
POHJAMUTAPOHJAMUTAPOHJAMUTA
2/20012/20012/2001

Saaristomeren  Sukeltajat ry.Saaristomeren  Sukeltajat ry.Saaristomeren  Sukeltajat ry.



T U R U N  T A R J O U K S E T

KAUPALLISET EHDOT: käteiskauppa, matkahuolto tai
postiennakko, Posti/matkakulut lisätään hintoihin. Hinnat
sisältävät ALV 22%. Takuut/korjaukset: WASSER SPIELEN.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. TUOTEKUVIA
NETISSÄ: http://members.tripod.com/˜ wasser_spielen
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Soita autoon

050 517 83 51
EHKÄ SUOMEN EDULLISIN
SUKELLUSVÄLINEKAUPPA !

Perusvälineet
Perusväline setti sis. maskin, snorkkelin 450,-
Mares umpik. räpylät
Umpikanta räpylät Playa, Stratos ym. 200,-
Avokanta räpylät Blades, Reeflex, Idea 3 400,-
Maskit Abyss, Idea, Look, Asia, Deep 200,-
Optiikkalinssit maskiin 1 kpl/ 100,-
Snorkkelit Star, Air, Flex Purge, kaikki 50,-
Valomaski 500,-

Liivit ja pullot
Oceanic Sute 2, kevlar 2000,-
Protour 2500,-
Speleo 2000,-
Krio 1000,-
NTX Pro 1000,-
IST-5000 1000,-
12 L teräs 200 bar (porsas) 1300,-
12 L teräs 300 bar 1600,-
8 L teräs 300 bar 1600,-
15 L teräs 200 bar (porsas) 1600,-
10 L teräs 300 bar 1600,-
Tuplapullot 200/300 bar 3200,-

Regulaattorit
Mares Abyss MR 22 200/300 bar 2200,-
Jetstream 300 bar 1700,-
Cyklon 300 bar kysy!
Spiro Arctic jäätymissuojalla 200 bar 1800,-
Apex TX-50 Servere 200/300 bar 1800,-
Spiro Ranger 200 bar 800,-
Oceanic Delta Sub-zero 1500,-
Oceanic Gamma DX-3 1500,-
Omega DX-3 1500,-

Laitepakettitarjoukset
(sis. pullo, liivi, regu, octo, combo)
Arctic 200bar./300 bar 5300,-
Apex 300 bar 5300,-
Abyss 22 300 bar 5700,-
Seaman 300 bar 5300,-
Storm 200 bar 3900,-
Oceanic Delta 5900,-

Painovyöt
Seaquest haulivyö taskuilla 200,-
Seaquest pikalukolla 100,-
Seaquest perusvyö 50,-
Lyijypainot 1,2,3,4 kg

15,- kg
Kompressorit
Bauer Mariner 200/300 bar, bansiini 42000,-
Bauer Capitano 200/300 bar, bensiini 38000,-
Bauer Junior 200/300 bar 18000,-
Utilus 10 200/300 bar 30000,-
Mariner 300 bar, sähkö 40000,-
Kaeser 240 200/300 bar 40000,-
Subair 300 bar 36000,-
Happianalysaattori 2500,-
Automaattinen Bauer vesipoisto 10000,-

L & W 160, sähkö 28000,-
L & W 190, bensiini 30000,-
L & W 300/450 sähkö 60000,-
Bauer suodatin Mariner 200,-
L & W suodatin 300/450 400,-

Valaisimet
Tekno Pro 50 W ladattava 1600,-
Oceanic 1600,-
UK-1200 15 W/30 W 600,-
Strobo-vilkku/SL 4 200,-
UK-6 300,-
Tekno Speleo 1800,-
Laser Stick 100,-

Metallin etsimet
Fisher 10 Pulse 28000,-
Perässä vedettävä. Säde 4 m
Fisher 6 Pulse 5000,-
Fisher CZ-20 6500,-
Fisher Gold Bug. Kullan etsintään 5900,-
Fisher 1280 5000,-

Puukot
Polar iso 250,-
IST 200,-
Ranger 150,-
Keramic puukko 200,-
Jakoavain puukko 100,-

Octot
Arctic 800,-
Apex TX-40 700,-
Apex TX-50 800,-
IST 400,-
Conshelf 22 250,-
Jetst 800,-

Mittarit ja combot
Combo sis. paine ja syvyys mittarin, kompassi 800,-
Combo sis. paine ja syvyys mittarin 600,-
Kompassi ranne SK-7 kysy
Painemittarin letku 200,-
Painemittari 350,-
Syvyysmittari 250,-
Ponymittari Apex

250,-
Tietokoneet
Spyder 2000,-
Favor Airlux 300 bar Suunto kysy
Suunto EON 300 bar LUX kysy
Stinger kysy
Suunto Solution Alpha kysy
Suunto Favor kysy
PC-Interface + ohjelmisto 750,-
Benemec + PC 990,-
Vyper kysy
XTC-100 3000,-
Data + Nitrox kysy
Alfa Nitrox 1900,-
Bene Nitrox 990,-

Copra kysy

Varustekassit
IST Super Pac W 400,-
Deepsea iso reppumalli 500,-
IST Traveloc reppu 300,-

