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Tiedonantoja
Seuramme nettisivuilla on myydään/ostetaan/
vuokrataan palstat, jotka ovat seuramme jäsenten
vapaassa käytössä. Kompurahuoneessa on lisäksi ilmoitustaulu, joka on myös edelleen käytettävissä.

Puhiksen palsta
teksti: Pj Petri Vahteri
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E-mail

Itämeren simpukoiden
sielunelämää – ja vähän
muutakin
teksti: Anne Timonen ja
Jouni Issakainen
kuvat: Vesa-Matti Väärä
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Tietopankista http://www.hylyt.net/ löytyy mielenkiintoista tietoa haaksirikoista ja hylyistä kiinnostuneille pongareille. Meidänkin seuran ihmisillä
on sormensa tässä pelissä.

Paineilmaa Linnankiinteistöstä

Stokkøya
teksti: Heikki Merimaa
kuvat: Heikki Merimaa,
Jukka Sulku ja Ismo Visa

12

Jos haluat mukaan seuran sähköpostijakeluun, lähetä sähköpostiosoitteesi osoitteeseen sukellus@saaristomerensukeltajat.fi

Sukelluskalastuksen nousu
teksti: Vesa-Matti Väärä
kuvat: Vesa-Matti Väärä,
Tapio Salakari, Manne Rantanen,
Erika Kaski ja Stig Gustavsson

Kannen kuvassa Tapio Salakari harjoittelee
Korppoon PM/Itämeren mestaruuskilpailujen alla kisavesissä.
Kuva: Vesa-Matti Väärä

Juhan Herttuan puistokatu 21, kellarissa
Seuramme jäsenet saavat paineilmaa (200 bar)
omaan käyttöön Linnankiinteistön kellarista arkisin klo 6.00-18.00.
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
p. 09-3481 2258.

Impivaaran uimahalli
Sukeltajat
Sukeltajille on syväallas varattuna joka keskiviikkona kello 20.30 alkaen.
Hallille pitää hankkia harjoituskortti, jotta vuorolle
voi osallistua. Paikalla pitää olla ennen klo 20.00.
Uppopalloilijat
Harjoitukset tiistaisin ja torstaisin 20.30.

Seuran yhteystietoja
Puheenjohtaja, Koulutusvastaava
Petri Vahteri
Peltopohjankatu 31
21280 RAISIO
puh: 040-540 6943

Sihteeri
Harri Urho
Muurlanpolku 3
20400 TURKU
puh: 040-555 4776

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

Postiosoite: Saaristomeren Sukeltajat, PL 800, 20101 TURKU

POHJAMUTA/Saaristomeren Sukeltajat ry:n jäsenlehti

POHJAMUTA
2004

2

TOIMITUS & TAITTO: Petteri & Päivi (ts.digipaino@ts-group.fi)
PAINOPAIKKA: TS-Yhtymä Oy/Digipaino, PL 95, 20101 TURKU (02) 269 4656
Painos: 147 kpl
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Puhiksen Palsta
Tänä vuonna juhlistamme seuramme 30-vuotis
syntymäpäiviä, mutta seuramme toiminta on kriisissä. Toimintamme on perustunut suurelta osin vapaaehtoistyöhön ja talkootoimintaan, jotka ovat
mahdollistaneet nykymuotoisen toiminnan. Tällä
hetkellä vapaaehtoisia ei kuitenkaan löydy, vaan tilaisuuksia kiertävät muutamat uskolliset seuramme
jäsenet. Heille kaikille suurkiitokset seuran toimintojen ylläpidosta, mutta näin ei voida jatkaa.
Tulevan vuoden toimintasuunnitelmassa pitää luoda seuran toiminnalle vakaa pohja, joka talkootyöntekijöiden puutteessa joudutaan todennäköisesti ratkaisemaan jäsenmaksuja nostamalla.
Seuramme ei ole yksin uudessa tilanteessa, talkootoiminnan periaatteiden kuolema näkyy seuratoiminnoissa aina valtakunnan tasolle saakka.
Ainoastaan lasten ja nuorten toimintaan liittyvää
seuratoimintaa ylläpidetään pääosin talkootoiminnalla. Aikuisten kunto- ja harrastusliikunta hoidetaan mieluummin korkeammilla jäsenmaksuilla, jolloin vältytään sitoutumasta seuratoiminnan välillisiin aktiviteetteihin. Ovatpa jotkut jopa talkoihin
osallistumista kyseltäessä olleet valmiita maksamaan
seuralle tienaamansa rahamäärän suoraan tilille, jotta voisi välttää vapaa-ajan tuhlaamisen seuran järjestämissä varainhankintatilaisuuksissa. Vaikuttaakin
siltä, että nykyisessä tehokkuutta vaalivassa yhteiskunnassa perinteinen seuratoiminta on jäämässä pahasti kehityksen jalkoihin. Suurin osa harrastajista
näyttäisi mieluummin osallistuvan järjestettyyn
toimintaan ja maksamaan siitä markkinahinnan,
kuin olla itse järjestämässä toimintaa.

