


JOHDANTO

VIISTOKAIUN TOIMINTAPERIAATE ERITTÄIN LYHYESTI

Viistokaikuluotain toimii siten että vedessä oleva anturi lähettää viuhkamuotoisen äänisignaalin ympäröivään veteen. 
Äänen osuessa esteeseen se kaikuu takaisin. Viistokaiku kuuntelee lähettämänsä äänen kaikuja ja muokkaa yhden 
äänen kaiuista viivan näytölle. Peräkkäisistä kaikuviivoista muodostuu kuva. Mitä kauempana este on, sitä kauemmin 
ääni tarvitsee aikaa kulkeakseen esteeseen ja takaisin anturiin. Näin kaiun saapumisaika ker too etäisyyden esteeseen.
Signaalin taso tai “äänihäntä” kertoo jotakin esteen koostumuksesta. Prosessori muodostaa kerättyjen tietojen perus-
teella kuvan näyttöruudulle. Kohtaan missä signaali on osunut kovaan materiaaliin, ilmestyy vaalea piste näyttöruudulle. 
Jos signaali osuu pehmeään pintaan ilmestyy näyttöruudulle tumma kohta. Kohta mistä ei saada lainkaan kaikua 
näyttäytyy mustana. Hyviä kaiun heijastavia pintoja ovat kivi, rauta, kaasukuplat. Heikkoja heijastuspintoja ovat märkä 
puu, muta, muovi ja kumi.

 
Viistokaiun anturi tarvitsee toimiakseen esteetöntä tilaa kummallekin sivuille. 
Tasaperäveneissä kannattaa asennus suorittaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Anturin mukana seuraa asennustarvikkeita, mutta mikäli näillä et pääse tyydyt-
tävään ratkaisuun, löytyy myös muita valmiita asennussarjoja. Jos laitetta aiotaan 
käyttää useammassa veneessä, joudutaan rakentamaan irtiotettava kiinnitys-
systeemi anturille.

“Tee se itse”- mies voi valmistaa säädettävän jatkovarren anturille. 
Hiljaa ajettaessa lasketaan anturia syvemmälle, jotta anturi pääsisi kauemmaksi
häiriöistä joita esiintyy pinnalla ja potkurin läheisyydessä. Mitä kauempi anturi on 
pinnasta, sen parempi! 
Uppoamarunkoisissa köliveneissä kannattaa anturi sijoittaa keulaan. Tätä var ten 
on kuitenkin rakennettava irtiotettava varsi rantautumisen mahdollistamiseksi.
 
Kun veneeseen asennetaan uusi combo-viistokaikuplotteri, kannattaa vanhat 
navigointilaitteet ja kaikuluotaimet jättää veneeseen mikäli tilaa siihen löytyy. 
Saamme silloin monipuolisesti informaatiota useammasta näyttöruudusta saman-
aikaisesti. Tämä on myös turvallisuustekijä, koska kaksi laitetta rikkoutuu harvoin 
samanaikaisesti. Sähkön loppuminen on tietysti eri juttu.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

Esittelen tässä oppaassa viistokaiun käyttöä sellaisten toimintojen kautta, joita löytyy Hummingbirdin SI laitteista.
Teoria toimii myös muiden valmistajien laitteiden kanssa, oli sitten kyse vedettävällä tai kiinteällä anturilla 
varustetusta laitteesta. 
Oppaassani annan vinkkejä siitä, miten viistokaikuplotteria voidaan hyödyntää hylkyjen etsimiseen Itämeren kaltaisissa 
vaativissa olosuhteissa. Haluan helposti ymmärrettävällä tavalla tuoda julki ne perusseikat, joita jokaisen ensimmäisiä 
kertoja hylkyjahtiin lähtevän olisi syytä ottaa huomioon.
Oppaan lukemalla pääsee alkuun, mutta tietoja pitää hankkia omatoimisesti lisää, jos aikoo menestyä.
Viistokaiuttaminen on taitolaji joka vaatii paljon harjoittelua. Kuluu kymmeniä tunteja ennen kuin laitteen toiminnot 
alkavat olla tuttuja, ja ennen kuin silmä alkaa erottaa näyttöruudulle ilmestyvät jyvät akanoista.