Sukelluspuhelimet
Buddy Phone STX-100 langaton pinta puh. 5900,-
Buddy Phone Agan sovitteella 2500,-
Buddy Phone Original 3500,-

Varaosat
Mares Kello 200 m 500,-
Mares Paineilmaharppuuna 600,-
Citizen Promaster 450,-
OMER harppuuna, iso 900,-
Narukela 100 m 400,-
AGAn Paineletku 300,-
Paineilma hälytin 300,-
Regulaattorin ja mittarin letkut 150,-
Liivin letku 100,-
Pullovyö 100,-
Henkari kuivapuvulle 100,-
Octon suojus 20,-
Letkun pidike 20,-
Oceanic lippalakki 50,-
Letkuadapterit 40,-
Merkkipoijut 100,-
Sukeltajan lippu 50,-
Kela A-reel 400,-
Kuivahanska 5-sormi, lämminvuori 300,-
Adapterit letku 40,-
Pulloventtiili 250,-
Tuplapulloventtiili 500,-
Reguletku 2, 10 m 300,-

Puvut
Seeman 7 mm neopreeni 1000,-
Omer 1000,-
Mares Titan 7 mm 1500,-
Shortie 3 mm lyhyet lahkeet ja hihat 400,-
Jumpsuit 3 mm 600,-
Arctic hansikkaat 6,5 mm 200,-
Arctic kengät 6,5 mm 200,-
5-sormihansikas 3 mm 100,-
Viking Pro kuivapuku kumi 1000 5500,-
Ursuk A1 3500,-
Polar 905 + aluspuku 4200,-
Viking ext 3500,-
Viking aluspuvut alk. 400,-
Aluspuku Finfill 700,-

Kokokasvomaskit
Aga MR 2 + Buddy Phone Keltainen silikoni-
maski, letku, langaton puhelin 6000,-
Technisub 1300,-
Scuba full mask black kumi 300,-
Scuba full mask silikoni 400,-

KAUPPA-AUTO
TURUSSA AKSELINTIELLÄ
JOKA KUUN ENSIMMÄISENÄ
TORSTAINA
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Syksy on jo pitkällä ja seuran syyskokous lähestyy huimaa vauhtia. Syys-
kokouksessa esitellään seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle
2002. Lisäksi valitaan tulevalle vuodelle johtokunta, puheenjohtaja ja pää-
tetään vuoden 2002 jäsenmaksuista. Uusia ideoita ja vastuunkantajia tarvi-
taan, joten jos haluat vaikuttaa seuran toimintaan ota yhteyttä seuran ny-
kyisen johtokunnan jäseniin niin saat lisätietoja johtokunnan toimenkuvasta.
Haluamme toimintaan lisää aktiivisia seuralaisia, emme sukelluksen am-
mattilaisia, joten ilmoittaudu rohkeasti mukaan suunnittelemaan seuramme
tulevaisuutta. 

Kuluneena vuonna on tapahtunut seuratoiminnassamme joitakin muutok-
sia. Näkyvimpänä ehkä kompressorihuoneen käyttö. Aikaisempaan käy-
täntöön poiketen pitää jokaisen seuralaisen kuitata itselleen avain komp-
ressorihuoneelle ja samalla vakuuttaa osaavansa käyttää kompressoria. Tar-
vittaessa annetaan perehdyttävä koulutus kompressorin käyttöön. Tähän käy-
täntöön olimme pakotettuja kompressorin käytössä ilmenneiden väärin-
käytösten sekä oheislaitteiden häviämisen ja rikkoutumisen takia.

Seuran aktiivijäsenten määrä on ilahduttavasti noussut kaikilla toimin-
tamme osa-alueilla. Uusia toiminta ideoita on kehitelty, mutta käytäntöön
asti ei niitä vielä ole saatu. 

Oikein hyvää ja raikasta syksyä kaikille, toivottavasti nähdään syysko-
kouksessa.

Petri

Kannen kuva otettu Bodön MV-tornista 4.10.2001 / Harri Urho

KUTSU
SAARISTOMEREN SUKELTAJAT RY: VUOSIKOKOUS

Paikka: Impivaaran uimahalli
Aika: 21.11.2001 klo. 19.00

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat mm.

Valitaan - johtokunnan puheenjohtaja
- johtokunnan muut jäsenet
- kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet 

Hyväksytään seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2002.
Määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavaksi toimintakaudeksi.

Jäsenet toivotetaan tervetulleiksi
Johtokunta
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Vihdoinkin koitti viikonloppu, jol-
loin olin pääsevä mukaan ensim-
mäiselle hylkysukellukselle. Varus-
teet olivat jo odottaneet pakattuna
muutaman päivän, ettei vain mitään
olennaista unohtuisi viimehetken
hötäkässä.

Kokoontuminen Artemikselle ta-
pahtui viiden pintaan ja ulos pää-
simme lähtemään siinä kuuden
maissa. Kääk sitä jännitystä mitä
tunsin, vaikka ulospäin  yritin näyt-
tää tyynen rauhalliselle. Kaikki
muut olivat vanhoja tekijöitä, –
paitsi minä.

