
Sukellusturistina..

Vuosia sitten kun olin lomareisulla Grand Kanarialla tarjoutui mahdollisuus käydä sukeltamassa Las 
Palmasin edustalla Calais nimisellä hylyllä. Hylky on melko ehjä isokokoinen rahtialus. Kohde ei kuitenkaan 
sovi aloittelijalle syvyydeen ja virtauksien takia. Hylky tulee vastaan noin kahdeksantoista metrin syvyydessä, 
ja pohja  tulee  vastaan kolmessakymmenessä metrissä. Näkyvyys on yleensä melko hyvä ja kaloja on 
runsaasti.

Ensimmäisellä kerralla kun kävin hylyllä minulla ei ollut mitään referensejä, joten en myöskään osannut 
odottaa mitään. Kun saavuimme satamaan mistä meidät oli tarkoitus kuljettaa RIB veneellä kohteeseen 
näytti merenkäynti melkoisen haastavalta. Itse olin varma että olimme matkalla johonkin suojaisempaan 
kohteeseen eikä ulos atlantille. Kun saavuimme ulos satama-altaasta näimme että aallokko oli lähes yhtä 
korkea kuin redillä olevien rahtilaivojen laidat. Eli 5-6 metriä. Porukka alkoi jo yksi toisensa jälkeen kärsiä 
merisairaudesta. Minä olin saannut oppaalta ”pahoinvointi pillereitä”, joita myös nautin ”tarpeeksi ison 
annoksen” pahoinvoinnin välttämiseksi.

Puolentunnin ajomatkan jälkeen olimme kohteessa. Allonpohjalla oli tyyntä, hiljaista ja aurinko lämmitti 
mukavasti. Mutta aallon harjalla tuuli oli niin kova että sylki lensi suusta, ja pohjoistuuli tuntui jäätävän 
kylmältä. Katsoin hetken ympärilleni ja jouduin toteamaan että kyllä nämä hurjapäät aikoo viedä meidät 
hylylle, kelistä huolimatta! No, mitäs minä tiedän näistä Atlantin sukelluksista onhan matkassa kolme 
ammattitaitoista opasta joten ei kai tässä mikään voi mennä pieleen. Vieressäni istui englantilainen Andy 
niminen heppu joka näytti jo aika kurjalta. Merisairaus oli iskenyt häneen kaikessa ankaruudessaan. Muita 
sukeltajia olin minä, joku hollantilainen naisihminen ja kaksi (kokeneemppa ?) Brittisukeltajaa. Parit 
määrättiin siten että minä ja tyttö toimisimme yhtenä parina, Britit toisena parina, ja kaksi opasta veisi Andy 
(kaikista huoimatta) alas syvyyteen. Andylle kuten myös meille muille, kerrottiin että: ewerything will be ok 
as soon as we get in to the water!?!..Yksi Divemasteri piti olla meidän oppaanaamme.

Ok.. ei sitten muuta kuin äkkiä pois veneestä ennen kuin vatsassa myllertävä yrjö muuttuu oksennukseksi. 
Ainoa briiffi mitä minulle ja tytölle kerrottiin oli että: Get quickly down to under 15 meters and don't miss 
the line. Ei siinä mylleryksessä ollut mahdollisuutta miettiä sen kummempaa kun vene hyppi raivoisasti 
vieressämme. Näytin parilleni että OK ja alas! ankkuriköydessä olevat lenkit tulivat vastaan kovalla vauhdilla, 
ja hetken päästä ne taas tulivat takaisin ja painuivat kovalla vauhdilla sukeltajien ohi alas syvyyteen. Narusta 
ei näköjään kannattanut pitää kiinni, eikä siitä voinnutkaan tehdä. Siis alas hylylle ja johonkin ”suojaan”! 

Kun pääsin alas hylylle olin hetken lumouksen vallassa. Näin paljon kaloja en ollut ikinä nähnyt aikaisemmin, 
ja näkyvyyskin oli mahtava. Laiva itsessään oli majesteettinen näky, ainakin ensikertalaiselle. Mutta ihailu 
seis, missä oli ne muut sukeltajat. Parini ei näkynyt missään. Myöhemmin ymmärsin että hän oli luovuttanut 
ja palannut takaisin veneeseen. Ylhällä näkyi kuitenkin hahmoja jotka laskeutuivat alas kohti minua. Brittit 
olivat saapuneet hylylle ja jatkoivat uintia pitkin hylkyä parina. Hetken päästä näkyi neljä hahmoa. Nyt saapui 