Tähän asti olemme pyrkineet luomaan edullisen
tavan harjoittaa laitesukellusta Turun seudulla.
Seuran kiinteitä kuluja ei kuitenkaan enää pystytä
hoitamaan jäsenmaksuilla. Talkootoiminta on jo
pitkään ollut välttämätöntä kattamaan olemassa
olevan kaluston huoltoa ja uuden kaluston hankintaa. Seuramme on kerännyt noin 3000 euroa
talkootoimilla viime vuosina. Käytännössä koko
summan siirtäminen jäsenmaksuihin aiheuttaisi
noin 20 euron korotuspainetta.
Muutoksia harrastusrintamalla on jo tapahtunut;
kaupungit ja kunnat näkevät kuntoliikkujat
asiakasryhminä, joille luodaan toimintaedellytyksiä maksua vastaan, ainoastaan tarkkaan määritettyjen erikoisryhmien liikuntaa tuetaan. Osaksi tämän periaatteen takia vaaditaan allasvuoroillemme
maksullinen harjoituskortti, jolla toimintaamme
valvotaan. Toisaalta sukeltaminen kaupungin uimalaitoksissa on mahdollista enää vain seuratoiminnan kautta, joka on tuonut muutamia uusia jäseniä joukkoomme.
Tapahtumia on vielä jäljellä tämän syksyn aikana. Tulemme juhlimaan seuramme 30-vuotista taivalta 26.11.2004 klo 19:00 – 02:30 Lululla.
Järjestämme ainakin kahdet introsukellukset koululaisille ja tulemme imuroimaan Impivaaran syvän
altaan välipohjan alustan. Lisäksi uusien vuokratilojemme kunnostus Saippua-Centerissä on vielä
kesken. Tilat koetetaan saattaa valmiiksi ennen uuden koulutuskauden alkua. Seuramme syyskokous
järjestetään 30.11 Impivaaran uimahallilla klo
19:00. Tule mukaan ja osallistu seuraa koskevien
päätösten tekemiseen.
t: Petri

Saaristomeren Sukeltajat ry:n 30-vuotisjuhlat
Lulun messissä teatterisillan kupeessa 26.11.2004 klo 19:00.
Menu: Saaristolaispöytä
Liput: 30 €/räpyläpari, maksetaan paikanpäällä, kukin maksaa omat juomansa.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: jarisivonen@jippii.fi
Kannen
kuvassa kevään
kurssin avovesisukellusta valvomassa Petri ja Pasi. Kuva:
tai 050-345
3278P3
tekstiviestinä.
Huom: Juhlalippuja vain 40 kpl, joten nopeat syövät hitaat.
Lopuille myynnissä (ulko)kansipaikkoja 29,95/snorkkeli.
Juhlapuku, naisilla iltapuku :-)

TERVETULOA!
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Itämeren simpukoiden sielunelämää
–ja vähän muutakin
Simpukat, nuo etanoiden ja mustekalojen sukuiset
nilviäiset, mielletään kovin helposti pelkiksi rannoilla makaaviksi tyhjiksi kalkkikuoriksi. Mutta kuten monessa muussakin asiassa, sisälle kurkistamalla
asian laita paljastuu aivan toiseksi. Kalkkikuorten
välistä löytyy mielenkiintoinen pehmeäruumiinen
eläin. Simpukoihin kuuluu n. 25 000 lajia, jotka
elävät sekä suolaisessa että suolattomassa vedessä.
Pelkästään Suomessa tavataan yli 30 simpukkalajia, joista monet elävät järvissä. Suomen rannikon
murtovesiin on sopeutunut vain noin viisi lajia.
Ainakin neljää lajia tavataan Saaristomerellä ja yksi, makeamman veden laji on kotiutumassa itäisempään Suomenlahteen. Päätimme seuramme
aloittelevassa Biosukelluskerhossa kerätä tarjottimelle vähän tietoa simpukoista myös muidenkin
pureskeltavaksi. Joten s’il vous plait, tässä muutama asia noiden kummallisten pohjaeläimien sielunelämästä, jotta sukellusretkillä simpukoihin
törmätessänne näkisitte muutakin kuin jalan alla
ratisevaa kuorisoraa tai pelkän potentiaalisen gourmetaterian.

Yleistä
Simpukoiden sielunelämästä ei tosin tätä lausetta
enempää kannata puhua. Simpukoiden pää on heikosti kehittynyt, samoin kuin muu hermostokin,
joka rajoittuu elintoimintoja sääteleviin hermosolukertymiin sekä valoa ja kemiallisia viestejä
vastaanottaviin aistinsoluihin. Simpukoiden rakennetta voi verrata kirjaan: uloinna kirjan kansina ovat kaksi selkäpuolelta niveltyvää kalkkikuoren
puoliskoa, sitten elävät vaippalehdet ja niiden sisällä
kiduslehdet ja sisälmyspussi. Vaippa on erittänyt
kuoren, joka puolestaan koostuu useasta kerroksesta. Kerrokset hioutuvat hiljalleen pois ja sen seurauksena simpukan väri muuttuu iän ja kulumisen
myötä. Kuoressa on myös nähtävissä kasvujuovat,
joiden perusteella simpukan ikä voidaan laskea.
Elävää simpukkaa avattaessa koko eläin näyttää
sangen epämääräiseltä limakasalta, mutta simpukoilla on kuin onkin samanlaisia kehittyneempiä
rakenteita kuin muillakin eläimillä. Niiltä löytyvät
4