Siinä sitten pohdiskeltiin mihin as-
ti ajaisimme, ennen kuin heitämme
ankkurin alas ja yövymme. Loppu-
tulos oli se että sen aika näyttäisi.
On se meidän kippari erihyvä suun-
nistaja. Perille asti ajoimme yötä
myöten, eivätkä merikortit olleet
esillä kertaakaan. Siellä Kaitsu sit-
ten laittoi meille yöpalaa (2.oo) jon-
ka jälkeen menimme koisaamaan,
herätäksemme pirteinä. 

Illalla Turusta lähtiessä tippui nis-
kaamme muutama vesipisara mutta
nyt aamulla taivas oli sininen ja au-
rinko lämmitti meitä mukavasti.
Minua oli etukäteen varoitettu, että
kun saavumme Aatulle, niin siellä
on aina aallokkoista. Siispä paluu
veneelle olisi harjoiteltava tarkasti ja
varmasti. Vaan taidanpa olla sää-
herran suosikki; meillä oli melkein
tyyni keli. Aallokosta ei ollut tieto-
akaan. 

Ja eikun veteen.
Kaitsun piti olla en-
simmäinen parini
mutta toisinaan
elämä potkii pää-
hän, niin kuin nyt
Kaitsua. Ei saanut
painetta tasattua
millään, joten
muutaman yrityk-
sen jälkeen pala-
simme takaisin pin-
taan. Lapa sanoi
minulle, että pysy
siellä vain Tero on
tulossa. vasta-
sin OK
ja ilmoi-
tin me-
neväni
odottamaan tuonne 6 metriin. 

Ja sitten alas. Aatu lepäsi 15 met-
rissä. Mikä fiilis kun pohja alkoi
häämöttää ja koko komeus avautui
silmieni eteen. Niin tohkeissani
olin, etten sitä valtavaa ankkuria ta-
junnut ankkuriksi. Näkyvyys oli
hienoa. Tunne oli sanoinkuvaama-
ton.

Uimme ensin rauhallisesti pari
kertaa Aatun ympäri saadaksemme
siitä paremman kuvan. Sitten kä-
vimme lähemmin sen kimppuun.
Harmi vain ettei minulla ollut lamp-
pua mukana, jotta olisin paremmin
voinut kurkistaa kaikkiin koloihin ja
lastiruuman uumeniin. Siellä minä
kiikuin pää lautojen välissä näh-
däkseni enemmän ja yritin olla sot-

VÄNÖSSÄ
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kematta paikkoja. Olin jo lähtiessä-
ni saanut ukaasin, että hylyllä räpy-
löitä käytetään vain kerran minuu-
tissa ja silloinkin vain ylöspäin pot-
kien. Minä ainoana sukelsin märkä-
puvulla. Hienosti Tero kysyikin ai-
na välillä josko minun oli kylmä. Ei
sitä siinä ensi tohinoissa huomannut
mutta sitten se vilu hiipi niin ken-
kuksi vieraaksi, että oli pakko luo-
vuttaa ja lähteä ylös.

Kaikkien sukellettua kertaalleen,
huilasimme siinä muutaman tunnin
ja nautimme hienosta säästä. Pojat
kysyivät kävitkö Aatun prykällä
lainkaan ja vastasin etten. No teim-
me Ilkan kanssa sopimuksen, että
hän toisella sukelluksella vie minut
sinne. Se oli kuulemma hieman sy-
vemmällä siinä 23:ssa metrissä.

Toinen dyykki Aatulla oli yhtä
upea kuin ensimmäinenkin. Siellä se
oli maannut 83 vuotta ja nyt olimme
saapuneet ihailemaan sitä. En edes
osaa sanoin kuvata niitä tunteita jo-
ta koin.

Aatu oli unohtumaton kokemus.
Ensimmäisenä hylkynä sillä tulee
aina olemaan aivan erityinen sija
muistoissani.

Illalla suuntasimme keulan kohti
Vänötä. Siellä paloi komia kokko
rannalla ja ilta oli sellaista leppoisaa
yhdessäoloa toisten veneilijöiden
kanssa. Sorjokin saapui sinne ilta-
sella. Pääsimme jopa tanssimaan
haitarinsoittajan tahdissa, vaikka
samanlaista soittokuntaa kuin viime
vuonna ei ollutkaan.

Sunnuntaina pääsimme käymään

toisella hylyllä, mutta nyt näkyvyys
ei ollut yhtä hyvä. Sen sijaan kalo-
ja oli huomattavasti enemmän. Tun-
tuu hassulta mistä niitä kaloja il-
maantuu ongittaessa, kun niihin
niin harvoin törmää sukellettaessa.

Tämä toinenkin hylky oli 20:ssä
metrissä. Menimme sinne kolmis-
taan Kaitsu, Ilkka ja minä. Nyt oli
ympäristökin paljon mutaisempi,
joten sai tosiaan olla skarppina mi-
ten niillä räpylöillä potkiskeli.

Viikonloppu oli kaiken kaikkiaan
mahtava ja siitä jäi monet hyvät
muistot. Kiitos kipparille ja muille
mukana olleille ihanasta sukellus-
reissusta ja erityisesti Tomille, joka
reippaasti autteli tarvittaessa ja toi-
mi varakipparinakin.