kouluttaja, kaksi Divemasteria ja ”Andy raukka” heidän kainalossa. Kun tämä joukko pääsi alas kannelle, 
midskeppin kohdalle, alkoi heidän keskuudessa jokinlainen ongelmien selvittelykaruselli.
Hylyllä ei ollut tyyntä ja rauhallista niin kuin kaikki olivat kuvitellut. Korkea allokko tuntui myös syvyydessä. 
Virtaus tuli puuskina ja oli ajoittain niin kova että jouduin pitämään lujasti kiinni reelingistä kummallakin 
kädellä. Venttiileistä ja oviaukoista saattoi tulla kova pyrähdys ihan yllättäen. Kerran minulta jopa pyörähti 
maski yhdeksänkymmentä astetta sivulle, ja annostaja lähti suusta. Tämä opetti varovaiseksi. Alkoi 
tuntumaan siltä että nyt liikuttiin jo meikäläisen mukavuusalueen äärirajoilla. Mutta mitäs minä näistä Atlantin 
sukelluksista tiennyt, kai se oli turvallista kun kerran ”ne muutkin”? 

Aloin vähitellen aistia että tämä keli olli tullut yllätyksenä myös matkan järjestäjille ja oppaille, ja että kaikki ei 
ollut ok. Ryhmän ”johtaja” tuli huitomaan että minä ja nuorempi Divemasteri piti jatkaa parina ja että he 
veisivät Andy.n pinnalle. Hänellä oli vissiin jokin ongelmatilanne meneillään. Huidottiin myös että meidän piti 
tulla vartin päästä ylös pinnalle. Justiinsa .. ei tullut mikään unelmareissu tästäkään sukelluksesta. Mutta 
kierretään nyt sitten osan hylystä sen aikaa kun vielä keritään. Vaikka vesi velloi ja keikutti meitä raivoisasti 
en tuntenut mitään ahdistusta sillä DM.mä sukelsi tiukasti kiinni minussa kuin suojelusenkeli. Käytiin vielä 
ruumassa missä oli jo melko tyyntä. Siellä saimme hetken levätä ja kerätä voimia ( sekä reilun annoksen 
typpeä) ennen nousua takaisin kohti pintaa.

Kun saavuimme pinnalle niin pomppukeli oli ennellaan. Nyt ei saannut päästää otetta veneestä sillä se olisi 
ollut menoa kohti tuntematonta, tai Afrikkaa. Veneessä rupesin kyselemään että mitä Andylle oli tapahtunut 
sukelluksen aikana. Vastattiin että hän oli ylihengittäyt siinä määrin että saavuttuaan pohjalle oli 
kaasuvarannoista hävinnyt jo puolet. Pinnalle tultaessa hänellä oli jo reservin varassa.  Eli kannu ”lommolle” 
ja melkein tyhjäksi noin vartissa. En uskonut! Oli kuitenkin huojentunut että sukellus oli ohi ja että kohta 
minulla olisi taas kovaa maata jalkojeni alla.

Kotimatkalla käytiin pikkubussissa läpi sukelluksen kulkua. Andy oli saapuessaan edellisenä iltana Kanarialle 
rätti väsyneenä. Sukeltajana hän oli hyvin kokematon ja edellisestä sukelluksesta oli kulunut jo yli puoli 
vuotta. Stressi ja väsymys kiihdytti merisairauden oireilua, ja vedessä hän oli joutunut lähes paniikin armoille. 
Ilmanälkä karkasi käsistä ja hän imaisi 15 litrasen 200 barin säiliön lähes tyhjäksi noin.15 minuutissa. 

Kotimatkalla sain pikkubussissa taaimmaisen penkin kokonaan itselleni joten oli luonnollista että otin pienet 
torkut. Hetken päästä ryhmän johtaja kysyi minulta yhtäkkiä että kuinka monta pahoinvointipilleriä olin oikein 
ottanut? Vastasin hetken päästä että ehkä kolme tai neljä kappaletta? Kuis niin?. No voihan kerpele sentään! 
Noita ei olisi saannut ottaa kuin korkeintaan yksi kappaletta vuorokaudessa, jos sitäkään. Eipä ihme että olet 
ollut rauhallinen kuin viilipytty ja ainut koko ryhmässä jolla ei ole ollut pelokas katse silmisään matkan aikana. 
Hän käski minuna pysymään hereillä ja nauttia runsaasti vettä koko matkan aikana. Vai sillä lailla ajattelin. 
Tässä ollan sitten oltu pienessä ”pöhnässä” koko reissuna ajan tajuamatta sitä itse ollenkaan. No ei ole 
ainakaan ”angsti” ollut läsnä koko päivänä.

