarkeologian arkisto
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Piirros Kaapelihylystä. Piirtäjä: H. Alopeus.
Kaapelihylyn (id 1392) viistokaikukuva vuodelta
2007. Viistokaikumateriaali: Museovirasto.

K aapelihylystä nostettuja
kaakeleita. Kuva:
Museovirasto.

3.3. Högsärin pohjoispuolen hylky, 1397
Perustiedot
Kunta:

Hanko

Kohde:

Högsärin pohjoispuolen hylky, Högskärin hylky l

Laji:

kiinteä muinaisjäännös

Muinaisj äännös-tunn us:

id 1397, 22:16

Muinaisjäännös-tyyppi:

hylky (puu)

Ajoitus:

1700-luvun loppu-1800-luku

Koordinaatit (YKJ):

p=663935l;i=3270624

Koordinaatit (WGS-84):

p 59° 48.183' 122° 54.532'
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Paikannustarkkuus:

< lOm

Syvyys:

5-8m

Aikaisemmat tutkimukset:

Dendrokronologisten ajoitusnäytteiden otto 2003,
Museovirasto
Dokumentointia, Sukellusseura H20 2002-2003
Dokumentointia, Museovirasto, H. Alopeus 1976

Kuvaus:

Hylky sijaitsee keskellä veneväylää Tullisaaren ja Högskärin välissä. Hylky on pahoin hajonnut,
noin 20 rn pitkä, tasasaumainen alus, jossa on paapuurin puolella nähtävissä hieman
kylkilaudoitusta. Hylyn peräsin sijaitsee n. 15 m päässä perästä länteen. Dendrokronologisten
näytteiden perusteella aluksen rakentaminen ajoittuu vuoden 1785 jälkeiseen aikaan. Merikaapeli
kulkee osittain rakenteiden päällä hylyn keulapuolella.
Vuosien 2007-2008 inventoinnin kuvaus:

Högskärin pohjoispuolen hylkyä ei havaittu viistokaikuluotaamalla, todennäköisesti aallokon sekä
pohjan jyrkästi nousevien ja laskevien muotojen johdosta. Sen johdosta myös tätä hylkyaluetta
rajattiin sukeltamalla.
Lähteet:

Museoviraston meriarkeologian arkisto
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Högsärin pohjoispuolen hylky vuonna 1976. Piirros: Museovirasto, H. Alopaeus .
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Högsärin pohjoispuolen hylky vuonna 2002. Piirros: M. Vormala, sukellusseura H20.

3.4. Lilla Ankargrundetin hylky, 1400
Perustiedot
Kunta:

Hanko

Kohde:

Lilla Ankargrundetin hylky

Laji:

kiinteä muinaisjäännös

Muinaisjäännös-tunnus:

id 1400

Muinaisjäännös-tyyppi:

hylky (puu)

Ajoitus:

1800-luku

Koordinaatit (YKJ):

p=6639606; i=3270838

Koordinaatit (WGS-84):

p 59°48.327' 122° 54.744'

Paikan nustarkku us:

< lOm

Syvyys:

1-lOm

Aikaisemmat tutkimukset:

Dokumentointia 1989, Museovirasto, H. Alopaeus

Kuvaus:
Hylyn osia sijaitsee laajalla alueella Hangon Tullisaaren itäpuolella ja Lilla Ankargrundetin
pohjoispuolella, osittain pohjoiskärjen pikkulahdelman sisällä. Suurehkon osiin hajonneen
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tasasaumaisen puulaivan hylyn suurin yhtenäinen rungon osa on kooltaan noin 31 - 6 metriä.
Muiden suurimpien osien mitat ovat noin 15 x 6 metriä, 19 x 5 metriä, 6 x 4 metriä ja 3 x 6 metriä.
Hylky on erittäin todennäköisesti parkkilaiva Ajan, joka upposi Lilla Ankargrundetin rantaan
myrskyssä 24.11.1890 ollessaan Tullisaaren edustalla redillä. Ahvenanmaan Lemlandista kotoisin
oleva alus oli matkalla paino lastissa Lappvikiin. Parkkilaiva Ajanin haaksirikosta ja mm.
myöhemmästä takilan myynnistä löytyy tietoa mm. sanomalehtikirjoitusten muodossa. Tullisaaren
redillä oli kyseisen kovan myrskyn aikaan seitsemän alusta. Näistä parkkilaiva Ajan lähti
ajelehtimaan ja törmäsi Lilla Ankargrundetin luotoon. Höyryalus Möwe menetti samassa myrskyssä
kaksi ankkuriaan, jotka saattavat vielä olla pohjalla Tullisaaren lähistöllä.
Vuosien 2007-2008 inventoinnin kuvaus:
Kobbenin ja Lilla Ankargrundetin välissä sijaitsevalta alueelta havaittiin useita
viistokaikuluotaimen piirtämiä anomalioita. Anomaliat tarkastettiin ja rajattiin sukeltamalla.
Sukeltamalla alueella todettiin olevan kahden eri hylyn jäänteitä, raskasrakenteisemman
todennäköisen parkkilaiva Ajanin jäänteitä sekä kevyempirakenteisen tasasaumaisen aluksen
jäänteitä. Koko sukelletulla alueella Lilla-Ankargrundetin sekä Kobbenin välissä on pohjalla lähes
joka puolella yksittäisiä rakenneosia hylyistä. Kyseiseltä alueelta ja molemmista hylyistä otettiin
myös videokuvaa.
Lähteet:
Museoviraston meriarkeologian arkisto
Kansalliskirjaston sanomalehtiarkisto: lehdet Hangö no 69 (27 .11 .1890); Åbo Tidning no 58
(1.3.1891); NyaPressen no 21 (23 .1.1891)
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Viistokaikukuvia Kobbenin ja Lilla Ankargrundetin välissä
sijaitsevista anomalioista vuodelta 2007. Viistokaikumateriaali:
Museovirasto.
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Lilla Ankargrundetin hylky vuonna 1989. Piirros:
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Museovirasto, H. Alopaeus.
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1