Syksyisin terveisin Mirja
(Pohjamudassa 1993)



6 POHJAMUTA

Niin hieno harrastus kuin tämäkin
laji on. Valitettavia kuolemaan joh-
taneita sukellusonnettomuuksia on
tapahtunut vuosittain. Läheltä piti
tapauksia mahtaa olla useita, joita
olen itsekin ollut todistamassa. Vii-
meinen lukemani tapaus oli kaivos-
sukellus Ojamolla (Sukeltajan Maa-
ilma, "Sukellus 138 metriin!!). Hie-
no laji tekniikkasukellus, mutta kui-
tenkin...!! Toinen veljeksistä oli
tehnyt jutun tästä pieleen mennees-
tä sukelluksesta. Opetukseksi ehkä
muille. Sukeltajien tulisi tutustua an-
nettuihin turvamääräyksiin mm. jul-
kaistu alan lehdissä lähiaikoina ja
ajatella asioita rajojaan kokeilemat-
ta.

2001

Ilomantsi
Onnettomuus sattui Moukonjärvel-
lä, kun leirikoululaisille esiteltiin
laitesukellusta. Väliköyden yhdistä-
mät nais- ja mies sukeltaja kävivät
5 metrin syvyydessä. Ylösnoustes-
saan mies havaitsi että nainen oli ta-
juton. Sukeltaja menehtyi myöhem-
min. 

Porkkala 

Sukellusseurueessa mukana ollut
55-vuotias kuoli Porkkalan majakan
tuntumassa kun jäi sairaskohtauk-
sen, tai jonkun muun syyn takia ve-
den alle.

Ojamon, Lohja

Tuusulan ja Keravan pelastuslai-
toksen miehet olivat  talvisella puo-
len tunnin harjoitussukelluksella.

Loppupuolella 20 syvyydessä  pa-
luun aikana toinen sukeltaja huo-
masi parinsa kadonneen. Kadonnut
löytyi kuuden tunnin etsinnän jäl-
keen jään alta. Syvyyttä kohdassa
oli kolme metriä.

2000

Seychillit

Suomalainen 34-vuotias naissukel-
taja katosi jouluna. Mukana ollut
australialainen mies myös menehtyi.

Narvik, Norja

17-vuotias suomalaismies (P3) su-
kelsi yhdessä 7 muun ryhmän jäse-
nen mukana jyrkkäseinäistä vuonon
rinnettä paineilmalaitteilla Rom-
bakfjorden nimisellä vuonolla.
Suunniteltu sukellussyvyys oli 80m.
Toteutunut syvyys oli 75m. Sukel-
taja nähtiin viimeksi 60m syvyy-
dellä olevalla kielekkeellä. Uhri
löydettiin 4 päivää myöhemmin
100 m syvyydestä.

Hurghada, Egypti

Kuusikymppinen kokenut sukeltaja
menehtyi ilmeisesti sairaskohtauk-
seen. Sukelluksen maxsyvyys oli
25m.

Ojamon, Lohja

Nuori mies menehtyi luolasukel-
luksella. Syvyys 48m. Ryhmässä oli
neljä jäsentä.

Hurghada, Egypti

Reilu kolmekymppinen mies suoritti
paineilmalla erittäin syvää sukel-
lusta. Sukeltaja havaittiin viimeksi

Sukellusonnettomuudet
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130m syvyydessä. Sukeltaja oli
kouluttaja sekä tekniikkasukeltaja.

1999 
Jonkun verran kokenut sukeltaja
hukkui uimahallissa.
Hyväkuntoinen nuori mies hukkui
sukellukselle. Mies oli tekemässä
sukellustyötä.
Vapaaehtoista pelastuspalvelutyötä
tehnyt sukeltaja hukkui.

Valkeakoski

23-vuotias hukkui Pikkuvuolteen
sillan alla. Rannalla odotellut tyttö-
ystävä sai hälytettyä apua n. kolmen
tunnin kuluttua jolloin ohikulkenut
autoilija kuljetti tytön Valkeakosken
palolaitokselle. Sukeltaja oli aloit-
tanut harrastuksensa lähiaikoina ei-
kä ollut saanut koulutusta. 

1998

Sumiainen

Kokenut harrastussukeltaja meneh-
tyi työsukelluksella 1,8 m syvyiseen
veteen. Enintään viiden minuutin
sukelluksen jälkeen sukeltaja huk-
kui. Turman syyksi epäiltiin sai-
rauskohtausta tai hengitysilmassa
mahdollisesti ollutta häkää.

1997

Hanko, sataman aallonmurtaja

Sukellusliikkeen järjestämällä int-
rolla ollut helsinkiläinen mies huk-
kui. Hän oli sukelluksen jälkeen tul-
lut pinnalle, mutta painunut uudel-
leen pinnan alle ja hukkunut.

Espoo

Kaksi sukeltajaa eksyi avovedestä
jään alle löytämättä pois sieltä.

1996

Polvijärvi

Ensimmäisellä sukelluksellaan kurs-
sin jälkeen ollut sukeltaja hukkui.
Toinen sukeltaja oli rannalla kokei-
lemassa märkäpukuaan toisen läh-
tiessä yksin sukellukselle. Yksin
lähtenyt oli sitten kadonnut. Toinen
oli sitten löytänyt uhrin 50m päästä
3m syvyydestä.