normaalit elämää ylläpitävät toiminnot, eli alkeelliset ruuansulatuselimet, kidukset ja verenkiertoelimistö yksikammioisine sydämineen. Simpukoilla
on myös kaksi sulkijalihasta, joilla ne pystyvät paniikin iskiessä sulkemaan kuoressaan olevan saranan ja lukkohampaat ja pitämään ne kiinni useita
tunteja paniikin laantumiseen asti. Lisäksi simpukoilla on lihaksikas jalka, jota ruumiinneisteiden
avulla pidentämällä ja ulostyöntämällä sekä lihasten avulla supistamalla simpukat voivat liikkua
pohjaa pitkin tai jopa hyppiä ja kiivetä. Jotkut simpukat voivat uida vedenpaineen työntäminä kuortaan nopeasti sulkemalla ja avaamalla.
Simpukat voivat olla joko yksineuvoisia, kaksineuvoisia tai sukupuolta vaihtavia. Niillä ei ole ulkoisia sukupuolielimiä, vaan koiraan siittiöt tulevat
hengitys- ja ravintoveden mukana vaippaonteloon,
jossa hedelmöitys tapahtuu. Hedelmöitys voi myös
tapahtua ympäröivässä vedessä. Hedelmöittyneestä
munasta kehittyy nilviäisille tyypillinen ripsellinen
toukka, joka hiljalleen kehityy aikuisen simpukan
näköiseksi. Simpukat voivat elää reippaasti yli
kymmenen vuotta ja suotuisissa olosuhteissa ne voivat kasvaa varsin suuriksi. Esimerkiksi trooppisissa
merissä elävä jättiläissimpukka (Tridacna gigas) voi
kasvaa jopa 1,5 m:n mittaiseksi ja 200 kg:n painoiseksi. Suomen murtovesien simpukat tosin jäävät sangen pieniksi, parhaimmillaankin vain runsaan viiden sentin mittaisiksi.
Simpukat elävät vedessä joko vapaina tai osittain
tai kokonaan hiekkaan kaivautuneina, niin että vain
hengitysputki eli sifo pistää esiin. Sifossa on kaksi
tiehyttä, toisesta virtaa puhdasta vettä vaippaontelossa oleviin kiduksiin ja toisesta pääsee käytetty
hengitysvesi ulos. Simpukoiden ruokavalion muodostavat hengitysveden mukana tulevat, planktoniin kuuluvat pieneliöt. Simpukat voivat selvitä ilman vettä pitkiäkin aikoja hidastamalla aineenvaihduntaansa, mutta jään sisälle joutuessaan monet niistä kuolevat. Mutta yhtä lailla toiset selviävät ja kesän tullen jatkavat elämäänsä onnellisena
simpukkana, elämää jota on jatkunut jo yli 400
miljoonan vuoden ajan. Vertailun vuoksi mainit-
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takoon, että nykyihmisen historia on noin 100 000
vuotta vanha ja tiemme erkani serkuistamme simpansseista vasta 4 miljoonaa vuotta sitten. Se, mikä näistä on kehittynein elämänmuoto, riippuu
katsojan näkökulmasta. Simpukat kun ovat pitkän
historiansa aikana ehtineet toteuttaa monen sukeltajan unelman: ympärivuotista löhöämistä rannalla, 24 tunnin sukelluksia, ja ruokakin tulee suoraan suuhun.

Rannikollamme tavattavat
simpukkalajit
Sinisimpukka (Mytilus trossulus)

Sinisimpukan kuori on nimensä mukaan sinisenmusta ja vinon pisaran muotoinen. Väri voi myös
olla rusehtava tai violettiin vivahtava. Suurimmillaan
se on Suomessa noin 4 cm:n pituinen. Kuten
muutkin merilajit, se kasvaa suolavedessä suuremmaksi. Sinisimpukka asustelee etenkin kovilla
pohjilla ja sitä voidaan tavata murtovesissä aina 50
metrin syvyydessä asti.

gen harvoin. Suurin osa matkustelusta tapahtuukin
lapsuuden toukkavaiheen aikana. Sinisimpukat voivat myös olla ihmisen kannalta ikävää sakkia, koska ne voivat kiinnittyä laivoihin ja muihin suolavedessä oleviin rakenteisiin. Sinisimpukat elävät
harvoin yli viisi vuotta, mutta jopa 15-vuotiata yksilöitä on tavattu.
Sinisimpukat syövät hengitysveden mukana tulevaa pieneliöstöä ja simpukat puolestaan ovat mm.
kampeloiden ja haahkojen herkkua. Maailmalla sinisimpukoita kerätään luonnosta tai viljellään ja
niistä valmistetaan mitä herkullisimpia aterioita.
Suomen sinisimpukoita, niin kuin muitakaan
Suomen simpukoita ei juuri syödä niiden pienuuden takia.

