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K

esä alkaa lähestyä loppuaan
ja reissuja on ollut jos jonkin moista. Perinteisiä Orbiit-reissuja on ollut jo kaksi ja yksi
on vielä tulossa, kesäleiri pidettiin
Punkaharjulla sekä viikon mittainen reissu Pykeijassa Norjassa. Itse
pääsin osallistumaan kaikille näille
ja reissut olivatkin kaikki aktiivisia
sukeltajia täynnä, mikä on todella
hieno juttu!
Kurssirintamalla järjestettiin laitesukelluksen peruskurssi ja nitrox-kurssi.
Syksyllä aloitellaan yhteistyössä Nokian Urheilusukeltajien kanssa vielä
laitesukelluksen jatkokurssi. Puuhaa
on riittänyt ja toivottavasti riittää vielä
syksylläkin. Ainakin uutena uutuutena
kutsu vain naisille suunnattuun sukellusreissuun Taivassaloon oli mukava
yllätys.
Reissujen lisäksi huomiota on saanut seuramme kammio. Kompressorin
kanssa sattunut vahinko pisti hallituksen miettimään tilan ja kompressorin
järjestelyitä sekä käyttöä uudelleen.
Aiheen tiimoilta on pidetty jo yksi palaveri sekä käyty tiivistä keskustelua.
Kammio tullaan muuttamaan turvallisemmaksi ja järkevämmäksi käyttää.
Pyrkimyksenä on muuttaa tila niin,
ettei tällaisia vahinkoja voi päästä
syntymään ja että täyttö olisi vähemmän kompressoria käyttävillä hyvin
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KOULUTUSASIAA
Marko Niemelä
yksinkertainen ja selkeä. Hyviä ideoita
kammion toiminnan parantamiseksi
voi kertoa hallituksen jäsenille tai kalustovastaavalle.
Syksyn saapuessa saapuvat myös
niin ihanat viikonloppuaamujen aikaiset allasvuorot. Reippaita aamuvirkkuja tarvitaankin taas allasvalvojiksi!
Ilmoittautumiset hallivastaavalle. Lisäksi syksyn mittaan järjestetään taas
muutamia introja, joihin tarvittaisiin
järjestäjiä. Puuhaan innokkaat voivat
ilmoittautua esimerkiksi hallituksen
jäsenille. Introt ovat tärkeitä tapahtumia uusien sukeltamisesta kiinnostuneiden aktiivisten jäsenien sekä kurssilaisten saamiseksi seuraamme.
Oikein mukavaa ja aktiivista sukelluskauden jatkoa toivotellen:
- Anne

K

esä alkaa olla ohi ennen kuin
helteet edes ehtivät Suomeen. Itselläni ja muilla Norjan Pykeijassa kävijöillä kävi kuitenkin onni ja sää suosi. Ilmat olivat
vaikkakin viileät, myös sateettomat.
Koulutustoiminta on pitänyt kouluttajia kiireisenä myös tänä vuonna, vaikkei uusia kursseja olekaan
ylenmäärin järjestetty, lukuunottamatta perinteistä peruskurssia sekä
nitroksikurssia. Lisänä on ollut vanhoja kurssien rästisuorituksia.
Nyt syksyllä on on ollut suunnitelmia laitesukelluksen jatkokurssin järjestämisestä, Aikataulua ei vielä ole
lyöty lopullisesti lukkoon, mutta aloituksen pitäisi tapahtua syyskuun aikana. Kurssi on tarkoitus pitää tämän
syksyn ja ensi kevään aikana.
Tämän vuoden alussa otti liitto käyttöön uudet RGBM-taulukot. Tämä
tarkoittaa käytännössä että ”vanhojen”, vuonna 2000 käyttöönotettujen,
taulukkojen käyttöä kannattaa harkita. Vaihto RGBM-taulukoihin on tehty
paitsi sukelluslääketieteen kehittymisen myötä, myös sukelluksen suunnitelua yksinkertaistamaan. Vuoden
2000 taulukot perustuvat pääasiassa
Buhlmanin malliin kaasujen käyttäytymisestä elimistössä ja se olettaa typen kertymisen ja vapautumisen aika
suoraviivaiseksi. RGBM-taulukoissa

tämä teoria on jo selvästi monimutkaisempi. RGBM-mallia käytetään myös
lähes kaikissa sukellustietokoneissa ja
se on valittavissa myös monissa monipuolisimmissa sukelluksen suunnitteluohjelmissa.
Käytännön toimintaa tämä muuttaa
siten, että olemassa erikseen taulukot
paineilmalla sukeltamiseen sekä nitrokseille 28, 32 ja 36. Lisäksi suoranoususukelluksilla ja etappisukelluksilla käytetään eri taulukoita. Nykyisin
käytössä olevat syvä turvapysähdys
ja turvapysähdyks on merkitty myös
taulukkoon. Lisäksi taulukoissa on jo
huomioitu Suomen olosuhteiden kylmyys, eikä sitä tarvitse erikseen enää
huomioida. Kaikesta tästä parantuneesta turvallisuudesta huolimatta
pohja-ajat eivät ole välttämättä pidentyneet, vaan useissa tapauksessa päinvastoin. Kaikenkaikkiaan nyt taulukot
ja sukellustietokoneet ovat lähempänä
toisiaan. Taulukoita on kaikkiaan 4
erilaista ja niitä voi tilata Sukeltaja-liitosta. Jos halukkaita löytyy, niin voin
järjestää yhteistilauksen, sillä postituskulut mudostuvat 2,50 euron taulukoita tilattaessa merkittäviksi. Ottakaa yhteyttä jos kiinnostaa.
Turvallisia sukelluksia
- Marko
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Päivän toinen sukellus Raimo-Ragnarilla oli ensimmäinen itsenäinen parisukellus kokeneelle ja rutinoituneelle Vallan isä-poika-akselille. Poijulle
pääsemiseen uintia toistasataa metriä
reilussa aallokossa antoi omanlaisensa leiman paikalle. Mieli vakaana lähdettiin ja tultiin takaisinkin. Katkenneesta laivasta nähtiin tosin lähinnä
vain matalan pään keula.