1995 Kaksi onnettomuutta.

1994

Helsinki

Kuolemaan johtanut onnettomuus
tapahtui Coolaroo hylyllä.

1993

Sukeltaja oli auton nostotöissä jäi-
sissä olosuhteissa. Avustaja havait-
si pinnalla epätavallisen paljon kup-
lia ja antoi köydellä OK- merkin.
Avustaja toisti merkin 2 minuutin
kuluttua eikä saanut vastausta. Su-
keltaja kiskottiin vedestä tajuttoma-
na. Sukeltaja oli ilman sukelluslai-
tetta ja kuivapuku oli ilmaa täynnä.
Kiinnijäämistä epäiltiin turman
syyksi.

Jyväskylä.

Kouluttaja ja kaksi oppilasta olivat
harjoitussukelluksella. Kouluttajal-
la oli välinaru toiseen oppilaaseen ja
toinen seurasi perässä ilman välina-
rua.  Ryhmä alkoi nousta ylös jol-
loin ilman narua seurannut eksyi 10-
15 metrin etäisyydelle ja pinnalla
tullessa huusi apua. Apua huutanut
painui pienen ajan kuluttua pinnan
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alle ja hukkui.  Sukelluksen kesto oli
7 minuuttia ja syvyys 6 metriä. Löy-
dettäessä uhrilla oli päällään lainas-
sa ollut 2x7L/300bar laite ja 9kg
painoja. Ilmaa oli laitteessa vielä
230bar ja turvaliivi tyhjänä.

Kajaani

P1-sukeltaja ja P2-sukeltaja (PADI
Rescue Diver) tulivat pintaan 18
metristä n. 20 minuutin jälkeen. Pa-
ri oli jonkun aikaa pinnalla. P2 pai-
nui pinnan alle, jolloin P1 huusi
apua molemmat vajosivat pinnan al-
le. Molemmat sukeltajat olivat  löy-
dettäessä ilman maskia ja annostin-
ta. Painovyö tallella ja laitepaketti
selässä.  P2-sukeltajalla oli kuiva-
puku ilman välikaulusta  ja koko-
kasvomaski (mansetti oli poistettu
juuri ennen sukellusta). Hänellä ei
myöskään ollut turvaliiviä. P1-su-
keltajan vara-annostin oli irronnut
letkusta ja laite tyhjä. P2:n laittees-
sa oli ilmaa jäljellä 230 bar.

Kustavi 
Kokenut sukeltaja hukkui kahden
metrin syvyyteen ollessaan esittele-
mässä sukeltamista ystävilleen. Su-
keltajalla oli naruyhteys pintaan ja
hän oli 10m päässä rannasta. Kun
kuplia ei näkynyt vähään aikaan,
niin rannalla olijat vetivät hukku-
neen sukeltajan ylös.

Norja

Kolme suomalaista oli sukeltamas-
sa Norjassa. Yksi katosi sukelluksen
aikana. Kun kaksikko nousi pintaan
kadonnut oli kellumassa hukkunee-
na pinnalla.

Kaatiala

Miessukeltaja oli leirin yhteydessä
eksynyt luolastossa.

Viiden onnettomuuden tiedot puut-
tuvat tältä vuodelta.

-risto-
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Kiitokset!

Uppopallokausi on loppunut kannaltamme hyvin. "Poika" tuli kotiin eli kak-
kosdivarin voitto. Ensi kaudella (siis nykyisellä) pelaamme pelkkää divi-
sioonaa joten aika näyttää kuinka siellä pärjäämme.

Seuramme järjesti uppopallon SM-loppuottelun 7.4. Ahveniston Vesipe-
dot voitti Kuopion urheilusukeltajat melkeinpä näytöstyyliin. Pronssia ot-
ti Riihimäen urheilusukeltajat ennen Tampereen urheilusukeltajia.

Sitten niihin kiitoksiin. Kiitokset kaikille Samppalinnan uimalan vartioin-
tiin osallistuneille. Suurkiitokset Jarkko Huttuselle järjestelyistä SM-lop-
puottelusta ja divari kierroksesta. Vaivojaan säästämättä hän on myös ot-
tanut osaa niin pelitapahtumin kuin epävirallisiin huvitilaisuuksiin. Kiitos
myös Petri Vahteri, Noora Laitinen, Annika Murto ja Leena Torkkola.

Uppopallo vastaava
Ari Peltonen



Kurssit

P1
P1- kurssilla annetaan ne laitesukeltamisen perustiedot ja taidot, jotka lai-
tesukeltaja tarvitsee sukeltaakseen ohjatusti esim. retkillä.
P1- kurssilaisen vähimmäisikä on 15 vuotta. Kurssiin kuuluu vähintään 15
oppituntia teoriaa + teoriakoe, 10 allastuntia sekä viisi avovesisukellusta.
Kurssin jälkeen P1- sukeltaja saa sukeltaa enintään 15m syvyyteen.