j111t.·11 1111jur ~11rn 1u1111cnlr~11i11 1 wr
ijtiht Mijn•11 fil 11ilb11.11in~ i11h1·1 i 111
i:i1H irmu1tb.
!"li 1m 1·111rllrrri1' ~l·~·n i1t1b1'J1\\
11rn11unr !o'r ii1r ·:rifojh· 1illi!Ob1· irr.u
br umnil111n11b1 lliirntn. 11n1ilfn lir·., ·
iom bilbn uot11rli!111 nfrnuUll'\'t' 011)
b~rijn\11 wn1111t1jn1tl11i11!1um111jipµra1·
t111) llP\ll•!1•~ ni l><c lnubln11tr ju111
till 1·tt bj11v ni 1; 1ilt i< fol öjtll<T•
11C1 l1\'1ilrfrr w 1111iwli!1'1•11~r 11111·1il
iajl i11rb! n11rr. bl'l 1unit111·1 i.ft ""'
H>nat\i\n nlt

~l·uo m1 rii111\1l,

i:ir °r'1'l

lifl1,·11 rfnrt 11tt 0111 brvfit (J.irn IJr•
b~Mm. 111ntllll't i bo:I 11rl)Q11filr lx'·
lii1111n Jöjnn· jorbh19m frnll blif1un
iörumrnbl.
'.'lnahrirr nf tual!m
fn\n fh1bm~ brm111nr brftqr!n iifllll'll
bcll~ ~dili1rnk '1:1·: rrm1i1t 1ooltt11
n11 1 ri1jr11b1·~ i bt11 brnuu, rdbhu~ lorn
~n:a11 , fom 1t1rit111n11b1• ~nf jin tili·
~Ul>t fr.111 b1•t Ubtbt~1b.1 Ubårbl>iir1111.
C:dJ m1 iuill 1111111 tit1t11c1 l11b\)\l!\1111b.·1
n1 bl'\'iu biirn. t11uarni iitri!ilb1 ~l.iilrb·
biirnrl, Mum crn1ralt t1dn11r1, borbr
lfonn~ . ~tmjit't jilr cu i~ban fon·
lt111H)l't ilulk irlc la1w lt1h1 m&mn
vn fin . J fu1Rrn~ läit1'4 mi tibni11•
1:nrnn 1111 1i l'll bcrilrnb ~d\~b&bor1
!'0 r11jk11 nf ~!UtlllOllbfr, fjlUaT~ jUl'b•
1urr.1nliu11 1'n141t 6tlrT1f11in11 borbr
1vnrn ~r11iimm1t\ jun1 h•lt'. 1•11 j111llr
1~1>~11~· rµibrn1i ~nftiot u1brrb!o 1ill
\ii(jc ni r11 mftu!~ fjulbu111~fall i ru
uf\0011i111 ftab111 !>ffdn1t ~utd; utf1
h1uilft11 rpibrmi, fom w1m n1jam1
ti!Cffr<i 6n11111amn1 b<lfind ftLriliirriu 11,
1)11bt tili f~fjb ntr otlm liaitint iif·
t11rrgaf~ tlf bc lifl tnjmlk·n 11p1>gil·
111br oobt1iif1trnn.
9111'11 f1~lno11 fiar dfrvtn ·~1 a1111011
nun11fibn. \fn ftr.b lllfatt iilr fil ~f·
ti!1n °"J iMnru1be rui11bar !0111 -CJn11nö,
l)nr mlb intröira11bt rlbi!rollbor, fä1-.
fri!br Ii\ lrAnnt utblJ!lb lom jtabm
~r, tUtif b1Qof nl l>Nfa uat11rfina
fr11bW11111rnr för ~öm11tw1bt nf ~lbrn~
1uibftrddtnrr fuinj'1rt. &v\lJJs~ 1111
bt>Jjn ~iljbtr, uor~'1ilct ltf1orn bdri·
nrnom iif• allrnaft brtln i!l)bb, uian
b~nnnnbtrua
brola -öjbtt ufiftun
a!ltlb om bt råla i braub tifl [lar
fm för be 11tbanfilr lleldgnt fto~·
btlama. iSluUe btt råb4 brift µd
bqngnnbiµlatfrt nm pA f!Allnt, !1111bf
1ui 1n~llla1• filrftil bt1!u rnnrMi11u
flröj10011b.!11 1n•r l)o.ijbcn, mm bll faC•
111 itfe Ii~ fcibnnt, !n fi1111d inom

v•

"~unb ~Hryi11·.