Suomenlahden matalat 1.-3.8.

Jyrki Hietanen valmistautuu uhmaamaan
kohtaloa.

Kirjoittajan isä Kyösti Valta lähdössä sukellukselle.

P

ari omaa sukellusta takana ja
uunituore P1-kortti taskussa nousin Orbiitin kannelle
hieman epävakaana perjantai-iltapäivänä. Ajatukset varmasti olivat
omissa tulevissa dyykeissä, ja odotukset ensimmäisten hylky- ja laivasukelluksten lähestyessä olivat
käsin kosketeltavissa. Laiva ja reissu yleensäkin olivat alusta asti odotetun käytännölliset, eikä mitään
”pieni hetki ihmiskunnalle, mutta
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suuri hetki minulle ”- seremonioita
ehtinyt miettimään Orbiitille astuessa. Tämä ei tarkoita etteikö reissu
tarjonnut aitoja tunteita, lämpimiä
aaltoja, joita kokee kun pääsee toteuttamaan unelmiaan ja odotuksia.
Ensimmäinen dyykki tapahtui Helsingin edustalla makaavalla Kronprins
Gustav Adolfilla. Samalla se siis oli
ensimmäinen laivasukellukseni, samoin kuin hylkysukelluskin. Lähinnä

tennispalloja Kaupinojan rannassa
nähneenä hylyn löytyminen pohjassa oli silmiäavaava kokemus. Olo oli
kuin olisi päässyt johonkin lapsuudesta tuttuun sarjakuvaan tai elokuvaan,
vaikka hylystä sinänsä saanutkaan erityisen hyvää kokonaiskuvaa.
Lauantain ja sunnuntain sukellukset olivat tämän eräänlaisen uudelleensynytymisen jälkeen hieman rutiininomaisempia.
Lauantaiaamun
jämähtäminen Eestiluodon rannoille
osottautuikin varsin mukavaksi, koska
omalla 12-litrasella pullolla pääsi vetämään 40 minuutin biodyykin mukavan värikkäissä rantavesissä.

Olimme isäni kanssa ainoat uudet
P1-kurssilaiset mukana. Hyvä näinkin,
olipahan ainakin kokemusta ja rutiinia
johon takertua. Ties mihin poikamaisiin höntyilyihin sitä olisi muuten sortunut. Tietysti ensikertalaiselle Orbiitilla on mukavaa, että tutut P1-ohjaajat
Anne, Reima ja kumppanit olivat mukana tuomassa vakautta psyykkisesti
ja fyysisesti heilahtelevalla laivalla.
Tällainen viikonloppureissu on monella tavalla ehdottoman suositeltava
kaikille P1-kurssilaisille, mikäli haluaa
useamman mielenkiintoisen sukelluksen pariin päivään. Ainoa kynnys
uudelle sukeltajalle reissussa on lähteminen.
Teksti: Jussi Valta
Kuvat: Matleena Piesala

Harvinaisia Suomenlahden Nahkahylkeitä.
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vempää vettä. Vesi kirkastui selvästi
syvemmällä ja noin kolmessakympissä näkyvyys oli usein lähemmäs 10
metriä. Seinämillä tehtiin myös useita henkilökohtaisia syvyysennätyksiä
sarjoissa 50 m, 70 m ja 100 m.
Faulbaum: D/S Johann Faulbaum
on noin sata metriä pitkä saksalainen
toisessa maailmansodassa uponnut

RRDC Norjassa - Pykeija 28.6. - 5.7.

S

euran reissu Norjaan houkutteli 20 sukeltajaa viikoksi
jäämeren rannalle Varangerin
vuonoon Pykeijan kylään. Pykeija
on vanha suomalainen siirtokunta
Varangerin vuonossa. Reissujärjestäjä Marko Niemelä oli vuokrannut
kylästä kolme taloa ja ne toimivat
tukikohtanamme viikon ajan. Paikallisten kanssa pystyi puhumaan
suomea, yhdessä taloista oli sauna
ja koko kylässä ilaminen WiFi. Kylän baari oli avoinna vain lauantaisin klo 22-02 eli saimme juoda norjalaiseen tyyliin hinnoiteltua kaljaa
ainoastaan ensimmäisenä iltana.
Päivät kuluivat sukeltaen ja perustoiminnoista huolehtien: unta, ruo-

kaa, sukellus, ruokaa, kaliaa. Iltaisin
hengasimme omassa tai naapuritalossa, hieroimme sukellusvälinekauppaa
(Twingo kaupanpäälle!) ja korjailimme varusteita. Sukelsimme lähinnä
kylän rannoilta, paikallisen kalastajan
ja nakin kyydittämänä kauempana
seinämillä sekä teimme hylkysukellusretken lähemmäksi Venäjän rajaa
Jarfjordenin vuonoon. Osa porukasta
jäi sinne telttailemaan ja sukelsi seuraavana päivänä uudestaan hylyllä.