Hietasimpukka (Mya arenaria)

Hiekkapohjien tyypillinen vuokralainen on vaaleanrusehtava tai likaisenvalkea, suurimmillaan yli
5 cm:n mittainen hietasimpukka. Se elää melko
matalassa vedessä, noin 0-10 m:n syvyydessä.
Sukellusretkillä hietasimpukan olemusta saattaa
olla vaikea havaita, koska laji kaivautuu pohjaan jopa kymmenien senttien syvyyteen. Sieltä se työntää esiin pitkän sifonsa, jossa on yhteen kasvaneena kaksi osaa, hengitys- ja hylkytiehyt. Näin ollen
ainoa keino, miten sukeltaja voi havaita hietasimpukan, on pienet sifon muodostamat "silmät" jotka tuijottavat ohiuivaa sukeltajaa pohjasta. Sifossa
on valoa aistivia soluja ja varjon osuessa kohdalle
eläin vetää tiehyet piiloon pienen ruiskahduksen

Sinisimpukka kiinnittää itsensä alustaan siimamaisilla, tarttuvapäisillä langoilla, ns. byssus-rihmoilla, jotka se itse erittää. Näin se tarttuu kiviin,
rakkoleviin ja lajitovereihinsa. Sinisimpukat ovat siis
sosiaalista sakkia, simpukoita voi kasvaa jopa kahdessa kerroksessa toistensa päällä. Parhaimmillaan
neliömetrillä saattaa kasvaa jopa satoja tuhansia sinisimpukoita. Sinisimpukka voi irrottaa rihmat jalastaan ja vaihtaa paikkaa, mutta näin se tekee san5
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saattelemana. Hietasimpukka liikkuu huonosti ja
se viettääkin useimmiten koko 10 - 12 -vuotisen
elämänsä samassa paikassa, vuosi vuodelta syvemmälle hiekkaan kaivautuen.

avulla ne voivat siirtyä paikasta toiseen nopealla hypyllä ja kaivautua taas uudelleen pohjaan.
Idänsydäsimpukoita elää myös bussysrihmoilla
kiinnittyneenä pohjakasvillisuuden joukossa, jolloin niiden kuori on hieman punertava tai ruskeahko.

Idänsydänsimpukka (Cerastoderma glaucum)

Sydänsimpukoilla on sivulta katsottuna pullean sydämen muotoinen, voimakkaasti uurteinen ja vaalea kuori. Kuoren reuna on aaltomainen. Maailman
merissä elää yli 100 sydänsimpukkalajia ja osa niistä elää jopa yli 700 m:n syvyydessä. Itämeren sydänsimpukka on erotettu eri lajiin kuin Atlantin
suuremmat, mutta muuten samannäköiset sukulaisensa. Tarkkaa tunnistusta mutkistaa edelleen, että Turun seudulta on saatu joitakin havaintoja myös
pikkusydänsimpukka-lajista (Parvicardium hauniense), joka on nuoren mutta tavallista vinomuotoisemman sydänsimpukan näköinen. Käytännössä
sukeltajan kannattaa pulleiden, säteittäin uurrekuoristen simpukoiden kohdalla tyytyä sydänsimpukka-yleisnimeen.

Pituudeltaan sydänsimpukka on noin 2-3 cm.
Murtovedessä se elää pääasiassa rantojen tuntumassa, hiekkapohjilla tai matalilla liejupohjilla.
Asuinsyvyys vaihtelee 0-10 m:n välillä.
Pehmeällä pohjalla idänsydänsimpukat ovat usein
vaikeita havaita, koska ne viettävät lähes koko elämänsä parin sentin syvyydessä hiekan alla ja esiin
työntyy ainoastaan lyhyt sifo. Kovalla pohjalla lajia voi kuitenkin tavata myös näkyvissä.
Sydänsimpukoilla on suuri, taipunut jalka, jonka
6

Liejusimpukka (Macoma baltica)

Liejusimpukka eli itämerensimpukka on pehmeiden pohjien asukki. Sillä on suurimmillaan noin 23 cm:n levyinen, hieman pyöreän kolmiomainen
kuori. Kuori on ohut, hauras ja litteä ja sen pinnassa näkyy hyvin heikkoja kasvuvyöhykkeitä.
Väritykseltään liejusimpukan kuori on usein sisäpinnalta vaaleanpunaiseeen vivahtava, päältäpäin
melko valkea. Se elää 0-30 m:n syvyydessä.
Hieta- ja sydänsimpukan tavoin liejusimpukka
elää pohjaan kaivautuneena ja nämä kolme lajia
asustelevatkin usein toistensa naapurustossa.
Liejusimpukka asuu kuitenkin keskimäärin pehmeämmällä pohjalla ja se voi epämukaviin olosuhteisiin jouduttuaan (esim. kärsiessään hapenpuutteesta) kaivautua hetkeksi esiin. Liejusimpukan
ateriointi on erikoista: Vaikka itse simpukka on syvällä mudassa, toinen sen sifoista liikkuu notkeasti pohjamudan pinnalla ja imee siihen vajonnutta
ruokaa pölynimurin tavoin. Liejusimpukka on yleinen – ja mikäs on ollessa, kun sen pahin vihollinen,
meritähteä muistuttava käärmetähti, ei menesty vähäsuolaisessa Itämeressä. Pienuutensa ja piilottelevan elämänsä vuoksi liejusimpukka jää kuitenkin
sukeltajalta usein huomaamatta.
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Vaeltajasimpukka (Dreissena polymorpha)

esim. Mälarenilla. Suomessa se on ehtinyt asettua
itäisimpään Suomenlahteen. Laji voi levittää aluettaan,
joten havainnot ja näytteet esim. Uudeltamaalta tai sitä lännempää olisi syytä ilmoittaa eteenpäin, esim. ympäristökeskukselle tai kyseisen alueen yliopiston biologian laitoksille.