~tån ~angö.
fn winftrftor11
nf 10tllbfon11n11f1t flnu rnjnbc i ~n~o
frnu jmnftr !önbnA oftOll tili tlbban~
ntoT!l"•<u. ~1 IJ<t~ tronc 111 ,,oru
i l11f1m• jiban l~rban• nftill1t11 otf)
f11~11 ~o)Hlbr Iin uubtr lxn bc\t'jlå fill·
jn11b.: nattra i tunlDign brlfluo1· ~n
en bl'l ffblltu , •l111rn mnrlm ftilwia
1~nr ~nr. !!l!ib.m juö beftol>' idt,
ti nlminfto~e i flöm stnb, mm
friifo tuboft 1oiub~r bajto llll'l'. <Ctor·
mm~ fll)rfa ö!nbt~ bet~blltlt mol
f~11bng' dflURfll od) I! 'I• ~ IROI
111or!Jow1 um bt11 fom 111ilbafl. ll11•
g1•fnr luib btu tibm bron lio \!Jinbcrt
inrrn rnur C rffrr OWO Oc!J brn
rna orf11u!ifft !11ö6~n n~ilfte bt11 ou•
bra. ;I f1111urrl)ft ldnbr n1au tui•·
l>fnd frnmfnrt pt\ 'l:u!lub~nt biir ninn
nulrr bmun 1101111 ilfwtt11iiifa bm
i fbtcJ n! 011gufli.
llJ,\ r1bbtu ut111~ilr 'tullubb.:11 lil ~u
nubrr bm ~nK!ln naurn mol mdn•

ll<ln•'ll tilt n11lim• i11111ll·! iin 1111·11~1.
nömlin\·n hnttill\' tt ~lJl ii w 1·, L1orr
~~p11r1 ~I j ~ 11, flv11mb.1rk11 ,'\ u f ,.,
f i ll O., n~.!.'1lf\'ll 'l: 0 j \U U, b111'ffl 'l'l'l't
:ll 1111 r b ,. T 1\. f10lco~i1\11r1 t i, \nnlt
t11 jnlt. ~tUa b•~in ~11~" fiM Anfo,
rrn 111r od) (1ul'Jln~c~ 111111111 ntitl
brn l).\rl>•l ilor111c11, mrn uär be1111n
nlirnrnbt ii11 fin M111iunti1• n~t1111 1 !1
uµp[lob l'1l f(icjiirlin 1v1!kr1unlln.
~M11rn rdfob< µå brift, nubrn l)utnll\: ~
11f bt• briiton11bl'. C~habt 11tibfi\1un·
h•r !\<·I~. !1111br in11<1l 11jlilV jriln
ti111b trlJhlln~ vi 11rn11b Mrnf .irt
11rn11 !Jdl rnlcll i1lr 1111n i fl•inb att
Hjrn ilo• 11öbj1dlb11. 3:,•11ui•s ~1mb1·
0!1110kTlln ftl!~ j,fl' 0!1jm11m1·) flir
l11iltior.o L.ldJ 111~rfrr.
'tifl jtlrfl &uricbt ~ljott blij1un
11101 brl 11.im bl'Cii!\1111 ~l11fo1·!1r1 ~11l>1·1 .
~li\ll'll tu~1 mtb Fbnu fiirnl UdJ IJu
1i1b" ~1uarjr 611oubCid 1111b 1111 jo111·
mnufmn 111,·b ll11111c(1<·r11, !u111 llifl i
b•·i~ 111li!l· ;i litl f.111111111 l1 örj11~
~llunrt.·rn jii1~1uiif an briinrn. 111<11
lk·ltn nrbbt jömf~rc[ji-1vi" j11hn j1\
ntt bli1m litrt !1111br 111011ö1un·1·11 111rb
1<1llm odj !um fltC1111bn :!11b 0111 \1(11,
larsru11.brt. \Iljan biimnot, brn fotl·
!<1ttt
l11rb U!UI 11nu1brl Udj btt
~1rb m !nb4u fun~~~rl, ntt 1111111 n11·
IOIJ brn ~nf\lla en lrr !11 0µ~ fol'I .
~lhm~brrn lllrf ol1mlrb nf bm bri •
lUCl!bt \Dlll fr ~ jUr fö1'fla l\dlhJl'll
l)ÖQB 1uu1 fllµµou . :tllla fortfai1,'I
jtbcm i µM 1i111ntorG rib, l11oorrjlrr
bAdrt fµrmtR !Idi 111011 mftrlll' ntl brl
fauni \UAlrtu 1 ftroflul'I. lS11 !fiµpn
9nbr tr~ngl i11. 'I'rt lJalx' iunrir
11oora Öjjonblicf fdJUctJ d ~linn fow
:Ji1111(btrn, bcl tx-u förro, eu 1uliil>41
llllui~, ndrmobt {lfl brn j111ar1 i
fa\)P mcb 1uinbt11 DdJ l)Utl\bf mrb nll
[1011a fig iihoir lk·n nttbrn, i Q1oi11!1
fal1 brn if111m jum (Jabr rn in lar•
tiu !aft jou1 fntt uäftdu Ono11!Jlifännr
ffnll< fj11nfit mrb la[t p~ 6riii1111in~.
':ttttnib.>rg brtf toi~r ( mot btl
11Xra !JtCiiflun l1111bf1 ori) Otti 11:<1r90·
uru o!J[trtoernbtil aH btu fi"llolnobf
,,6<qafwrr u11011blidfi~ IJiiilp", 111111
iugm ~j61p fouu~ att nihua. '86t111
iid teba fio få gobt brn lunbe oif/
brlln l~dobrl lifluen. 9!nitrn mol 1
nlir &O\l[ctobr5 btu af dtlj\b<lti1r11"
~nb~ •d) 01ttftnf tiU .\)ö!)tolmeu i