Sukelluskohteet
Leiriläiset sukelsivat useita rantasukelluksia kylän lähellä. Näkyvyys
oli välillä varsin heikko (3-4m), mut-

ta rantavedessä oli paljon kampeloita,
jonkun verran kuningasrapuja ja muita tuntemattomia mereneläviä.
Seinämät: Nakilla (kiitos Tero Malinen!) ja paikallisen kalastajan laivalla
pääsimme sukeltamaan lähialueen
seinämille. Kelppiä, kissakaloja ja
merivuokkoja ja rantasukelluksia sy-

Vasen kuva: Eni punaisissaan simuloi
norjalaista perinnemörköä, DCS -peikkoa.
Frank, Olli ja Satu eivät vaikuta kovin
pelästyneiltä.
Alakuva: Satu Rinne, Frank Ligthart ja Riku
Ilvesmäki hengailemassa.

hylky. Faulbaum makaa sukeltajien
iloksi 200-300 m rannasta rinteessä
perä noin 20m ja keula 35 m syvyydessä. Hylyn perä oli poijutettu ja aluksen
rakenteet ovat matalimmillaan noin 12
metrissä.

Kittyhawk (Curtiss P-40): Lentokonetta käytiin etsimässä kahteen
eri otteeseen, mutta sitä ei löytynyt.
Aloimme jo epäilemään, että kone on
nostettu ylös. Kainuun urheilusukeltajat ovat kuitenkin sukeltaneet sillä
tänä vuonna.

vaihteli noin viiden ja 12 asteen välillä.
Ilman kuivapukua ei näihin vesiin ole
asiaa. Sukelsin itse seitsemän sukellusta, keskiverto määrä tällä matkalla. Näkyvyys oli parhaimmillaan noin
10m ja se oli Norjan kirkkaista vesistä
hehkutusta kuultuani pettymys. Suunnitelmissa onkin revanssi Narvikin
seudulle ensi kesänä. Omalla kohdallani reissun parasta antia oli usean
noin 25-30 m sukelluksen tekeminen
hyvissä olosuhteissa.

Logistisia ongelmia

Yläkuva: Alkuasukas sekä Marko, Reima ja Anne ihmettelevät onnetonta peräkärryä.
Alla: Marko Rantala ja uusi laakeri valmiina asennettavaksi.

Omat sukellukseni
Suolaiseen veteen suositeltiin lisäpainoja 3-4 kg. Laitoin 4 kg lisää
minkä jälkeen D12 paketti ei kellunut
täytenä ja höngittyäni pulloistani tunnin verran oli vaikeuksia pysyä pinnan
alla. Tosi näppärää. Vähensin painoja
kilolla ja koetin sukeltaan pikkasen
”vakuumimpana”. Veden lämpötila
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Annen ja Reiman paluumatka tyssäsi alkuunsa peräkärryn laakeriongelmiin. Team Renaultin edustaja Marko
Rantala ja allekirjoittanut tulimme
avuksi. Paikallisia haastattelemalla
ja muutamia puheluita soittamalla
selvisi, että lähin uusi laakeri sijaitsi
Ivalossa noin 400 kilometrin päässä.
Erinäisten mutkien kautta laakeri saatiin lauantai-iltapäivällä kaupasta ulos
(kiitos Miku), Ivalosta Utsjoelle ja vielä norjalaisen Kele-Tana-Bron Shellin
korjaamossa omin voimin paikalleen
muutama minuutti ennen sulkemisaikaa. RRDC kiittää Utsjoen VPK:n Juha
Reinolaa laakerin toimittamisesta Ivalosta Utsjoelle.
- Teksti ja kuvat: Matleena Piesala

Kuningasrapu

V

iimeisenä reissupäivänä lähdimme Pekan ja Markon
kanssa kahdella skootterilla aallonmurtajalta kohti ulappaa.
Jossakin 20m syvydessä alkoi saksiniekkoja jo loikkia pitkin pohjia.
Skootterista virrat pois ja vekotin
narunjatkoksi kellumaan jonnekin selän taakse ja puukon kanssa
vaanimaan rapua. Ravun vipeltäessä alle iskettiin sitä isolla puukolla
selkäpanssarista läpi ja napsittiin
kalasaksilla koivet siltä irti ja pakkailtiin ne hienoon keräilypussiimme (S-marketin muovikassi sopii
loistavasti).
Mökillä koivet huuhdeltiin kylmällä vedellä ja keiteltiin reilussa suolavedessä reilun vartin verran. Näin oli
gourmet illallinen valmis nautittavaksi
tai pakasteeseen sukulaisille tuliaisiksi.
- Kati Niemelä
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tanut ketään meistä. Tavoitteenamme
oli turvallinen ja miellyttävä elämys,
mahtavissa maisemissa.
Pohja oli kuin hautausmaa: simpukankuoria ja muita raatoja ikuisessa
yössä. Kaikki kuoleva putoaa lopulta
seinämältä pohjaan. 80 m yläpuolella
näkyi vihdoinkin pinnalta tummanvihreä kajastus.