On nimensä mukaan vaeltanut meille kaukaa
Mustanmeren ja Kaspianmeren seuduilta. Se on
makean veden laji mutta sopeutuu myös laimeaan
murtoveteen. Vaeltajasimpukalla on hieman sinisimpukan tyylinen pisaramainen muoto mutta
kuoressa on korkea, terävä keskiharjanne siten että kuorenpuoliskon poikkileikkaus näyttää teltalta
tai harjakatolta. Muista lajeistamme poiketen kuo- Yhteenveto
ri on myös poikittain tumma-vaalearaitainen seep- Itämeren laimeaan suolapitoisuuten on Suomen
rannikoilla ehtinyt sopeutua vain noin viisi simran tapaan.
pukkalajia, joista yksi on vasta leviämässä murtovesiimme. Sukeltajan on varsin helppo oppia tunnistamaan nämä lajit joko elävinä tai kuorina.
Simpukoilla on tärkeä ekologinen rooli esim. veden
puhdistajina ja useiden vesilintujen ravintona.
Toivomme, että tämän tekstin pohjalta sukeltajat
voisivat katsella simpukoita hieman tutumpana elämänmuotona ja kiinnittää huomiota myös eri lajien esiintymiseen sukelluskohteissaan. Simpukat
ovat osa elävää ja puhdasta Itämerta, jonka hyvinvointi on meidän kaikkien etu.

Sinisimpukan lailla vaeltajasimpukka takertuu byssusrihmojen avulla alustaan. Makeavesimieltymyksensä
vuoksi se voi siten tukkia teollisuuden vesiputkistoja.
Laji on kasvanut jo kauan joissakin Ruotsin järvissä,

Lähteet:
Christensen JM (1979) Musslor i havet. Wahlström &
Widstrand, Stockholm.
Hutri K, Mattila T (1991) Kotilo- ja simpukkaharrastajan opas.
Tammi, Helsinki.
Koie M, Svedberg U (2001) Havets djur. Prisma, Stockholm.
Teksti: Anne Timonen ja Jouni Issakainen
Kuvat: Vesa-Matti Väärä

Kurssit
Seura järjestää perinteisesti P1 kurssin keväällä 2005
ja jatkokursseja tarpeen mukaan.

Kortin uusiminen
Kortin voi uusia viideksi vuodeksi kerrallaan, jos normaalit myöntämisedellytykset lähinnä lääkärin todistus ja ajan tasalla oleva sukelluspäiväkirja ovat voimassa. Ota yhteyttä seurasi koulutusvastaavaan, joka lähettää SUSL:n toimistoon kortin uusittavaksi.
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Stokkøya
Saldo: Yx tyhjennetty paineilmapullo, revennyt kuivapuvun persaus, ravunsyömiä hanskoja, 2500km.

Lähtö
Lähtö oli perinteisesti perjantaina töiden jälkeen. Visa-auton pihassa lastattiin auto suxiboxi ja peräkärry täyteen. Teppo tuli satamasta
kyytiin. Yli mentiin vaihteeksi SeaWindillä.
Laivan sisätilat olivat tuulahdus menneeltä
vuosituhannelta, baariin mahtui ehkä puoli tusinaa asiakasta, taxfreehin toinen mokoma.
Kyllä niissä silti asiansa sai toimitettua.
Ruokakin oli hyvää, mutta sauna jätti jotenkin
omituisen vaikutelman. Tai olisko ollu ne saunojat, mene ja tiedä.

Suunnistusta
Aamulla meikäläinen rattiin selvimpänä.
Aluksi kolisteltiin laivasta ulos, sitten suuntana Norrtälje. Eikun ympäri ja Göteborgiin
päin. Ruotsin karttaa ei tullut kellekään mukaan, mutta olihan noita nettitulosteita.
Reitistä ei vissiin koskaan täysin yhteisymmärrykseen päästy, mutta eniten ääntä sai reitti Moran kautta. Perillä oltiin 15 h myöhemmin. Muut eivät rattiin ehtineet.
Keli oli poutainen ja muutenkin miellyttävä
lähes koko matkan. Trondheimin jälkeen alkoi sataa. Lauttaa sai odottaa kolme varttia.
Ilta pimeni, vähän jännitettiin mantereen ja

Reissaajat: Merihessu, Okku, Teppo, Ismo, Jukka ja
Matti

Stokkøyan välistä yhteyttä: lautta vai silta?
Ohjeissa ei puhuttu mitään lautasta, mutta
kartalla ei näkynyt siltaa. Silta löytyi.
Thorild osoittautui naiseksi (thor=ukkosenjumala, ild= tuli/salama eli siis suomalaisittain
Ukonvasama). Tiedä sitten, mistä moisen nimen saanut. Näytti meille sopivat huoneet sivurakennuksesta ja palasi keritsemispeijaisiin.
Päärakennukseen tuli viikolla mm. biologian
opiskelijoita.

Per ussuunnitelma
Joka päivä sukellettiin yksi kerta keskuksen
kanssa ja toinen omin nokkinemme (lähtöpäivää lukuunottamatta). Sää oli suosiollinen.
Kaikkea löytyi. Jos sää ei miellyttänyt, riitti kun
odotti varttitunnin.