nu

ti~1100 iämwör1~~arn11.
!UclrtfY1p~<1

~!unilll• rn,

ljc1m11n~ö·

rnnbc \ ~llingiori, rov1tx 91ou&,
wnr pii 1udg titl \tu l)cmort mrb fl1U
jn!U1\f\. 'Det l\t ru bd t om rn :i:!O
11111' urf) ti!r dlb,,ru :!ll dr. ~lw1r•
fx>r9 1101~ of f)Cll1bla11bru \!. ;.'!. ~.
6j6~1om i .~ lfh1nfor~.
'iRtu wi 1\ltrg~ rill bm bm1fla
11nl1tn mot md11bagn1 . lhtAeflir fani·
tibiAt \cm ~in11 fom ~6 bri~. jµrnng
6nr6otbilleni~t11 pA 3ofcRnn, joo1

till fil!jb IJ<'hai brrf rn oobt ftl)dr,

utrn b~rbe bocf uµp ilit tll nnlar
iiimtc ett rrfrcttJou!nr. ~rall\r6n 1unr
111011 liltulll ttu1111gn1 1111 ftrtifn . flo·
ftfina, \om ö11ri1 nf b1j• f,t~ttu ~(.
Ö~loai jlim1~ ncl.gro anbr.1, 1uar ~d
n!l'lo jdn 't~lfla11'o tl!l ~rmurtm
.lfo11ito, bår ben 1T11Ur öflllm,inll'O.
~Mlfll ~abt enbnft ~nUn[I .
'l:trm11ftobr J1nlrnftu loi1uo 1uar
11u11unm fnpn 11or· ur!J ITT)jo.[ln11Qri1,
fibmt ~nborbeftttingtn n!ilJl'llll!Jil .
:;tulluo, l)rntmaCJöraubc i ~1'T.IJuC!11,
~abi ~ilfonmtit frnn \~bo, b6r be11
Co~lnt fm lollnft jJ4u ll:uolnub ~ tl.I·
trn wnt brfliumb 1iU ~mh rnif111
i lxlllaft. 1toin10 ~or m brM1in!Jtl
«f um!r. ~ tuuJ.

!f.tlL\nto; 111i,,jh· ii111\ t1n!m1· tlllhtn\
111'ffi ·1111 b1·.rj 'i111·b jl\f,·1hd iu~i·i 1•\
h111ilfio1 liill. \lt 111,1111i!JI iir li~ct 111!
Mti1111M111· ojilttU•· nf 111l!lu11 •li h<
jiir1'ibril•11a11~ r j1·nlRYU•'. ~~htm 1m•
fl•llC io11on1n 111ur,1uu 1iH jiin1111iin»·

H>rö11~\I\' .

?\i11·.-u1l1t 111.w l'fln·

:Ui!l~'L. ,.