S

NORJA 100 M

ukellus 100 metrin syvyyteen
ei ollut hetken mielijohde.
Sukellustiimi Pekka & Miku
hautoi ideaa pitkään ja hartaasti.
Päädyimme yrittämään syväsukellustamme seuran Pykeijan reissulla.
Sukellus kirkkaassa ja raikkaassa
jäämeressä tuntui mukavan haastavalta vaihtoehdolta.
Sukellussimulaattorina
toimivat
suomalaiset kaivostunnelit. ”Harjoitussukellusten” syvyydet vaihtelivat
karkeasti 60 - 80 metrin välillä. Lisäkipinän sukelluksen toteuttamiseen
antoi eräs varsin pöhkö kirjoitus samasta aiheesta Aamulehdessä.
Saavuttuamme Pykeijan postikorttimaisemiin sukelluksellemme ilmoittautui mukaan kolmas jäsen, Jani Sarla.
Ennätyssukelluskohteen valitsimme
paikallisen kalastajan neuvojen perusteella. Tarvitsimme kohteeksemme
seinämän, köyttä pitkin laskeutuminen
ja nouseminen tyhjyydessä ei kiinnos-
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Arktinen meri kuhisi elämää. Syvyyksien merivuokkoseinämä muuttui
pintaan tultaessa kelppimetsäksi, kuningasravut vaihtuivat peikkoravuiksi.
Olipa siellä n. 50 m syvyydessä pieni
mustekalakin merivuokkojen seassa. Tätä mustekala-juttua ei kukaan
muu suostunut piruuttaankaan uskomaan, väittivät kaasuissani olevan jotain vikaa. Pekka ystävystyi erityisesti
peikkorapujen kanssa, voisin sivusta
seuranneena väittää, ettei tunne ollut
molemminpuolinen!
Lopulta olimme onnellisia, väsyneitä
ja viluisia. Kiitos vielä kerran kaikille
mukana olleille! Tästä on hyvä jatkaa
matkaa ”pimeälle puolelle” ;)
- Miku Tyven

UIMAHALLIKORTIT
Risto Esala

S

ukeltajien
uimahallivuorot
ovat jo täydessä käynnissä ja
sinne pääsee aikaisempaan
tapaan sillä muovisella läpyskällä.
Kuten ennenkin kortti täytyy taas
ladata kauden vaihtuessa syyskuun
alussa. Sukeltajat voivat ladata /
hankkia kortin maksamalla hallikortin vuosimaksun, 8 euroa, seuran
tilille. Muilla (norpat ja snorklaajat)
hallikortti kuuluu jäsenmaksuun.

Norppien, norppaohjaajien ja snorkkelisukeltajien tiedot laitan systeemiin
automaattisesti elo-syyskuun vaihteessa, heidän ei siis tarvitse tehdä asian eteen mitään.
Maksakaa kortti hyvissä ajoin - noin
viikkoa ennen kuin aiotte mennä hallille, jotta ehdin laittaa tietonne sinne.
Maksamiseen tarvittavat tiedot:

Hallikortin lataus / hankinta:
Hallikortti ladataan ja uusi kortti
hankitaan uimahallin kassalta. Uudesta kortista kaikki (siis myös norpat ja
snorkkelisukeltajat) joutuvat maksamaan uimahallille 5 – 10 € korvauksen.
Lataamiseen ja hankkimiseen tarvitaan seuralta ”lupa”. Luvan saamiseksi
sukeltajan täytyy ensiksi maksaa hallikorttimaksu seuran tillille. Maksamiseen tarvittavat tiedot on alla. Kun
rahat on seuran tilillä minä kirjoitan
polskijan tiedot (nimi, osoite, seura)
tätä varten tehtyyn webbi-palveluun ja
uimahallin tädit tulostavat lomakkeen
sieltä mappiinsa. Sen jälkeen kortin
saa hankittua/ladattua ilmoittamalla
nimensä ja seuransa kassalla.

Tili: OP 552417-22728
Saaja: RRDC Ry
Viesti: Hallikortti 2008, Oma Nimi,
Puolison Nimi, Joku Muu
Maksu: 8e / kortti
Jos jäi epäselvyyksiä niin kysellä voi
meikäläiseltä:
- Risto
risto.esala ät pp.inet.fi
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Kesäleiri Punkaharjulla

Punkaharjun vesistä löytyi Mustaviiksi-cordurahylje,
joka oli kovin perso herkkupaloille.
Teksti: Anne Pahkala
Kuvat: Anne Pahkala ja Matleena Piesala
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sekseen, kämppien saunojen testauksessa ja makkaroiden hiillostamisessa.
Tiukempaa ohjelmaa puolestaan harjoittivat Frank ja Tero, jotka päättivät,
että illan hämäryys voidaan luokitella
jo melko hämäräksi, joka taas mahdollisti Frankiltä uupuneen laitesukelluksen jatkokurssin pimeänsukelluksen suorittamisen. Pintatoimintaa
helpotti ja nopeutti sukelluspaikan
valinta, joka oli noin 30 metriä mökin
terassilta, sekä suuri määrä nestetankkauksen aloittaneita pinta-avustajia.
Illan hämärässä näimme myös miten
vanha sukelluskonkarimme Tero liittyi seuraamme tummaan ja kuumaan,
Weezle-aluskupu-huumaan.