Parin päivä päästä lähdin uudestaan sukeltamaan kun sukellustietokone ei enää huutanut ”Hoosiannaa”, 
vain antoi minulle taas uutta pohjaaikaa käytettäväksi. Loppuloman suoritin vain leppoisia rantasukelluksia. 
Sattuihan myös niiden aikana yhtä sun toista, mutta ei mitään dramatiikkaa kuitenkaan. Mutta 
matkustaminen avartaa..

Vuoden päästä törmäsin uudestaan divemasterin jonka kanssa olimme yhdessä koenneet ”ikimuistoisen” 
sukelluksen. Hän tunnisti minut heti ja kertoi edelleen olevansa kiitollinen siitä että olin pitänyt hänestä 
huolta. ( Täh? Hänhän piti huolta minusta..vai?) Rauhallinen olemukseni (pilleritokkurassa) oli tehnyt häneen 
vaikutuksen ja hän oli ehkä arvellut että olin erittäin kokenut näissä ympyröissä? Hän kertoi jopa että aika 
ajoin hän näki vieläkin painajaisia siitä reissusta. Kouluttajat olivat myös käynneet läpi sen päivän 
tapahtumat ja olivat olleet enemmän tai vähemmän shokissa, mutta kiitollisia kuitenkin että mitään ei 
sattunut!

Mitä voidaan tästä, sekä samankaltaisista tapauksista todeta?

Matkalla oli paljon ”ammattilaisia”. Oli veneen omistaja-päällikkö sekä hänen alaisuudessa veneen kuljettaja. 
Oli kahden eri sukelluskeskuksen instruktorit (opettaja) sekä yksi Divemaster-sukellusopas. Veneen 
omistajat haluavat että vene tuottaa rahaa joka ikinen päivä ja myös sen että asiakkaat saavat mitä tilaavat. 

Sukelluskeskuksen oppaat ovat vastuussa esimiehilleen siitä että matkat toteutetaan ja että maksavat 
asiakkaat saavat mitä heille on luvattu. 

Sukellusopas tässä tapauksessa Divemaster-trainee oli vasta oppilas ja varmasti hyvinkin kokematon, niin 
kuin yleensä ovat. Veneessä ei kuitenkaan ollut yhtään henkilöä joka vastasi kokonaisuudesta, ja 



turvallisuudesta. Kukaan heistä ei edes kysynyt että haluaisiko asiakkaat kenties käydä jossakin 
rauhallisemmassa kohteessa ja näin ehkä jopa nauttia enemmän sukeltamisesta. Ei, vaan sarvet kolisten 
kohti hylkykohdetta kun kerran viikko-ohjelmassa on näin kirjoitettu !

Mitkä vaarat olivat ensisijaisesti läsnä:

Kokemattomat sukeltajat kuten minä, parini, sekä Andy olisimme joutuneet paniikkiin ja hukkuneet. 

Joku olisi päästänyt otteensa hylystä, nousuköydestä tai veneestä väärällä hetkellä ja joutunut erilleen 
muista ryhmästä. Korkeassa aallokossa tällainen henkilö ajautuu hetkessä kauas aallonharjan taakse eikä 
hänen löytämiseen ole kovinkaan hyvät ennusteet, ainakaan pinta-alusta käyttäen. Hukkuminen olisi 
tässäkin tapauksessa hyvinkin todennäköistä.

Kaiken maailman matkapahoinvointipillereitä ei tulisi jakaa asiakkaille, muuta kuin sellainen henkilö joka 
tietää miten lääkeaine vaikuttaa. Jotkut lääkeaineet voivat aiheuttaa valheellisen turvallisuuden tunteen ja 
henkilö tekee väärän tilannearvion. Ylisuuret annokset voivat myös aiheutta tajunnantason laskemisen, jopa 
vaarallisen alhaiseksi sekä dehydraation eli kehon kuivumisen.

Mitäs opittavaa tästä on?

Sukeltajana olet aina ensisijaisesti vastuussa itellesi siitä että suoritat vain turvallisia sukelluksia. Kukaan 
muu ei voi tehdä päätöstä puolestasi. Älä luota siihen että muut pitäävät 100 % huolta sinusta. Kollektiivinen 
hölmöys voi päästä valloileen missä vaan ja milloin vaan. Esimerkiksi sukellustukialuksessa. 

Mikään jo pinnalla ilmenevä ongelma ei ratkea itsestään, eikä varsinkaan enää sukelluksen aikana. 

Pitää myös muistaa että sanonta: Kaikki sukellusonnettomuudet alkavat jo kuivalla maalla, pitää lähes 
aina paikkaansa. 

Joka paikkaan ei pidä eikä tarvii työntää nokkaansa. Sukeltaminen pitää olla kivaa!

     