P2
Kurssilla annetaan ne tiedot ja taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee voidak-
seen sukeltaa omatoimisesti ja toimia sukellusparin johtajana. Kurssi an-
taa myös valmiuden sukeltaa kuivapuvulla.
Pääpaino on kuivapuvun käytön opettelussa sekä sukellusturvallisuudes-
sa ja suunnittelussa. 
Vähintään yksi avovesiharjoitus tehdään merkinantoköyttä käyttäen.
P1-kurssilaisella tulee olla sukelluskokemusta P1 jälkeen vähintään 20 su-
kelluksen verran. Sukelluksista kymmenen on oltava vähintään 10 metrin
syvyisiä.
P2-kurssiin kuuluu vähintään 14 oppituntia teoriaa + teoriakoe, 4 tuntia al-
lasopetusta sekä 6 avovesisukellusta.
Kurssin jälkeen P2-sukeltaja saa sukeltaa enintään 30 m syvyyteen.

P3 
Kurssilla annetaan ne tiedot ja taidot, jotka laitesukeltaja tarvitsee voidak-
seen toimia erilaisten sukellustapahtumien johtajana.
P3 kurssin pääpaino on erilaistensukellustapahtumien johtamisessa ja suun-
nittelussa ja sukellusturvallisuudessa. 
Kurssilaisella on oltava P2 ja ensiapupätevyys sekä vähintään 100 kirjat-
tua sukellusta josta vähintään 40 yli 10 metrin, 20 yli 20 metrin ja viisi yli
25 metrin syvyyteen.

Kortin uusiminen
Kortin voi uusia viideksi vuodeksi kerrallaan, jos normaalit myöntämis-
edellytykset (lähinnä lääkärin todistus ja ajan tasalla oleva sukelluspäivä-
kirja) ovat voimassa.
Ota yhteyttä seurasi koulutusvastaavaan, joka lähettää SUSL:n toimistoon
kortin uusittavaksi.

10 POHJAMUTA

P-2 kurssi tullaan järjestämään. Aloitus Impparissa 3.12.2001 klo 19.00.
Kurssi sisältää 5 avovesisukellusta ja allasharjoittelua luentojen ohel-
la. Kurssin hinta tulee olemaan 450 mk. Edellytys kurssille kuitenkin
on että halukkaita henkilöä ilmoittautuu vähintään 8 kpl.
Ilmoittaudu Petelle.
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Saimme nauttia aurinkoisesta ja
tyynestä kelistä koko ajan, kun su-
keltajaporukkamme vietti viikon
aavan laidalla. Olosuhteet eivät
missään vaiheessa rajoittaneet su-
kelluksiamme.

Aluksemme kippari Okku oli edel-
lisen talven projektina uusinut suu-

rimman osan M/S Annen kansira-
kenteista. Olimmekin nyt sitten liik-
keellä varsin edustavalla sukellus-
tukialusella. Pullopakettien ja punt-
tivöiden kolistelu uudella tiikki-
kannella tosin välillä riipaisi sydä-
mestä.

Risto toimi matkan järjestelijänä ja
vastasi pääosin mm. ruokahuollosta
Riitan avustaessa. Ilkka oli penko-
nut erilaisia tietolähteitä ja raapus-
tanut muutamat hylkytiedot klu-
biaskinsa kanteen. Hänellä oli myös
tärkeä rooli kipparoinnissa Okkun
ohella. Olimme Ismon kanssa hei-
lumassa mukana yleisinä kansimie-
hinä. Ismo tosin haihtui Hangosta
mökilleen Kustaviin keskiviikkona,
kuten oli jo aiemmin suunnitellut.

Tutustuimme retkellämme Bengts-
kärin korkeaan majakkarakennuk-

SUKELLUKSIA SAARISTOMERELLÄ
21-28.7.2001

Jälleen kerran meitä hemmotel-
tiin helteisellä kesällä. Jopa mär-
käpukusukeltajan saattoi nähdä
pelkissä uikkareissa typpitauko-
aan viettämässä. Ulkosaaristossa-
kin oli useana päivänä helteisen
kuumaa ja meri oli niin tyyni, et-
tä vastaan tuli melojia kanooteil-
laan kaukana Örön eteläpuolella!
Bengtskäriinkin saapui turisteja
vesiskoottereilla...
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seen, Kuggskärin suojaiseen luon-
nonsatamaan ja järviin, Hangon
rantabulevardiin ja Kasinoon sekä
Borstön mammaan - mutta ennen
kaikkea koimme viikon aikana toi-
nen toistaan hienompia sukelluksia.

SUNNUNTAI 22.7.01
SUKELLUS 2
KUGGSKÄR / GRISSLEKLOBB

Kiinnitettyämme tukialuksen suo-
jaiseen poukamaan kallion muo-
dostaman laiturin kylkeen aloitim-
me valmistelut iltasukellusta varten.
Risto tiesi läheisellä luodolla olevan
vedenalaisen luolan. Okku lupautui
kumpparikuskiksi, Risto oppaaksi
Riitan kanssa ja Ismo sukelluspa-
riksi.

Laskeuduimme noin 8 metrin sy-
vyyteen ja lähdimme seuraamaan
kallioseinää. Saavuimme kapean
solan suulle ja Risto viittoi, että sii-
tä luola alkaa. Ismo lähti edellä ja
etenimme parinarun kanssa hitaasti
syvemmälle luolaan. Huomasin so-
lan menneen ylhäältä umpeen ja
meillä oli nyt katto päällämme. Is-
molla alkoi olla vaikeuksia mahtua
eteenpäin ja hieman isokokoisem-
pana mielessäni kävi jo paluu räpy-
lät edellä takaisin. Huomasin kui-
tenkin, että luola oli alhaalta hieman
leveämpi ja laskeuduin aivan poh-
jalle.