Alkuhankaluuksia
Sunnuntaina aamiaisen jälkeen oli tavaroiden
järjestelyä. "Pojat" kävivät täyttämässä kumpparin. Ensimmäinen sukellus oli sovittu sukelluskeskuksen (bio)keikaksi, eli Roar lähtisi heittämään ribillä Linesøyan rantaan.
Kämpiltä lähdettäessä n. 10 min ennen mää8
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räaikaa joku mainitsi, että kumppariin oli ilma otettu siitä kympin potusta, jossa oli kaksi ulosottoa; Niin että se on vissiin vähän vajaa. Arvatkaas tunkiko kukaan palkokasveja
nasaalikuorikoihin. Tällä kertaa en voinut
syyttää Sulkua, se kun oli ollut kämpillä. Yritin
kyllä.
Totutteluksi eka sukellus meni. Kallioita ja
hiekkapohjaa, kampasimpukoita ja taskurapuja, Matilla alkoi ***-koulutus (32,6 metriä).
Sen täytyy vaan suorittaa **-kurssi ensin alta
pois, kaiketi. Näkyvyyttä oli syvällä ≈20 m ja
matalammalla puolet siitä.
Toinen sukellus lahdenpohjukan pohjoispuolella matalikolla viitan juuressa. Matka sujui yhdessä hujauksessa. Koskas seuralle saadaan vene, jolla voi kuskata useamman kuin
2 sukeltajaa? Uimavauhtia lujempaa?
Kelppiä oli kohtuullisesti, samoin seitiä ja
turskaa ja meritähtiä. Näkyvyys aika kehno,
vain 5-10 m. Muuten ihan kelp(o) dyykki.

Hylkyyn
Ensimmäinen hylkysukellus tehtiin m/s Moi nimiseen rahtilaivaan. Uponnut 1975 dolomiittilastissa, 2100 bruttotonnia. Makaa rinteessä, maston kärki neljässäkympissä.
Ruumassa voi hyvin sukeltaa. Vähän soraa
ruumissa. Kuulemma syvyyshumala iskee
siellä tavallista pahemmin. Kalat uivat hassusti. Rinnettä pitkin tehtiin rauhallinen nousu. Rinne riittäisi yksinään kohteeksi.
Toinen sukellus tehtiin Stokkøyan vierasvenesatamassa, sillan puoleisessa päässä. Sulun
puku repesi peräkärryn kulmaan, joten häneltä se sukellus jäi lyhyeksi. (Roarilta saatiin
onneksi sopivaa paikkamateriaalia ja liimaa.)
Yli 15 m syvyydessä oli vesi varsin sotkuista.
Kaikki kalat piileksivät aallonmurtajan vieressä. Muutamin paikoin oli kertynyt mielettömästi pieniä, mustia 5-sakaraisia meritähtiä.
Liekö heillä ollut jonkunlaiset kokoontumisajot. Aallonmurtajan kivien välissä majaili sinisiä rapuja.

sina, muuten aika hyvässä kunnossa.
Vaihtoehtoina nousussa on nousuköysi ja rinne vasemmalla kyljellä. Matkaa rinteelle on
jonkin verran, joten sinne kannattaa lähteä
ajoissa. Alkumatkasta saattaa joutua sukeltamaan syvemmälle, riippuen näkyvyydestä.
Kun rinteelle pääsee, se nousee hyvin jyrkästi, paikoin selvästi negatiivisenä. Tämä rinne
on yksitotisempi kuin Moin luona, valkoisia
putkiloeläimiä näkyy kyllästymiseen asti.
Jo perinteeksi tuntuu muodostuvan vuorikiipeily yms rehkiminen syvien sukellusten
jälkeen. Roar mainitsi, että läheisen maatalon
takana (=vuoren takana) on kivikautinen luola. Auringon paistaessa päätimme lähteä sinne. Kahden jyrkän vuoren välissä olevan satulan yli kiivettyämme tulisi seurata oikeanpuoleista rinnettä. Matkaa oli enemmän kuin
odotimme. Sinne on viety pari pöytä/penkkiyhdistelmää, joten se sopii hyvin piknik-kohteeksi. Kaikki vaakasuorat pinnat on pinnoitettu usean sentin paksuisella pehmeällä,
biologisesti hajoavalla ruskealla pehmusteella, jonka vieno tuoksu sopii hyvin kivikautiseen maisemaan. Pöydillä sitä oli vähemmän.
Toinen sukellus jälleen Stokkøyan vierasvenesatamassa, tällä kertaa toisella puolella –
koilliskulmassa. Täällä oli huomattavasti
enemmän elämää ja katsottavaa. Keräsimme

Toinen hylky
m/d Lita on uponnut 1943. Se makaa neljässäkympissä oikein päin. Laivan perä on pala9
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Lähti karkuun, kun kävin hakemassa yleisöä (Okun ja Tepon).
Toinen sukellus tehtiin keskuksen sataman
edustalla.
Hiekkapohjalla näkyi
useita kampeloita sekä
monenlaisia simpukoita, samoin rapuja ja
mm. 11-jalkaisia meritähtiä.
Pohjan profiili teki
tepposet suunnistuksessa. Pohja viettää
hyvin loivasti ja tasaisesti, ja koska lahti on
puolipyöreä, kulkevat syvyyskäyrät samalla tavalla hyvinMatin ja Tepon kanssa runsaasti kampasimpu- kin syvällä. Esim jo kympin käyrältä rantaan
koita ja taskurapuja. Tai, no, Teppo ei kerännyt sukeltaminen vie ikuisuuden, pintauinnista
taskurapuja. Kampeloitakin näkyi ja matalassa puhumattakaan. Sulku ja Iznogood löysivät itvedessä levän seassa vihreitä rapuja.
sensä vastarannalta dekoajoilla, mistä heidät
haettiin kumpparilla.