liob. l'!j l•dli1t1111111,•11 l~ibr •'11 1111111
1111~1'\" flunnl'll jiirfrn[i1 jinn jin~rnr.
%i 1trn 111cu1 nf ~Hu11<1x•r11~ bt'f1h111iun
~abr
mi '. f11h• nf fn11111111 olt)l(n.
',lnt<l 111iitmijfl1tif bnbr burt fö\'jµiC1~.
~n111m·11.
~tin11 lnn '" 6(1rn fil><rn of ~ln·
'2!oborn•1 d 11nr1·nj111 (lkiti iiru !1.r11ru11M odJ U<i oiftnub ftln btn
~lrinb.1 . !rolinrn hnr jö1111uJ I bcu fnuru111Ji~1 l1fki>n~ Nt. l.!'11 i fiJrl)<\I·
ji\11 ii tl liUo 111i1111c 11t ur!n~1·11. lnnlk-1111 ui11winb ifnUr liill l111111R1
l\l!lli. Ocm111n!Jiirn11b1· i ~ilrbt1, 1uor tn>, nlt Mlrn <11~ft t4n 1i[( a11fnri.
ni·fti1~·rnb tiU .\Jdiin 1 1fu r~ ""b f,1a. 'J:'<t 11'1lr 1•11 !~·11 v11Jbli~t 1urnf. (fo
fh·1d11j1. 2~llldl l"ill'll ltllll lnflL'U [l)Clil i L'll/(fRll \VOI' bft nll bAk~•
Öil"~ ni foµlttl ll. ;!ur~flriim i ~ill'blJ. bn·I \'~ rn1ilmU<11tcu·l11nmbr1, I~ ffutli'trn ro ll, lum j1i1111u/i[ hin i ~llt)" ~rn !]Åll rtor fiir bcttn. ljobr brn
IJn11111 fum id1• nfl·l p.i brifl, 111111 il111111n1~ llVV 11101 !Ciupurnn DdJ bcl
!Jnbf bc1 bot! Ullrrfl jllldn .t;j!ln ol1Diim1•fnlti1ll H11!1it• i ivillrot. \1!11·
h•l•l11bc u.1 f~rutl't öjturr uif> u11!111bt 11111lint iir nll bti ji11mu1U IJtlil bil~ll·
1111ron·1 ~6ll ,ämpob~ 111011 iuru1ci 11w wiuRm omfu111111il.
1111'1lnu lii udJ b•ib. t\.li11~rn \llor
.3fu1!11•r1 iv.1r f111b1 111(b tonucn
iin ubr fnll odJ i•I fmrt, nl1 llhlll irtr 1ill inmma 1töjb \om 1unttrnflcl.nb~1
C1111~ f•i llPt' tni111biim·u.
11ta11i6r. ~ fijrntlr (Jnbc båtrn ~nft
~l't (lrrihtohl Oli lal~lt11im,~ fPurn mibil iJilnr1• 1U1llh'l1 inum&urM, nttlt
1ijriibb11iL1!1~l1 1il 1111l:>cr b\'11 1uiirftn jrl)Qu fl0\'IRL'l1 fa!JI fil\ ud) ~n[IWI~
UT\'b.lll j111lk 1111!1i11bt liff \11Q11RMlll lUulh'llfhi11b jj1111!it, l)nbt lUOtllll'l \ljOrt
1111•b l1'"1t)bfin1 wnrtcu i11Pn1t1orb.~ tili· lil'linn1111n 11 turnf([. ~~11 ~[ j1111, (Jlunb
jillib bBrnf alt h.llrn l1i11.
ifn1f bfäiiiiin. 111· iurnr ftnr 1110~1
Jim· 1iU~1,bcv11tllrQllb\' \'<lilå burt nll ttui\lud .
nll br rj jru bl'l1, ~tuorjöi· iui id~ . ~Cinn tt>nr ()C1111nnl1iirn1t~<' . lrdn
fuuun mrn fM1•riJCI 1uch1 om npp· ~llnnb o.rt1 filrbc,, 11j !11.ptMl -01u1.brr~·
!liitc11 um b<'i~ nu!uu1ft ~r ln~11i119~· 1\»11; v~1ö11111u~ru 111oror~1d nr no
rnli!J. 1)rmm lilröbbui1111ibnt torb< mau. \8dtnt, fom . iunt l)(!~j11rttob,
~nflo1l åt~illi1\t :m(b 1ir 11ri l!Ocftll IU1U \Ulirb1·~n~ 11U ;IO,IKl\l _1norl udj
ort) 1'11li!JI fotfmiiu~ 11tjago iir br!I f;inb.- m. bt11!t11\l)tt. n! 0111fr. •1>1(1 tuni.
nnn[fa ltrat, ~1oarjör bl'l toöl iuur\' itMlr11 ilj\b'~ af 111aUr~ frm rebort,
bl~u~ ~Mlf1l loptrn•:r .
.
ilil n1t <fu11a b<'n 11wb m IHJ .
\DIA1tbu11 mor1\oll 4f!1id ~)lrtror .. .~1011 \Ullr 11<1. ll!OO.. 11!! l!np\>1011,
fn\11 %tual 111(11 1!1nflt jilr br!l j1u.'r· bil!' brn fhrtlc Intin lrn1v1n·ur, i~r nll
m liurvfr11G ffull olmviiubo. '~'"'' jrilnu (1rnlf1u(I Iin 111 Vh 1ui11tcrr1in.
~n'or lilr olfirt ntt l1 irl"1"111n i odJ

föi· n~ iilrn~.
~amnrn

~

ljurilf 1uar brt jo111 fiir ·

:1111 b<· i ~ jlro IJ<l11111m Jlonnube
orjo!abc ntl d1111lo.it111 ~MIQb, pii
ltl~O rill .p11ll1)D oli) ilflm11 nlll11bll!1 jn[l1Tun iif1ut•11 9nb•· btt hunrt bc10i·
nf11111 ftiittc Vd nnmb 1111111'f<il' tlo fn\J biirnf ~tl mau Vå nuiubnn nwr·
nu11111r fr1\11 laub
l9!\<rarn,·
-Snuba

i

.\Jn•nu 11~.