Edestämme kajasti valoa ja totesin
Ismon kiemurtelevan ulos vapau-
teen. Ajattelin, että tuosta en kyllä
mahdu. Aivan luolan pohjalla ka-
jasti valoa myös vasemmalta sivul-
ta. Ujuttauduin lähemmäs ja huo-
masin sivulla hieman suuremman
aukon. Irrotin kylmästi parinarun
ranteestani ja pujottauduin vapaa-

seen veteen. Muutamalla räpylän-
potkulla olin Ismon takana, joka tii-
raili luolaan sisälle parinarun tyhjä
toinen pää kädessään. Kopautin Is-
moa olkapäähän ja hän kääntyi kat-
somaan. Ismo säpsähti kuin olisi
nähnyt aaveen. Minulla oli vai-
keuksia pidätellä naurua reguni ta-
kana. Kiinnitin parinarun takaisin
ranteeseeni ja lähdimme kiertämään
kallioseinämää. Näytin Ismolle au-
kon, josta olin tullut ulos.

MAANANTAI 23.7.01
SUKELLUS 3
BENGTSKÄR / 42 

Suunnitelmissamme oli jatkaa su-
kelluksia eilen löytämällämme hy-

Max Depth 17.1 m
Dive Time 42:40
Date of Dive 22.7.2001
Start Time 20:06
End  Time 20:48
DC Dive no. 2
Surface Interval 3:38

Information from dive computer
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lyllä. Aluksi sukelsivat jälleen Ilkka
ja Ismo. He kertoivat löytäneensä
hylyn rungon 42 metrin syvyydestä.
Päätimme Okkun kanssa käydä yli
35 metrin syvyydessä, mutta 42
metriä ei vielä kuulunut suunnitel-
miimme märkäpukusukeltajia kun
olimme.

Laskeuduimme sakkakerroksen lä-
pi ja vedenalainen maailma aukeni
jälleen 14 metrin kohdalla sakka-
kerroksen loputtua. Piristävän kyl-
mä vesi tunkeutui märkäpuvun hi-
hoista ja lahkeista sisään. Näin hel-
teisenä päivänä tämä tuntui suoras-
taan miellyttävältä.

Löysimme hylylle johtavan solan
heti sukelluksen alussa ja seurasim-
me sitä aiemmin löytämillemme
puun kappaleille. Tästä jatkoimme
alaspäin ja tulimme sekaisen puu-
röykkiön luo. Aluksen osia oli sel-
västi erotettavissa puutavaran jou-
kosta. Siellä täällä oli posliininkap-
paleita.

Olisi ollut mielenkiintoista jatkaa
vielä hieman syvemmälle, koska
hylky jatkui pimeyteen. En kuiten-
kaan tässä vaiheessa halunnut muut-

taa suunnitelmiamme. Pääseehän
tänne aina uudestaan, ajattelin. Nou-
simme rauhallista vauhtia solaa pit-
kin dekosyvyyteen ja suunnistimme
matalassa vedessä M/S Annelle.

Max Depth 36.3 m
Dive Time 33:40
Date of Dive 23.7.2001
Start Time 14:01
End  Time 14:34
DC Dive no. 1
Surface Interval 17:11

Information from dive computer
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PERJANTAI 27.7.01
SUKELLUS 10
BORSTÖ/STORA RÖDSKÄR

Borstössä hyvin nukutun yön jäl-
keen lähdimme kohti Stora Röds-
käriä, jonka pohjoispuolella sijaitsi
Nordstiernan - kiinnostava museo-
hylky 18 metrin syvyydessä.

Ankkuroimme M/S Annen saaren
lähistölle suojan puolelle ja aloi-
timme sukellukset. Ilkka lähti yksin
hakemaan hylkyä. Tuloksena oli täl-
lä kertaa vain pitkä uintimatka me-
hukattipullon ja narun kanssa. Läh-
dimme Okkun kanssa lounaaseen
kallionjyrkännettä seuraten. Las-
keuduimme aluksi yli 20 metrin sy-
vyyteen ja ihailimme hienoja
maisemia. Meistä molemmista huo-
masi, että nautimme sukeltamisesta.

Etenimme rauhallisesti pohjan
muotoja seuraten ja ainoat merkit lä-
histöllä olevasta hylystä olivat pui-
nen polvi jyrkänteen alla sekä pelti-
sanko kallion kolossa rinteen puoli-
välissä.

Vetäydyimme typpitauolle hio-
maan uusia suunnitelmia hylyn löy-
tämiseksi. Okku totesi, että hieno

sukellus, vaikka hylkyä ei löytynyt-
kään - ja olin kyllä aivan samaa
mieltä.