"Sotalaiva"
m/s Tref oli saksalaisten käyttöön vapaaehtoisesti pakkoluovutetusta valaanpyyntialuksesta muokattu vartioalus joka upposi 1945
Moin lähelle. Sitä kutsutaan "Akuankka-alukseksi". Se makaa aivan ehjänä pystyssä pohjalla 49 metrissä, tykki keulakannella (40 m).
Keulakannelle on kertynyt aika mukava viinapullokokoelma, ensi kerralla pitää viedä sinne Finlandia vodkaa tai jotain vastaavaa. Aika
hylyllä on todella kortilla, kannattaa suunnitella sukellus suoraan dekosukellukseksi.
Iltapäivän bio tehtiin tällä kertaa lähimmällä kepillä ja pienemmällä kuormalla. Aivan
upeat kalliot, hiekkapohjalla rapuja ja simpukoita.

Pelkkää bio a
Jälleen bio Linesøyan rannassa. Linesøya on sen
verran iso kivi, että sukeltaa voi joka kerta eri
kohdassa. Täällä tuli vastaan ainoa näkemäni
kissakala tällä reissulla. Matin kanssa sitä
ihailtiin jonkin aikaa. Ihan kohtuullisen ruma.
10

m/s Tref tykki

Päivällä piti käydä pankissa rahaa hakemassa. Sjösenterissä ei visaa tunnettu.
Käteismaksu on ainoa vaihtoehto. Ja pankki
on 10 km päässä ja auki maanantaisin ja torstaisin. Ehkä ensi vuonna visa kelpaa. Coopissa
(ossuuskauppa) yllättäen visalla maksaminen
oli helpompaa kuin käteisellä. Ehkei Norja sit-
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tenkään ole ihan toivoton.
Illalla saimme kuulla, että tuuli olisi nousussa. Roar oli menossa Trondheimiin,
joten hänen isänsä
toimisi kipparina. Eli
tiedossa olisi troolarikeikka. Okku ilmoitti suoraan, ettei hän
aio enää sukeltaa,
muut olivat kahden
vaiheilla.

Oli synkkä ja
myrskyinen
päivä
Aamu "valkeni" synk- Retki kivikauteen
känä ja myrskyisänä,
eli paikallisen käsityksen mukaan tuuli oli hiukan virinnyt. Olimme varmoja, ettei Roarin isä
lähtisi meitä kuskaamaan, eikä troolariin
nousukaan sukelluksen päätteeksi kovin houkuttelevalta kuulostanut.
Kävimme kuitenkin rannassa katsomassa ja
äijä oli kuin olikin lähdössä, biohan siitä tulisi Linesøyan suojassa. Ja ruotsalaispariskunta lähdössä myös. Pakkohan sinne jonkun urhean suomalaisenkin oli mennä. Pitkällisen
jahkailun tuloksena lähtijöitä oli kolme:
Iznogood, Sulku ja mää. Pikku troolari kallisteli yllättävän vähän. Varusteista lensi mereen
vain yksi rosvopussi ja sekin oli keskuksen
omaisuutta.
Näkyvyyttä oli hyvinkin parikymmentä metriä, syvällä tietenkin. Näimme reissun isoimmat kampasimpukat, taskuravut ja punakampelat. Myös isoja hiusmaneetteja oli kiusaksi
asti. Paluumatkalla aika loppui kesken ja jätimme turvapysähdyksen lyhyeksi. Suunnistus
meni taas pieleen. Olimme lähempänä paattia kuin pitikään. Vajaan tunnin sukelluksen
aikana tuuli oli huomattavasti hellittänyt ja
troolarin uimatasolle oli helppo nousta.

rauhassa. Kylmälaukku täynnä simpukoita.
Trondheimin lautalle tultiin sopivasti.
Keskustassa heitettiin pieni kävelylenkki.
Sillalla ihailtiin paikallisia sukellustukialuksia,
ISOJA ribbejä. Lähes kaikki ajoivat paluumatkalla, ainoastaan Matti ja Teppo olivat laulukuorossa, Sulku säesti. Yötä myöten ajettiin
ensin Sundsvalliin ja sieltä nelostietä etelään.
Tullitiellä maksut hoidettiin lähes oikein.
Kapellskäriin tultiin hyvissä ajoin lauantai aamuna. Siljalla Turkuun ja jäljellä oli enää saaliinjako ja kotiin kokkaamaan.
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Kotimatka
Iltapäivällä lähdettiin kotimatkalle kaikessa
11
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Sukelluskalastuksen nousu

Harrastajamäärä kasvussa
Saaristomeren sukeltajien sukelluskalastustoiminta
on kokenut valtakunnallisesti näyttävän esiintulon.
Kolmen vuoden aikana kilpailevien harrastajien
määrä on vuosittain tuplaantunut. Saaristomeren
sukeltajat oli kuluneen kauden 2004 Suomen aktiivisin kilpaileva sukelluskalastusseura osallistumiskerroilla mitattaessa. SMS:n taakse jäivät mm.
helsinkiläinen Team kampela ja raumalainen
RMSK, yhteensä kilpailuissa oli edustettuina 10
seuraa ja 55 kilpailijaa.