Kesäleiri
Punkaharjulla

P

unkaharju ja sen läheiset vesistöt ovat tunnettuja kirkkaudestaan ja mainitsemisen arvoinen paikka monien sukeltajienkin
mielestä. Niinpä seuran perinteinen
kesäleiri suunnattiin vinkkien perusteella ja pitkähköstä ajomatkasta
huolimatta Savonlinnan kupeeseen.
Leiriä pidettiin 16 sukeltajan ja yhden pikkuprinsessan voimalla Punkaharjun Lomakeskuksen mökeissä
Tuunaansalmen rannassa.
Ensimmäinen ilta meni leppoisasti
oman punkan ehostamisessa mielei-
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Seuraavana aamuna porukka jakautui kahtia. Ryhmä A, Reima, Päivi, Laura T. sekä paikallisia edustava
vierailijajäsen Mika menivät kurkistamaan Hälvälästä löytyvää kaivosta.
Kaivoksesta on louhittu nikkeliä ja kuparia vuosina 1988–1992. Kaivoksessa on avolouhosalue, joka on noin 150
metriä pitkä, 70 metriä leveä ja ylettyy
n. 15–20 metrin syvyyteen. Lammen
toisesta päästä pohjalta lähtee kapea
ja pitkä halkeamanomainen louhittu
kuilu, joka jatkuu pystysuoraan huhujen mukaan ainakin reilut toistasataa
metriä. Lammen läpi kulkee ajoluiska,
joka jatkuu kuilun vieressä spiraalimaisen tunnelina pohjaan(?) saakka.
Ajoluiskan sekä pystykuilun välille on
puhkaistu aukkoja tietyin välein malmin kaivamiseksi ja kuljettamiseksi.
Hyvin mielenkiintoinen sukelluspaikka, mutta näkyvyys pystykuilussa on
huono melko syvälle, joka tekee su-

Vasemmalla: sukellusvanhin tarkkaavaisena.
Yllä: nuorison katse kohti tulevaisuutta; Ville, Laura ja kirjoittaja.

keltamisen erittäin haastavaksi. Avolouhoksen näkyvyys oli suomalaisella
arviointiasteikolla kohtuullinen.
Ryhmä B eli kaikki loput sukeltajaksi kelpaavat, päättivät sukeltaa ensimmäisen sukelluksen tutun turvallisesta mökkirannasta. Mökkiranta oli
yllättävän mielenkiintoinen sukelluspaikka, siis jopa minun ja Villen mielestä, joita kuitenkin ihan perus dyykkirannat eivät hirveästi enää hetkauta.
Vesi oli kirkasta ja pohja oli tyypillistä
suomalaista vedenalaista maisemaa,
mutaa. Rannan suuntaisesti kulkee

pari kappaletta vesiputkia, jotka toimivat hienosti suunnistuksen apuna.
Salmen keskellä kulkee todella hieno
kanjonimainen muodostelma, jonka
pohja on syvimmillään noin 20 metrin
syvyydessä. Parhaimmillaan kanjonin
seinämät ovat vain muutamien metrien etäällä toisistaan. Kanjonissa riitti
myös elämää, kuten isoja kalaparvia
ja rapuja. Kalaparvien keskellä isommat ahvenet tekivät pyrähdyksiä ja ei
mennyt kauaa, kun vastaan uiskenteli pulskean oloinen ahven tyytyväisen
näköisenä sätkivä kalanpyrstö toisessa
suupielessään.
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vat noin 10 metrin syvyydessä oikein
päin melko lähellä rantaa. Proomut on
merkattu väylämerkeillä, sillä nosturin
korkeimmat osat ovat lähes pinnassa.
Proomuista löytyy kivoja koloja penetraatiosta haaveileville, mutta omat
riskinsä hommassa on. Iso nosturi on
sen verran ruostunut, että romahtaa
alas hyvin todennäköisesti lähi tulevaisuudessa.

Leirin Prinsessa.

Iltapäivän sukellus tehtiin Punkaharjun proomuilla, noin 10 km majapaikasta Imatran suuntaan. Rannassa on paikallinen vierasvenesatama,
joten autolla pääsee rantaan saakka.
Proomut olivat 70-luvulla apuna siltatyömaalla ja niiden tehtävänä oli
kuljettaa iso nosturi, joka oli lastattu
näiden kahden proomun päälle parin
ison metallipalkin varaan, Puruvedeltä
Pihlajaveden puolelle. Matkan varrella oli kuitenkin silta, jonka alitse tämä
massiivinen kuljetusyhdistelmä ei sellaisenaan mahtunut. Niinpä proomuihin otettiin painolastiksi vettä, jonka
seurauksena ne loppujenlopuksi upposivat. Aivan vierekkäin olevat proomut sekä nosturi niiden päällä sijaitse-
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Iltapäivän sukelluksen proomuilla
teimme Villen kanssa tiukkaan tahtiin.
Rantaan saapumisen, 20 minuutin
pohja-ajan ja kamojen ollessa pakattuna takaisin autoon välillä kului tasan
60 minuuttia. Jouduimme kuitenkin
toteamaan itsemme totaalisen noviiseiksi, kun kuivin suin odottelimme
kuskimme Matleenan saapumista sukellukseltaan reilu puoli tuntia.