Max Depth 22.9 m
Dive Time 33:40
Date of Dive 27.7.2001
Start Time 14:08
End  Time 14:41
DC Dive no. 1
Surface Interval 43:10

Information from dive computer
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LAUANTAI 28.7.01
SUKELLUS 12
KORPPOO/VUOLUOTO

Teimme leirin viimeisen sukelluk-
sen perinteisesti Vuoluodon hylyil-
lä. Ankkuroimme tukialuksen M/S
Nordön hylyn yläpuolelle ja hyppä-
simme kaikki veteen. Ristolla  ja
Riitalla oli parinaru, me muut su-
kelsimme vapaudesta nauttien ilman
naruja.

Suunnitelman mukaan tutkimme
aluksi tiililastissa ollutta, ruostunut-
ta M/S Nordö:tä. Kävimme mm.
aluksen ruumassa tiilikasan ympä-
rillä. Hylyn perän alla oli vilskettä -
näin paljon kalaa en ole ennen Suo-
messa nähnyt. Suuria ahvenia par-
veili meidän ympärillämme ja sär-
kiparvi väistyi edeltämme, kun seu-
rasimme aluksen laitaa.

Noin 20 minuutin kuluttua jat-
koimme Ilkan opastuksella kuula-
moottorihylylle, joka lepäsi mata-
lassa vedessä 5 metrin syvyydessä.
Aluksesta oli hieman puista laitaa
jäljellä ja keskellä hylkyä oli suuri
rautamöhkäle - kuulamoottori.

Jatkoimme tästä Ilkan opastuksel-
la vielä parisenkymmentä minuuttia.
Ilkan poistuttua suunnistin itään
päin ja löysimme Okkun kanssa kol-
mannen hylyn! Kaaret olivat suu-
rempia ja harvemmassa sekä hylky
oli syvemmällä kuin kuulamootto-

rihylky - kyseessä oli ilmeisesti mu-
seohylky.

Palasimme tästä kuulamoottorille
ja siitä Nordö:lle sukellusajan men-
nessä yli 70 minuutin. Leirimme oli
saanut upean päätössukelluksen.

Max Depth 14.3 m
Dive Time 71:40
Date of Dive 28.7.2001
Start Time 12:11
End  Time 13:22
DC Dive no. 3
Surface Interval 17:56

Information from dive computer

- petteri -



2/2001 17POHJAMUTA



18 POHJAMUTA

Tiedonantoja
Meillä on siellä kompurahuoneessa ilmoitustaulu, johon saa laittaa tie-
donantoja esim. myyn ja ostan -ilmoituksia. Käyttäkää hyväksenne.

E-mail
Jos haluat mukaan seuran sähköpostijakeluun, lähetä säh-
köpostiosoitteeesi Ristolle
risto.vesterinen@raisio.fi

Tietopankista http://www.hylyt.net/ löytyy mielenkiintoista tietoa haaksi-
rikoista ja hylyistä kiinnostuneille pongareille. Meidänkin seuran ihmisil-
lä on sormensa tässä pelissä.  

Nettisivut
Seuran nettisivut: saaristomerensukeltajat.fi

Seuran kotisivuja valmistellaan kovalla tohinalla. Tämäkin Pohjamuta il-
mestyy sähköisesti luettavaksi. 

Paineilmaa Linnankiinteistöstä
Juhan Herttuan puistokatu 21, kellarissa

Seuramme jäsenet saavat paineilmaa (200 bar) omaan käyttöön Linnan-
kiinteistön kellarista arkisin klo 6.00-18.00.
Väärinkäytösten johdosta henkilökohtaisen avaimen kompurahuoneeseen
saa Pasilta p. 040-555 9403 tai Petriltä 040-540 6943.

Huom.

Jos sinulla on ongelmia Sukeltaja lehden kanssa soita Urheilusukeltajain
liittoon puh: 09-3481 2258.

Impivaaran uimahalli
Sukeltajat 

Sukeltajille on syväallas varattuna joka keskiviikkona kello 20.30 alkaen.
Hallilta pitää ostaa lippu altaalle ennen klo 20.00 

Uppopalloilijat 

Harjoitukset ti ja to 20.30.

Norpat

Harjoitukset tiistaisin ja torstaisin klo 19.30-21.30.

Seura kaipaa aktiivisia vetäjiä norpille ja kuuteille. Ota yhteyttä!!!!



Puheenjohtaja, Sihteeri
Koulutusvastaava Marko Korpialho
Petri Vahteri Sorvarinkuja 1 B 7
Peltopohjankatu 31 21380 Aura
21280 Raisio puh: 040-502 1006
puh: 040-540 6943

Retkivastaava Juniorivastaava
Risto Vesterinen Noora Laitinen
Rojolantie 12 Parolanpolku 6 C 92
20380 Turku 21360 Turku
puh: 02-255 0194 puh: 248 4490

050-556 4515

Kalustovastaava Lehden toimitus
Jokinen Pasi Petteri Aho
Crichtoninkatu 4 A 7 Päivi Jokelainen
20100 Turku
puh: 040-555 9403

Uppopallovastaava
Ari Peltonen
Hjeltinkatu 1 C 18
20380 Turku
puh: 045-672 2799

Paineilma-asema
Linnakiinteistö
Juhana Herttuan Puistokatu 21
avoinna arkisin 6.00-18.00

Postiosoite:
Saaristomeren Sukeltajat
PL 800
20101 TURKU

SEURAN YHTEYSTIETOJA
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