
“Budjettiluokan Viistokaiku”
Humminbird 797c2i

Ylhäällä Jussarön salmessa sijaitseva puuhylky Graf Nikita. 
Syvyys kuvan oikeassa laidassa n 16m. Vene on kuvan 
vasemmassa ylälaidassa ja kölin alla on syvyys 9,9 metriä. 
Kuvan kokonaisleveys 40 metriä. Tässä on kuvattu vain 
kölilinjasta oikealle. 

Moni laitesukellusharrastaja on varmasti joskus haaveilut omasta viistokaiusta. 
Laitteet ovat tähän asti olleet teknisesti hankalia käyttää, ja hinta on ollut ehdottomana esteenä. 
Vaikka otsikossa viitataan kuluttajaystävälliseen hintaan, niin ei tämäkään laite ole hinnaltaan
mikään impulssiostos. Hinta on tällä hetkellä hiukan alle puolitoista tuhatta euroa, joten hankinalle 
täytyy olla perusteltu ja harkittu syy.

Täytyy kuitenkin muistaa että tässä viistokaikuplotterissa on kompaktissa paketissa suurin osa niistä 
navigointivälineistä joita tämän päivän veneilijä kaipaa. Laitteessa on integroituna GPS, karttaplotteri, 
kaksikeilanen kaikuluotain, ja ennen kaikkea viistokaiku. Lisävarusteina löytyy myös “sääasema” sekä
useita erilaisia kaikuantureita. Laitteessa on vakiona “maailmankartta” joka on pelkistetty ääriviivakartta 
rannikosta, ja tämän tarkkuus on noin 30 m. Kartta on toki hyödyllinen, ja antaa osviittaa että missä mennään, mutta mikään
merikortti se ei ole. Itse hankin Navionicsin koko Itämerta kattavan merikortin. Tämä nostaa hintaa vielä runsaat parillasadalla
eurolla, mutta totesin jälkeenpäin että “sijoitus” oli sekä mielekäs, että myös turvallisuuden kannalta oikea ratkaisu!    

Mutta, keskitytään laiteen viistokaikuominaisuuteen. Tämän artikkelin puitteessa ei ole mahdollista, eikä edes
tarkoituksenmukaista selostaa kattavasti että mihin viistokaikuluotaimen toiminta perustuu. Mutta lyhyesti sanottuna se on vedessä
kulkevien ääni-impulssien varassa toimiva kaikuluotain joka “katsoo sivuille”, ja joka muodostaa näyttöruudulle “valokuvamaisen” 
kuvan pohjasta.
  
Viistokaiku tarvitsee toimiakseen anturin joka sekä lähettää että vastaanottaa ääni- impulssin. Tämä anturi sijoitetaan tässä
tapauksessa veneen peräosaan (tai keulaan). Tähän asti ollaan totuttu että anturi hinataan veneen perässä kaapelin varassa.
Kun anturi on kiinni veneessä,  on etuna se, että operoiminen vesillä on todella vaivatonta. Yksi henkilö voi hoitaa sekä
aluksen ohjaamisen, että viistokaiun tarkkailun. Nyt ei myöskään ole vaarana että arvokas anturi (”kala”) tarttuisi kiinni pohjaan.

Kun viistokaikutoiminto on näyttöruudussa, ja jos vene on liikkeellä, näemme siis veneen kummallakin puolella
ohivilahtavan meri tai järvipohjan. Jos näyttöön ilmestyy jokin mielenkiintoinen kohde voimme pysäyttää kuvan
ja suurentaa sitä lähempää tarkastelua varten. Tällöin ilmestyy näyttöön myös kursori. Ohjaamalla kursoria
kohteen päälle, saamme tietää matkan ja suuntiman kohteeseen veneestä laskettuna. Jos kohde vaikuttaa
mielenkiintoiselta, voidaan näytössä oleva kuva, sekä kohteen kordinaatit tallentaa SD-muistikortille. (Mikäli sellainen on 
asennettuna laitteeseen). Muistikorttiin tallennetut kuvat voidaan myöhemmin tallentaa vaikkapa kotimikroon, tarkempaa
tarkastelua varten, ja tällöin on myös mahdollista manipuloida kuvia jos katso sen tarpeelliseksi.

Monella herää varmasti se kysymys että tekeekö tällä laitteella
sitten yleensä yhtään mitään meidän vesissämme?

Olen testannut laitetta lähemmäs sata tuntia meriolosuhteissa
alkukesästä aina syksyyn asti. Hetkittäin ovat “kaiutuskelit” olleet erittäin 
vaikeat. Tämä johtuu veden suurista lämpötilanvaihteluista, tai 
levähiukkasista. Laitteen toimivuus on siitä huolimatta ollut yllättävän hyvä.
Mutta kun syvyyttä on enemmän kuin 20- 25m, alkaa veneen 
alla oleva “sokea”sektori jo olemaan häiritsevän leveä. Mutta niin 
kauan kun ei mennä tätä syvemmälle, eikä käytetä suurempaa 
sivukaistaa kuin 50m, niin luettavuus on kohtuullinen tai jopa hyvä. 

Nyt täytyy myös mainita että missään viistokaiussa ei näy ihan kaikkea mitä 
merenpohjassa makaa. Syyt siihen ovat monet.
 
Esine joka koostuu enimmäkseen vedestä, kuten vettynyt puuhylky, 
ei ole helppo havaita, koska signaali kulkee suoraa puun läpi. 
Kohteesta on saatava sellainen “kuvakulma” että siitä syntyy varjoja, 
vasta silloin kohteen muodot erottuu ympäristöstä.

Kun ryhdyin käyttämään viistokaikua,  jouduin hetimiten toteamaan että oli 
paljon asioita jotka joutuu oppimaan kantapään kautta. 
Mielenkiintoisia kohteita voi vilahtaa näyttöruudussa emmekä aina edes 
ymmärrä että mitä kaikkea me oikein nähdään. Tässäkin pätee vanha viisaus
että harjoitus tekee mestarin. 

Humminbird 797 viistokaiku on hyvä apuväline niille jotka itse haluavat 
etsiä hylkyjä tai muuten vaan löytää jännittäviä sukelluskohteita virkistys-
sukellus syvyyksien rajoissa. Laite on myös oivallinen apuväline silloin kun 
etsitään turvallista ankkurointipaikkaa, ja ennen kaikkea kalastuksessa!

Yksi on ainakin varma! Humminbirdin uudet viistokaikuluotaimet 
ovat erittäin hauskoja isojen poikien leluja, jonka parissa aika rientää
todella mielenkiintoisen puuhastelun merkeissä!

Lisätietoja laitteesta: www.humminbird.com sekä www.normark.fi/extra
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