Sunnuntai aamuna vihertävää kasvojen sävyä hoidettiin mustalla kahvilla,
jonka jälkeen osa porukasta suunnisti
vielä kerran puruveden kirkkaisiin vesiin ja osa taas aivan majapaikan vieressä sijaitsevaan Retrettiin kyltyyriä
katsomaan. Myös muita nähtävyyksiä,
kuten vesipuisto Kesämaa, Olavinlinna ja itse Punkaharju (Salpausselkä),
löytyy lähialueelta helposti, joten puuhaa löytyy myös pinnan päältä.
Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia kesäleirille osallistuneita. Nähdään ensi
kesänä!

Majapaikkaan palattuamme olivat
kaivossukeltajatkin saapuneet reissultaan. Saavutuksena heillä oli hieno
sukellus sekä yksi katkennut takajousi. Toiselle sukellukselle ryhmän A jäsenet Reima sekä Päivi päättivät kastautua vielä tutussa mökkirannassa.
Auttajia löytyi taas yllin kyllin. Myös
yksi hylje Tuunaansalmen rannalla
nähtiin ja kolesteroliriskeistä huolimatta sipseillä ruokittiin. Kesäleirille
tutun turvalliseen tapaan ilta vietettiin
saunoen ja grillaten. Uutta vivahdetta
iltaan antoi Villen ja Matleenan väsäämät vihreät yrttijuomat, joita illan
mittaan maisteltiin.
Kehtaavat väittää, että kalustovastaavan homma olisi keljua. Heti kun ehtii istahtaa, on kolme
daamia riisumassa kamoja päältä!
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Laitesukelluksen
peruskurssilla

S

ukeltaminen voi opettaa sinulle uusia puolia itsestäsi. Henkilökohtaisesti opin talvella
peruskurssia edeltäneellä introsukelluksella sen, että osaan tyhjentää maskin elegantisti valuttamalla
veden nenän kautta suuhun, josta
sen voi helpohkosti sitten ulkoistaa
annostimen läpi yskimällä ja kakomalla. Tästäkin ”kyvystä” huolimatta lähdin peruskurssille. Nyt tiedän
että on olemassa myös näppärämpiäkin taitoja veden poistoon maskista.

Peruskurssi starttasi 26.3., jolloin
kokoonnuimme Kalevan uimahallin kerhohuoneelle ensimmäisiä
ihmeitä kuulemaan. Kurssilaiset tutustuivat samalla kouluttajiin ja näin
kymmenhenkinen ryhmämme alkoi
räpiköinnin kohti sukeltamisen saloja. Teoriatunteja oli kymmenen session verran ja tiukka pänttäämisemme
huipentui toukokuun loppupuolella
pidettyyn teoriakokeeseen.
Teoriatuntien aikana saimme reilun annoksen tiukkoja faktoja ja hyviä
vinkkejä lajin eri aspekteista - sekä
vahvistuksen sille, että vanhemmilta
tieteenharjoittajilta kuulemani lause
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”perusvälinehankintojen jälkeen
laji ei ole kovin kallis” saattoi sisältää annoksen vedätystä. Tuntien
johdolla alkoi myös selvitä että sukeltaminen on lajina yllättävänkin monimuotoinen ja haastava. Kävi ilmi, että
jos peruskurssista selviää kunnialla,
niin onkin vasta raapaissut lajin pintaa vain hieman syvemmältä. Saimme nimittäin oppia että lajia voi myös
harjoittaa vaikkapa pimeässä, jään
alla, luolissa, seoskaasuilla, syvällä
ja vieläkin syvemmällä. Allekirjoittaneelle riitti kuitenkin mainiosti tässä
vaiheessa tavoitteeksi kurssin läpäisy
kunnialla täysissä sielun ja ruumiin
voimissa.
Kurssi ollut ainoastaan tiedonjanon
sammuttamista teoriatuntien ja Timo
Vikmanin ”Sukellus” -kirjan voimin.
12. huhtikuuta meidät heitettiin ensimmäisen kerran altaaseen. Huhti- ja
toukokuun aikana varmistui myös se,
että todellakin halusin käydä tämän
kurssin. Kun suurin osa viikonlopuistasi muutaman kuukauden aikana
alkaa heräämällä kukon kanssa samoihin aikoihin, jotta ehdit altaaseen
reilusti ennen kahdeksaa – ei motivaatiota tarvitse kyseenalaistaa.

Peruskurssilaiset plutaamassa Kaatialan louhoksella.

Altailla opittiin, että teoriatuntien
vihjeet tasapainottamisen haasteista
olivat totisinta totta. Eikä se maskin oikeaoppinen tyhjentäminenkään aluksi
ollut ollenkaan niin helppoa kuin miltä kouluttajat saivat sen näyttämään.
Sammakkopotku tuntui lähinnä taianomaiselta motoriikan ihmeeltä, johon
peruskurssilainen ei näyttänyt aluksi
taipuvan millään. Matkan varrella
aina jokin oppi ja vinkki meni niin sanotusti jakeluun. Kymmenen allaskertaa huipentuivat teorian tavoin allaskokeeseen, jonka jälkeen pääsisimme
avoveteen.