~ni •

m1·b lol~lHlta r.
~l11~bhl•'ll
tu 11 bud fuljnnbc
11rnr~o11 bdM1 frAn nnu1b,•1. ~l~flnb
&1fm1113 tvnrn ojtnbnb otf) hnthf 11 ln11
1uibnrc fort[11tln farbrn.
(n11h~H IN

;) nAr 1Voto wi l 1ifif1\llt att b•~
fiiln (j111utri °ll'lt 'Mi~11 . \l!d IU1l!)t1I
liin11; l11U11bli.i1 iAo mn11 ll'frfoulrb•
niuom IJ!ll urf) ~hllt! förf!Urb . l:r~ ·
br11 wnr bortrl)dt uiiftau mr!lnn
(j1uarjr flulp! . llllib frnmfum[ltn liU
lot~· •tf) h1llflnliuum crjoro tui ntt
1 c r r f u 11 1 n 6 ~ 1n till ~Wnnb<t
!ifnlcbti! luar i (i r f t il r b. !l'nbL'ftt
bQbe a111nqlin1n lo1•111it i foltifiott
meb 'O! bnj1uaube fnrt11aen~ autan.
'rma lJQb\' 11uu1 11öropn rrbox ~><\
![1rl1<mb l111111a1 nnn, bå l>fu rnar
11rbliinft jn[I pcl tll nufarplnt~.
~rrr tlt lurl•lrt btjöf lto.4 bru
Riifttuä11li!1n 111Uvcrfona!r11, fu111 !Jt,
rrb1uiUlgl lämuabr 11ppoif!<r ~m
bm hrmfla ftoriurn, förctuo~ flir•
bc11 ( ru tfitJJd tili '}{jon. .\:)nflutl
111<1? fu(llou1!igt lugnl mm ra!bm
bijtrr. i!lipVornn lll\Jro bctiit1a mrb
!)loir i~flurpn, fum i 1uatteu&rynet
bilb11bt 1uotfrn ftl)\'l&11nb11a jrn11far,
Cih !rijtaUcr i cu (juO!ronn. \fft~t
1~i 111 n 1111u1lltr~ 1·ubb nnldub~ mn11
tifl l)otvrcifk11 oc!J lie! up11 111ell m
urbifnb 01(j ltnf tn11jtc11e ~111&urb d btu
1oöCbinn htltm. !'lir inn bil bt1ilett
ut. ll11~1för mibfkpµ~ {Jabr Mcf,•t
IJÖjt Iin 0111ft. f~ro fut od) bilb~b,·
c11 br111b1in 11vvf~rl1u1k .\;)iinmbtr
\,lUlh' frcu111 i1ura 1 ~11 i 1froj1uc1, ti!I·
1Ulib ~tll\U"Of biidtl IJ<'Uom CufUtVCftl

no1t

inn

m joit jtm11ln~ mb 11101
111rn M ~jiilp fnun·i uiirn iiU
lJnltM, !uube 'otnjnmmn bod 11ttb
ftor miJba rlibbn~ on1 \liro~ nt µ~
bj11prt; m 011~11 jofl l)nbr nrnrit
11u1111oe11 frioilrn 1 in irnn 1owf1Anl)ttt.
luu~.

'.tdcfunfrb11innru t1fl ,Cr!finofott
råfobt 01•110111 ftorml'll i oln", lifn!ä
lrbuill!lfll 1uöflm11. .<ö1in11uib11 ftul"
u1c11 l'litnblo1111nit nubrn frobur vn
Canb iir äu1111 oliinbl.

g.martt11.
-· <fE~"f• a11ld11bt i bao 11 •;,11
f. 111. 111cb 113 ~n~!nncrnrc, 1ilt ftor
bd 6tn1ua11baubc rmi grn11ter~ fnu1t
tll fjtlrbtbd• foft, b'ftArnbt af ~ubat,
jHrnri119ar od) ftljlft,1obo.
- !t>ci11ffo ~11n1rc• Rn11hr9 011•
liinbt ~lt i bno 1>ri fön11ibbag111.
!lli)nro~ a!nid tl'3bao t\lct•
mibbn9 frdu Uöprn~nnm mrb \~I
ton~ laft. .ltlocfon l, 1i1 tnin. 1 Mn
mibbr.n 1u1r Mtrn äunu <i fy11li9
11to11fur .\) a119ö.

- 1!im1i9ralrn i ~·•R&· '.l'rllt•
fd!nm111mrrn i .\Jm1uö l1ar bcjC11tit af
101tn1ffnµ!jorirtrltn onl1Ula om nn·
jln~ filr rcµ.ttntio11 nf bci1 brl)\11)<1
jom fl~bbnr tiirel till liu111inraf1~1.
Niiit l!mnn &r~ 11Rn nf [tormtn !Ua
Tn111pomrats!. ~t l liln f)ar ta11unart11
itlirtr rt1 !omih' ~!Mnbi nf inpmi·
unn ~· (g, tli!<kr, !UN11ppj~111~•·
mnllllCll J. '!l. fäun1i11ui[I uif)
111iijtnm1 u. ~I. ~llJmnn l~t llldrbr·
ri1111 Pf j!i\lloma 4 wil1abo brVIJllA·

voon·

Hangö sanomalehdessä 27 .11.1890 ollut uutinen tai vimyrskystä, jossa Ajan upposi sekä Möwe menetti kaksi
ankkuriaan. Kansalliskirjaston sanomalehtiarkisto.
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3.5. Tullisaaren ankkurit, 2259
Perustiedot
Kunta:

Hanko

Kohde:

Tullisaaren ankkurit, S/S Möwen ankkurit

Laji:

ei muinaisjäännös

Muinaisj äännös-tunn us:

id 2259

Muinaisjäännös-tyyppi:

irtolöytö

Ajoitus:

1800-luku

Koordinaatit (YKJ):

p=6639638; i=3270883

Koordinaatit (WGS-84):

N 59° 48.34' E 22° 54.983'

Paikannustarkkuus:

10-100 m

Syvyys:

max 15m

Aikaisemmat tutkimukset:

Ankkurit löytyivät sukell usleirin yhteydessä kesällä 197 6

Kuvaus:

Ankkurit sijaitsevat ilmoituksen mukaan Lilla Ankargrundetista itään, ristisuuntimat: Kobbenin
rannalla oleva valkoinen kieltotaulu linjassa Lilla Ankargrundetin pohjoiskärjen kanssa sekä
Tulliniemen radiomasto Luotsi talon ja vesijohtomerkin välissä linjassa eteläpuolella sijaitsevien
sähköpylväiden kanssa (kompassilukema 10 astetta).
Suuremman ankkurin tukin pituus n. 200 cm, lapojen etäisyys toisistaan 150 cm, varren korkeus
150 cm. Pienemmän ankkurin tukin pituus, varren pituus ja lapojen etäisyys kaikki n. 100 cm.
Ankkurit ovat mahdollisesti riikalaisen höyryalus Möwen, joka menetti kaksi ankkuriaan
24.11.1890 riehuneessa myrskyssä ollessaan redillä Tullisaaren edustalla (samassa myrskyssä
parkkialus Ajan upposi Lilla Ankargrundetin rantaan) .
Vuosien 2007-2008 inventoinnin kuvaus:

Kobbenin itäpuolelle irtolöytöinä merkittyjä ankkureita (kaksi kappaletta) ei sukelluksilla havaittu.
Arkistolähteitä läpikäydessä havaittiin niiden sijainnin olevan väärin merkitty vedenalaislöytöjen
rekisteriin. Ankkurit sijaitsevat/ovat sijainneet ilmoituksen perusteella Hauensuolen
muinaisjäännöksen suoja-alueen rajalla tai hieman sen ulkopuolella. Mahdollinen sijaintipaikka on
jäänyt sukelletun alueen ulkopuolella.
Lähteet:

Museoviraston meriarkeologian arkisto
Kansalliskirjaston sanomalehtiarkisto: lehti Hangö, no 69, 27.11.1890
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3.6. Kobbenin hylky, 2586
Perustiedot
Kunta:

Hanko

Kohde:

Kobbenin hylky

Laji:

muinaisjäännös

Muinaisjäännös-tunnus:

id 2586

Muinaisjäännös-tyyppi:

hylky (puu)

Ajoitus:

ei määritelty, oletettavasti uponnut yli 100 v. sitten

Koordinaatit (YKJ):

p=6639638 ; i=3270738

Koordinaatit (WGS-84):

p 59° 48 .341' l 22° 54.635'

Paikannustarkkuus:

< 10111

Syvyys:

noin 10 metriä

Aikaisemmat tutkimukset:

Hylky on mahdollisesti merkitty Urheilusukeltajainliiton
vuoden 1976 hahmottelemaan karttapiirrokseen Tullisaaren
ympäristön hylyistä.

Kuvaus:

Kobbenin koillispuolella sijaitseva yksimastoisen tasasaumaisen aluksen hylky. Noin 10 metriä
pitkä aluksen hylky makaa kyljelleen kallistuneena. Keula ja perä ovat hajonneet, toista kylkeä on
jäljellä lähes partaaseen saakka (noin yhdeksän lautakertaa). Hylyssä on jäljellä kantta, jossa pieni
ruumanluukku.
Vuosien 2007-2008 inventoinnin kuvaus:

Kobbenin ja Lilla Ankargrundetin välissä sijaitsevalta alueelta havaittiin useita
viistokaikuluotaimen piirtämiä anomalioita. Anomaliat tarkastettiin ja rajattiin sukeltamalla.
Sukeltamalla alueella todettiin olevan kahden eri hylyn jäänteitä, raskasrakenteisemrnan
todennäköisen parkkilaiva Ajanin jäänteitä sekä kevyempirakenteisen aluksen jäänteitä. Koko
sukelletulla alueella Lilla-Ankargrundetin sekä Kobbenin välissä on pohjalla lähes joka puolella
yksittäisiä rakenneosia hylyistä. Kyseiseltä alueelta ja molemmista hylyistä otettiin myös
videokuvaa.
Lähteet:

Museoviraston meriarkeologian arkisto
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Viistokaikukuva Kobbenin hylystä vuodelta 2007 .
Viistokaikumateriaali : Museovirasto.