Norjassa. Aktiivisin osallistuja oli Tapio Salakari
kahdellatoista kilpailulla, joista kirkkaimpana suorituksena oli Rauma Openin ylivoimainen voitto.
Manne Rantanen keräsi tasaisen varmasti rankingpisteitä koko kaudelta ja Vesa-Matti Väärä voitti
SMS:n Nötössä isännöimän Saaristomeri Openin.
Näiden kolmen kilpailijan menestys tuotti seurallemme kolme maajoukkuepaikkaa eli kolmasosan
koko Suomen edustajista. 17-18.9 Korppoossa järjestetyillä Itämeren mestaruus- ja PM-kilpailujen
tuloksena oli PM-pronssia joukkueelle, jossa olivat
mukana SMS:n Rantanen ja Väärä.

Vap auden viehätys
Sukelluskalastuksessa luonnollinen vapaus huumaa
harrastajan ja toiminnan rajat sanelee sukeltajan
oma suorituskyky. Ulkosaariston luonto hukuttaa
arjen ja siirtymiset veneellä ilman paineilmalaitteiden taakkaa keventävät mieltä. Harjoituspäivän
aikana vedessäoloajat saattavat kesäisin venyä yli
kahdeksaan tuntiin, uintimatkaa voi kertyä yli viisi kilometriä, sukelluksien määrä voi olla yli 200,
sukellusajat parin minuutin luokkaa ja syvyydet
toistakymmentä metriä. Kalojen joukkoon asetutaan kasvotusten luonnon ehdoilla. Sukeltaja tarkistaa tuulen suunnan, veden virtauksen ja lämpötilan sekä etsii saaret, salmet, matalikot, rakkolevät, syvänteet, kaislikot ja karikot. Kalat kohdataan silmätysten niiden omassa valtakunnassa.
Sukeltajasta tulee metsästäjä, jonka saalis on riippuvainen ennakoinnista, rauhallisuudesta ja harppuunan laukauksen tarkkuudesta.

Maajoukkuemiehille PM-pronssia
Kauden aikana SMS:n sukelluskalastajia osallistui
yhteensä 13 eri kilpailuun Suomessa, Virossa ja
12

Ruokaa ja elämyksiä
Harppuunakalastajan halutuimmat saaliskalat ovat ahven, hauki,
kampela, säynävä ja lahna; harppuunan nuoli tavoittaa parhaimmillaan
myös siian, taimenen, mateen, ankeriaan
ja kuhan. Kaloja ”tuntikausia” etsiessä tutustuu Itämereen myös kokonaisvaltaisemmin. Äänetön leijunta satojen korvameduusojen ympäröimänä, sekä
odottamaton kohtaaminen hylkeen kanssa ovat vapaasukeltajalle unohtumattomia elämyksiä.
Havaitsematta ei myöskään jää
oluttölkit, pullot, jätteet ja kuollut
merenpohja. Harppuunakalastajan
suuri toive on saada vierailla puhtaassa ja kirkkaassa kalojen valtakunnassa nyt ja tulevaisuudessa.

Teksti: Vesa-Matti Väärä
Kuvat: Vesa-Matti Väärä, Tapio Salakari,
Manne Rantanen, Erika Kaski ja Stig Gustavsson

Fun Dive Oy

Kokouskutsu

PADI-Sukelluskeskus

Seuran sääntömääräinen syyskokous
tiistaina 30.11.2004 klo 19.00
Impivaaran uimahallilla. Käsiteltävänä
sääntömääräiset asiat.

Dive Rite, Cressi Sub, Suunto,
Technisub, Polarsukellus, Mares

Marraskuun tarjoukset !
Polarsuit 905 Classic
550 ¼
Dive Rite 905 Classic
750 ¼
Dive Rite 305 märkäpuku 199 ¼
King PELI Light valaisin
99 ¼
Aropec sukeltajan puukko 30 ¼
Cressi Ellipse Regu + Octo 420 ¼
Dive Rite Rec Pack liivi
245 ¼
Dive Rite Classic Wings
250 ¼
10 l / 300 bar säiliö
230 ¼

TERVETULOA!

Johtokunta

Fun Dive Oy
Maariank.8.
Avoinna:
ti-pe 12-17
la 10-14

OWD kurssit 19.-21.11 ja 3.-5.12
AOWD 27.-28.11, Erikoiskurssit: Nitrox,
Gas Blender, Deep Diver, Ice Diver,

Katso aikataulut www.dive.fi tai
kysy lisää 0400-740436

Utö 5.-7.11.2004
Kuvat: Lars Norrdal
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SUKELLUSKAUPPA-AUTO

Kauppa-auto Turussa joka kuukauden ensimmäisenä
torstaina (12-18) Kirkkotiellä VPK:n vieressä.

Sulkavantie 218
51900 Juva
015-452 902, 050-517 83 51
http//members.tripod.com/~wasser_spielen/
e-mail: wasser.spielen@tmi.inet.fi

Auki joka päivä
Kaupalliset ehdot: Käteiskauppa, matkahuolto tai postiennakko.
Posti/matkakulut lisätään hintoihin. Hinnat sisältävät ALV 22%.
Takuut ja korjaukset: Wasser Spielen.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