Kaupinojan ranta tuli tutuksi
avovesien aloituspaikkana. Ensimmäisen oikean sukelluksen jälkeen
lajin haastavuus sai jälleen kerran
yhden uuden ulottuvuuden – kuinka
ihmeessä sieltä kukaan löytää takaisin
kotiin? Suunnistaminen, samalla kun
vielä opettelee tasapainotuksen ihmeitä ja muutenkin sekoilee konsolien,
lamppujen, parinarujen ja maskinsa
kanssa, ei todellakaan ollut triviaalia.
Kaupinojan rannassa helpotusta touhuun toi pohjassa ollut putkikompleksi, joka tarjosi amatöörillekin riittävän
maamerkin...
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Kaupinojassa tehtiin yhteensä kolme avovesisukellusta, joista viimeisin
oli ensimmäinen oikea parisukellus
toisen kurssilaisen kanssa – kouluttajan toki seuratessa tiiviisti perässä varmistaen mahdolliset hölmöilyt pois.
Tässä vaiheessa alkoi tasapainottaminen ja muukin toiminta veden alla toimia välillä sen verran mukavasti, että
sukeltaessa saattoi jo saada vihjeitä
siitä, että touhu voikin olla rauhallista
painottomuudessa lipumista ja ympäristön ihmettelyä.
Kaatialan louhoksella vietettiin kurssin päätös 6.-8. kesäkuuta. Ensimmäisenä virallisena leiripäivänä lauantaina suoritettiin erinäisiä rasteja, joilla
osoitettiin, että taidot olivat hallussa
avovedessäkin. Erityisesti vedessä suoritettu pelastamisharjoitus sukeltajan
elvytyksineen oli mieleenpainuva operaatio – raskaampaa pizzantilausmetodia saa hakea. Yleisen hämmennyksen
välttämiseksi emme huutaneet ”apua!”
vaan ”pizzaa!” Kun lauantain tehtävistä oli suoriuduttu kunnialla, oli aika
tehdä parin kanssa päivän päätteeksi
sukellus, jonka sai itse suunnitella ja
toteuttaa. Teimme rauhallisen kiepauksen louhoksen matalamman reunan
pohjia ihmetellen kouluttajan seuratessa perässä - ja yllättäen sukelluksen
päätteeksi pintaan noustuamme totesimme valmistuneemme kurssilta.
Lauantain jälkeen saimme kortit
kouraamme ja mahdollisuuden käyttää vielä sunnuntain sukeltamiseen
louhoksella. Oli siis aika suorittaa se
elämän ensimmäinen oikea virallinen
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sukellus juuri uunista tulleena NAUI
Scuba Diverinä. Osa kurssilaisista
teki saman tempun CMAS P1 –kortitettuina – saimme valita, kumpi kortti
kainalossa kotiin palataan.
Kurssi päättyi siis tuohon sunnuntaihin louhoksella. Olin toki viimein oppinut perusasiat ja saanut kortin kouraan – mutta mikä vielä tärkeämpää,
olin oppinut sen etten tästä moninaisesta lajista vielä oikeasti kovin paljoa
tiedä. Nyt oli siis aika lähteä oppimaan
lisää – ja siihenhän kurssi nimenomaan valmiudet tarjoaakin. Kurssin
jälkeen on ehditty jo ihmettelemään
rapujen luolia Kaukajärven hiekkarinteissä sekä Aspinniemen elektroniikkaromua. Auton öljypohjakin saatiin
remonttiin Talviaisissa, kun käytiin
Ruutanajärvellä katsomassa pohjassa
ollutta sammakonpoikien armeijaa.
Kun ajelette sielläpäin, niin varokaa
toki sitä Ruutanajärven viimeisen ek:n
mäessä olevaa peruskallion palaa.
Suosittelen kurssia vilpittömästi
kaikille sukeltamisesta kiinnostuneille. Opin paljon – itsestäni ja sukeltamisesta. Kiitokset kaikille kouluttajillemme – a job well done. Kiitos myös
muille kurssilaisille mukavasta seurasta ja onnea kortin johdosta.
-Toni Uimonen

Käytyäni rebreatherintrolla muutama vuosi
sitten olen menettänyt
mielenrauhani. Lääkäri
suositteli hoidoksi kylmiä
suihkuja sekä tyhjän
lompakon hieromista otsaa
vasten. Nämä tepsivätkin
muutaman vuoden.
Kuten pitkäaikainen,
jatkuva lääkkeiden syönti
vahvistaa tarttuvan taudin
vastustuskykyä, niin myös
”rebetus maximus” lopulta
nujertaa isäntäeliön
vastarinnan.
Teksti: Jopi
Kuvat: Harri Nieminen,
Ambient Pressure Diving
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V