3.7. Kobben 1, 2663
Perustiedot
Kunta:

Hanko

Kohde:

Kobben 1

Laji:

irtolöytö

Muinaisjäännös-tunnus:

id 2663

Muinaisjäännös-tyyppi:

irtolöytö

Ajoitus:

1800-luku

Koordinaatit (YKJ):

p=6639528;i=3270663

Koordinaatit (WGS-84):
Paikann ustarkku us:

10-lOOm

Syvyys:

ei ilmoitettu, rantavesi

Aikaisemmat tutkimukset:

Kaivaukset läheisessä Hauensuolessa vuosina 1975 ja
1976, Museovirasto

Kuvaus:
Kobbenin (Lilla Tullholmen) etelärannalta vuonna 1975 tai 1976 löydetty 1800-luvun ankkuri.
Ankkuri on mahdollisesti nostettu.
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Vuosien 2007-2008 inventoinnin kuvaus:
Kyseisellä kohteella ei sukellettu inventoinnin aikana, sillä maininta ankkurista löydettiin
arkistotiedoista vasta kenttätöiden jälkeen. Ankkuri mainitaan lyhyesti Peter Nonnanin
kaivausraportissa Gäddtarmen, en gammal hamnplats vid Hangö vuodelta 1978.
Lähteet:
Museoviraston meriarkeologian arkisto

4. Yhteenveto
Hangon Tullisaaren pitkäaikaisesta käytöstä todistavat kalliohakkausten lisäksi myös runsaat veden
alla sijaitsevat ihmistoiminnan jäljet, kuten erilaiset irtoesineet ja hylyt. Hauensuolen salmesta on
kaivettu esiin muun muassa viimeistään 1500-luvulle ajoitettuja keramiikka-astioita, Tullisaareen
rantaan on uponnut 1600-luvulla viljalastissa ollut alus, saaren eteläpuolen väylälle on uponnut
1700-luvun puolella rakennettu alus, ja 1890-luvulla kirjoitettiin sanomalehdissä kovasta
myrskystä, jossa Tullisaaren edustalla joutui monta alusta merihätään ja yksi alus upposi Lilla
Ankargrundetin luodon edustalle.
Museoviraston vuosina 2007- 2008 tekemän inventoinnin tarkoituksena oli tarkentaa tietoja
Tullisaaren läheisyydessä sijaitsevasta vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä, jotta suositun
matkailukohteen edustalla olevia kohteita voisi mm. Metsähallitus maanomistajana paremmin
suojella ja huomioida alueen kehittämisessä. Inventoinnissa Hauensuolen muinaisjäännöksen suojaalueen kaikki kolme ennen inventointia tiedossa olleet, mutta epätarkoin sijainnein merkityt hylyt
saatiin tarkemmin paikannettua. Sukellettaessa havaittiin yksi entuudestaan Museoviraston
rekisteriin merkitsemätön hylky (id. 2586). Kenttätöiden sekä kirjallisuus- ja arkistotutkimusten
tuloksena Museoviraston elektroniseen rekisteriin kirjattiin kolme uutta kohdetta ja kahden kohteen
sijainnit tarkennettiin. Lilla Ankargrundetin sekä Kobbenin välillä sekä ympäristössä sijaitsevien
hylkyjen todettiin olevan hajonneena laajalle alueelle ja pohjalla havaittiin sukellettaessa myös
viistokaikuluotausmateriaalista hahmottamatta jääneitä lukuisia rakenneosia. Alueelle suunniteltua
suoja-aluetta ei ole inventoitu täysin kattavasti sukeltamalla, joten siellä saattaa vielä sijaita lisää
etenkin pienempiä löytöjä, joita ei viistokaikuluotausmateriaalista esimerkiksi rantakivikon takia ole
voinut erottaa.

17

Hylkytavaraa on levinnyt pirstaleisena niin laajalle alueelle Hauensuolen muinaisjäännöksen
edustalle, että matkailijoiden ankkuroidessa Tullisaaren itäpuolelle ankkurit saattavat hyvin
todennäköisesti osua vedenalaisiin muinaisjäännöksiin rikkoen niitä. Mikäli vedenalaista
kulttuuriperintöä halutaan paremmin suojella vedenalaisessa ympäristössään, olisi veneiden
kiinnittämisen suositeltavaa tapahtua ensisijaisesti Tullisaaren rannassa olevaan laituriin tai alueelle
mahdollisesti sijoitettaviin kiinnittäytymispoijuihin. Poijujen asentamisessa tulee noudattaa
varovaisuutta ja sijainnit tulee tarkastaa ensin sukeltamalla, myös poijupainojen liikkumattomuus
pohjalla tulisi vannistaa mahdollisimman hyvin. Tullisaaren vedenalaista kulttuuriperintöä voisi
myös tuoda esille esimerkiksi saaressa sijaitsevissa infokylteissä, jolloin matkailijat saisivat tietoa
mielenkiintoisesta aiheesta ja osaisivat myös paremmin huomioida vedenalaisen kulttuuriperinnön
liikkuessaan alueella.
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Kartta 1. Hangon Tullisaaren suunniteltu suoja-alue sekä vuosina 2007-2008 inventoidut

vedenalaiset alueet.
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Kartta 2. Hangon Tullisaaren vuosien 2007-2008 inventoinnissa havaitut vedenalaisen

kulttuuriperinnön sijainnit.

Luot~J~~~

Lotsstati

u. 1fJ• o1n? p. .,

T'"

1

{"

r

+
+
+
e

Hylky
lrtolöytö
lrtolöytö, arkistotietojen perusteella paikannettu

- - - Suoja-alueen raja

~~
!--···········-··------~

~--~~···~~ ·~~;;~~:

":X:{:;:>;
~'.f:;.<~ ~:y.;
- :-:~.(?

Hylkytavaraa paikoitellen koko alueella
Kaivauksin tutkittu alue , irtolöytöjä

20

