Mörköpoijun metsästys.
Vieraillessani erään tutun hylyn luona sain todeta että nousuköyden poiju oli kadonnut.
Katoamiselle löytyi kuitenkin silminnäkijä, ja sain yhteyden ko. aluksen kippariin,
joka myönsi ystävällisesti että heidän aluksensa oli ollut liian iso poijupainolle.
Poijupainona oli betonista valettu kaivonkansi jonka saattoi painaa noin 50 kiloa.
Alus oli tuulen yltyessä lähtenyt ajelehtimaan poijupainoineen kaikkineen. Kertoman mukaan
pintamiehistön oli pakko odottaa vedessä olevia sukeltajia, joten alus pääsi ajelehtimaan jonkun
matkaa ennen kuin alus pääsi irtautumaan poijusta. Siinä vaiheessa oli vene jo sen veran syvillä
että poiju katosi saman tien pinnan alle.
Jälkiviisaana olisi tietysti pitänyt hinata poijua matalammalle vedelle missä sitä olisi ollut helppo
löytää jatkotoimenpiteitä varten.
Kun tajusin että jossakin vaanii poiju ja köysi pinnan alla, valtasi huoli siitä että joku veneilijä
saattaisi ajaa suoraan yli ja köysi sotkeutuisi potkuriin! Poiju piti siis löytää välittömästi ja deaktivoida
keinolla millä hyvänsä.
Lähdin heti seuraavana aamuna kohteeseen ja hetken viistokaiuttamisen jälkeen sain indikaation
joka osoittautui joksikin köydentapaiseksi esineeksi joka nousi pintaa kohti aina kuuden
metrin syvyyteen asti. Nyt oli ensimmäistä kertaa todella hyötyä alaskatselutoiminnosta. Humminbirdin
alaskatselutoiminnolla sain hyvän käsityksen siitä että miten kohde oli vedessä ja missä.
Huokaisin helpotuksesta, koska mitään akuuttia vaaraa ei ollut että jokin alus olisi sotkeutunut köyteen
kun se kerran lillui kuusi metriä merenpinnan alapuolella. Sain siis lisäaikaa, muuta pois se piti saada.

Pohjasta kohti pintaa
nouseva köysi ja sen
päässä n.5 litran kanisteri.
Vaikka sekä köysi ja
kanisteri ovat saaneet
ylleen paksun kerroksen
simpukoita näkyvät ne
silti erinomaisen hyvin
Sekä viistokaiussa että
alaskatseluikkunassa.

Löydetty kohde merkattu
Humminbirdin muistiin.

Muutaman päivä myöhemmin menin takaisin kohteeseen sukellusparini kanssa. Löysimme
välittömästi kadonneen poijun viistokaikuluotaimella, koska olin jo aikaisemmin tallentanut
sen kordinaatit. Päätimme poijuttaa paikan jossa oletimme että etsimämme poiju piileskelisi.
Poijutuksen jälkeen olisi helppoa sukeltaa pohjaan, etsiä kaivonkansi, katkaista köysi ja poiju
olisi ”deaktivoitu”!
Hyppäsin itse veteen siinä toivossa että tästä tulisi helppo keikka. Epätoivoisena etsin yli 40 min
ajan pohjassa makaavaa kaivonkantta, ja siitä nousevaa köyttä, sitä kuitenkin löytämättä.
Pinnalle tullessani olin vihainen ja ihmeissäni. Kun olin riisunut varusteeni, käynnistin
veneen ja ryhdyin ajamaan kahdeksikkoa merkkauspoijun ympäri. Humminbird näytti joka kerta
että siinähän se etsimämme poiju on, 5-10 metriä merkkipoijun pohjoispuolella. Ei muuta kuin koneet
seis ja nyt oli sukellusparini vuoro näyttää taitojaan. Päätimme kuitenkin jatkaa etsinnän 20 metrin
kehäetsinnällä. Tämä osoittautui oikeaksi ratkaisuksi sillä se tuotti välittömästi tulosta. Parini löysi
karkulaisen sieltä missä se Humminbirdin mukaan piti olla.
Kun saimme poijun vedettyä pinnalle olin taas ällikällä lyöty. Kanisterin päällä oli kymmenen
sentin paksu simpukkakerros. Oliko tämä edes se sama poiju jota olimme etsineet. Mutta
pakko sen oli olla, kerran muita ei sieltä löytynyt? Kun pari oli veneessä, kysyin että mitä teit
kaivonkannelle? Siihen hän vastasi että ei siellä mitään kaivonkantta ollut, vaan joku toinen
kivimurikka. Tämä oli siis kuitenkin joku ”ajomiina” joka oli vain pysähtynyt tähän, ja toistaiseksi.

Köysi ja kanisteri näkyy paksuna viivana,
jonka kummallakin sivulla on ”lisäviivat”.
Lisäviivojen läsnäolo saattaa selittyä sillä
että simpukoissa on jokin muoto tai kaasu
joka antaa voimakkaan akustisen kimmokkeen.?