alitsin koneeksi käytetyn
Inspiration Visionin. Kyseinen yksikkö oli 200 lentotunnistaan erinomaisessa kunnossa
ja varustettu uusimmalla trimixdekompressiosoftalla. Kylkiäisiksi
annettiin iso laatikollinen varaosia,
vajaa
Sofnolime-suodatinkemikaalikanisteri sekä luvattiin X minuuttia puhelinneuvontaa. Myyjä oli
suunnilleen saman kokoinen, joten
painotuskin osui varsin hyvin kohdalleen. Vyötäröhihnan pituus huoletti hieman, mutta laihdutuskuuria
ei ole vieläkään pakko aloittaa!
Raahattuani ”helvetinkoneen” kotiin istuin pitkän tovin katselemassa
pakettia. Ensimmäinen ajatus oli ”en
IKINÄ opi sukeltamaan tällä”. Letkua
ja piuhaa riitti. Levossakin kone näytti
pahantahtoiselta commandomustekalalta, jolla on tuhat ja yksi keinoa hypoksiasta hyperoxiaan ottaa omistajaltaan henki pois.
Laitteen manuaalia ja alan kirjallisuutta lukemalla toiminta alkoi kuitenkin pian aueta, samoin introlla
opetetut asiat palailivat mieleen. Neuvoja joutui kyselemään niin edelliseltä omistajalta kuin Lehmusnotkon
Jaskalta (Tampereen ensimmäisen
Visionin omistaja) kuin Kurttuputki.
fi-foorumiltakin. Kiitettävän kärsivällisesti kokeneemmat sukeltajat suhtautuivat aloittelijan joskus tyhmiinkin
kysymyksiin. Niin houkuttelevaa kuin
kurssin suorittaminen ”internetistä kysymällä” olisikin, ilmoittauduin
suosiolla Klaus Berghemin loka-
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kuiselle Rebreather MOD 1-kurssille.
Noin 900 euron hintainen kurssi kestää 4-5 päivää, josta vedessä vietetään
n. 500 minuuttia.


Englantilaisen Ambient Pressure
Divingin valmistava Vision eCCR eli
”electronic-controlled closed circuit
rebreather” lupaa käyttäjälleen jopa
kolmen tunnin yhtäjaksoisia sukelluksia. Tärkein sukelluksen pituutta rajoittava tekijä on suodatinkemikaalin
elinikä.
Sukeltaja hengittämä kaasu kiertää laitteessa koko sukelluksen ajan.
Uloshengityskaasu kulkee rakeisen Sofnolime-kemikaalin läpi, joka poistaa
hengityskaasusta uloshengitetyn hiilidioksidin. Tietokone mittaa suodatetun kaasun happipitoisuuden kolmella happianturilla. Jos arvo poikkeaa
asetetustaa hapen osapaineesta, kone
joko suihkauttaa happea kaasuun tai
varoittaa käyttäjää liian korkeasta osapaineesta. Kaasu jatkaa matkaa suodattimesta sisäänhengityksen mukana
sukeltajan keuhkoihin. Laitetta voi
myös ”ajaa käsin” lisäämällä joko happea tai diluenttikaasua manuaalisesti.
Tasainen, korkeampi hapen osapaine
näkyy lyhempinä etappipysähdyksinä,
etenkin jos sukellusprofiili on ”sahalaita-” tai monitasosukellus.
Laitteen omien 3L/200bar- happisekä diluenttikaasusäiliöiden lisäksi
sukeltaja kuljettaa yleensä vähintään

Kirjoittaja CCR-introlla.

yhtä ulkoista diluenttikaasutankkia,
jota kutsutaan myös ”bail-out kaasuksi”. Jos hiilidioksidisuodatin menettää
toimintakykynsä tai luuppi täyttyy vedellä, sukeltaja siirtyy hengittämään
avoimesta kierrosta ja palaa turvallisesti pintaan.


Ennen kurssia rohkaistuin lapsenvahteina toimivien Jaskan, Rikun ja
Jannen kanssa tekemään laitteella
pari matalaa avovesisukellusta. Kaikista vaikeinta on tietenkin nosteenhallinta, joka rebreatherilla tehdään
ainoastaan liivin avulla. Hengitysrytmin säätelystä ei ole apua, koska laitteen ja sukeltajan keuhkoissa kiertää
vakiomäärä kaasua. Hapen osapaineen jatkuva seuraamisen konsolista sisäistää nopeasti. Trimmi löytyi
ihmeen helposti, kiitos ”esisäädetyn”
painotuksen.

Toinen vaikea asia on hengitysluupin kaasumäärän säätely. Liikaa kaasua hengitysluupissa pullistaa posket,
vaikeuttaa uloshengitystä ja nostaa
trimmin ”merihevoseksi”. Liian vähän
kaasua luo ”tukahtumisen tunteen”,
joka on hieman epämiellyttävä. Kun
päästät hieman kaasua luupista, sitä
on lisättävä liiviin tai pohja kutsuu.
Kun noste oli kohdillaan, laite kulkee
tasaisesti kuin juna kiskoilla. Nosteenhallinta lentää ulos ikkunasta viimeistään silloin, kun pitää tehdä jotain
- vaikkapa ampua poiju. Molempien
seurauksena on yleensä tahaton nousu pintaan tai pölähtäminen pohjaan.
Tarkkailijoiden mukaan aloittelevan
rebeilijän kiroilusta saa veden alla yllättävän hyvin selvää.
Koesukellusten aikana ehti kuitenkin nähdä vilauksen siitä, mitä sateenkaaren päässä on - kun laitteella oppii
sukeltamaan. Täydellinen hiljaisuus,
jonka rikkoo vain luupissa kiertävän
kaasun vaimea kohina ja ajoittainen happisolenoidin suhahdus. Kalat
päästävät melkein viereen, kun metelöivät kuplat eivät karkoita niitä ja
pinnalla polskivan uimarin puheenkin
voi kuulla. Käsimerkkien lisäksi puhumalla viestiminen onnistuu, kunhan
ääntää sanat selkeästi. Kaasukustannukset ovat kymmenesosa avoimesta kierrosta ja reben kaasusäiliöiden
täyttö sukelluksen jälkeen sujuu viidessä minuutissa.
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