Merkkipoijun tarkoitus on helpottaa
kohteen havaitseminen veneestä
sekä johtaa sukeltajaa haluttuun
paikkaan. Köysi on 10 mm kiipeilyköysi, ja poijuna 5 litran kanisteri

Eipä ihme etten löytänyt sitä sukelluksen aikana
Tämä ”mörköpoiju” oli niin täydellisesti
naamioitunut, samean veteen joten se näkyi
ainoastaan Humminbirdillä.
Kun olin tutkinut löytöä tarkemmin olin varma
että tämä ei ollut se etsimämme poiju.
Mutta kun kerran tiedettiin että miten piti toimia,
ja kun kelit olivat suotuisat niin päätettiin jatkaa
etsintöjä.
Etsintäalue oli helppo rajata, sillä sitä
ympäröi rannat ja matalikko. Jos poiju olisi
matalikolla se olisi pinnalla. Jos se oli mennyt sen
ulkopuolelle niin syvyyttä on jo sen verran että se olisi uponnut 25 metriä merenpinnan alapuolella,
eikä siitä olisi enää minkäänlaista haittaa merenkululle. Sellaisessa syvyydessä poijuna toimiva
kanisteri olisi muutenkin puristunut niin pieneksi että se olisi tuskin jaksanut kelluttaa köyttä, vaan
se olisi vajonnut pohjaan ja litistynyt kurttuun.
Muutaman minuutin luotaamisen jälkeen alkoi taas näkymään tuttuja hahmoja viistokaiun näytössä.
No tietysti, siinähän se piileskeli 25 metrin syvässä vedessä aivan erään viitan vieressä. Indikaatiot
olivat selkeät. Sitä en vain ymmärtänyt miksi näitä mörköpoijuja näkyi tällä kertaa näytössä
useampana kappaleena? No, saattoi siellä tietysti olla useita isännättömiä poijuja. Löydettiinhän me
hetki sitten yksi sellainen.
Ja ei kun taas veteen. Jyrkännettä pitkin, ja korvat vinkuen alas syvyyteen. Sillälailla! Pohjalla oli
oikein isompikin lajitelma viittojaeri vuosikymmeniltä ja osa niistä jopa melko tuoreita ja jopa
pystyssä. Ei perskuta. Tätä minä en ymmärrä. Miksi viitan paikkaa ei voida muuttaa muutamia metrejä
pohjoiseen jolloin sen paino olisi sileällä merenpohjalla. Nyt se upotetaan ilmeisesti joka vuosi
samaan paikkaa jolloin sen paino makaa jyrkänteen reunalla olevalla kielekkeellä. Ja ilmeisesti
jäiden ansiosta se keikahtaa hyllyltä alas syvyyteen ja jää pinnan alle. No, kyllähän verorahoja
tuhlataan kaikennäköisiin hulluntöihin ja nyt olen nähnyt taas yhden esimerkin omin silmin.

Pinnan alla kaksi upoksissa olevaa viitta.
Vanhat köydet antava paremman kaikukimmokkeen
ilmeisesti paksun simpukkakerroksen takia.

Pinnalla oleva aktiivinen viitta

Nyt on aluetta viistokaiutettu ristin rastiin, ja uskallan väittää että poiju ei ole enää ainakaan
lähialueella eikä siten vaaraksi meriliikenteelle. Joko se on painunut syvyyksiin, tai sitten on naru
antanut periksi ja se on ajelehtinut tiehensä. Tai sitten joku on korjannut sen talteen.
Viikko tämän operaation jälkeen, juttelin aiheesta yhden mökkiläisen kanssa. Hän kertoi
löytäneensä ison kanisterin johon oli kiinnitetty pitkä köysi. Mutta kuvauksen perusteella, totesin
että tämäkään ei ollut missään nimessä etsimämme poiju, tuntomerkit kun eivät täsmänneet!
Poiju jonka etsimme koostui kahdesta 10 litran muovikanisterista. Yksi kirkkaan oransinen ja yksi
valkoinen.
Hän kertoi myös että hän on useampana vuonna löytänyt irrallaan uivia merkkipoijuja.
Kyllä niitä kuulemma löytää jos viitsii etsiä!
Minulle tämä seikkailu riitti! Olen useampana vuonna poijuttanut muutaman hylyn, syystä että
niissä vierailevat sukeltajat eivät ankkuroinnillaan vaarantaisi hauraita hylkyjä. Mutta kun ei aina
haluta ymmärtää sitä että ei voi kiinnittää kuinka isoa alusta tahansa mihin tahansa, tarkistamatta
ensin että pitääkö poijupainoa!
Eikä tämä ollut ensimmäinen kerta. Pari vuotta sitten kävi lähes samoin, ja silloin painona toimi yli
sadan kilon betonipaalu. Olisi ollut mielenkiintoista seurata miten sekin hinattiin satoja metrejä
sivummalle. Tekijä oli tällä kertaa tuntematon, ja karkulainen löytyi aivan sattuman kaupalla. Sekin
mörköpoiju saatiin ”deaktivoiduksi” ennen venesesongin alkamista.
Mutta tarinan opetus on että minun osalta hylkyjen poijuttaminen loppuu tähän.
Kimi Nyström elokuu 2012