Lukijan on myös syytä huomata, että  kaikki viistokaikukuvat tässä oppaassa ovat käyneet läpi jonkinasteisen 
kuvamanipulaation. Kuvia on rajattu. Kuvissa näkyy ehkä vain toinen laita, jne.. Näin on saatu aiheeseen tarkoituksen-
mukaisemmat kuvat.
Tervetuloa hämmästyttävän mielenkiintoisen harrastuksen pariin! 



MITÄ NÄYTTÖRUUTU KERTOO
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Viistokaiun äänisignaalin taajuus vaikuttaa merkittävästi kuvan laatuun. Korkealla taajuudella saadaan kapeampi keila
ja parempi tarkkuus, mutta samalla ääni kantaa lyhyemmän matkaa. Kaikuluotaimen signaalin kapeuteen vaikuttaa
pitkälle myös sen tekninen rakenne- yleensä pidemmät anturit antavat kapeamman keilan. 
Kapeakeilaisella luotaimella saadaan pohjasta tarkempi kuva.

Jos viistokaiku on varustettu useammalla taajuudella, taajuuden valinnan määrää se, mitä olemme hakemassa.

 -Valitse matalampi taajuus kun tarvitset pitkää kantamaa.
 -Valitse korkeampi taajuus, kun tarvitset tarkkaa kuvaa.

Kun etsitään kohteita laajalta alueelta, käytetään matalaa taajuutta jotta saadaan mahdollisimman suurta aluetta
haravoitua läpi yhdellä pyyhkäisyllä. Kun kohde on löydetty, käytetään korkeata taajuutta “lähikuvaukseen”.

Tässä yhteydessä voidaan vielä mainita, että ääni liikkuu eri nopeudella riippuen veden lämpötilasta. 
Joissakin hienostuneissa laitteissa on erillinen säätö vedenlämpötilalle, jolla voi hienosäätää kuvanlaatua siten, että 
kuvaprosessori ottaa huomion veden todellisen lämpötilan. 

 

Keilan leveys vaihtelee eri valmistajien
antureiden välillä. Myös anturin käyttämä 
taajuus, sekä rakenne ja käyttötarkoitus
vaikuttaa keilan horisontaaliseen leveyteen.

-455 kHz anturin keilan horisontaalinen kulma 
on yleensä alle 2 astetta. Keilan leveys on silloin 
30 metrin etäisyydellä anturista noin 90 cm.

-800 kHz anturin keilan horisontaalinen kulma 
on yleensä alle 1 astetta. Keilan leveys on silloin 
30 metrin etäisyydellä anturista noin 40 cm.
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TAAJUUDEN MERKITYS - käytännön esimerkkejä

LÄHETYSTEHON MERKITYS

Tässä kuvassa on lähetysteho 1000w (RMS) ja taajuus
800 kHz. Kuvassa erottuu hylyssä pienetkin yksityiskohdat. 
Voidaan todeta että kummassakin kuvassa on hyvät puole-
nsa, mutta kun halutaan nähdä esim. märkää puuta joka
antaa heikon kaikukimmokkeen, niin silloin on suuremmasta 
lähetystehosta todellakin hyötyä! (Humminbird 898)

Tässä on käytetty 500 w (RMS) ja taajuus 455kHz.
Kontrasti on hyvä mutta, pienemmät yksityiskohdat 
kuten pohjalla makaavat laudat jää usein näkemättä.
( Humminbird 789 )

Taajuus on tässä kuvassa 455kHz. Kuva on kirkas, johtuen 
osittain signaalin pidemmästä kantamasta.
Näyttöruudulla näkyy selkeästi 40 metriä kummallekin 
sivulle. Todellisuudessa kantama on suotuisissa olosuh-
teissa jopa puolet enemmän. Kuvan kontrastissa olisi 
kuitenkin toivomisen vara. 
Kummassakin kuvassa on käytetty 1000 w (RMS) lähe-
tysteho, ja herkkyys on säädetty “AUTO” asentoon. 

Ja on tässä on käytetty korkeampaa 800 kHz.in taajuutta.
Erottelukyky on parempi, mutta kantama jää valitettavasti
noin 30 metriin Johtuen mm. signaalin kulmasta. Kontrasti 
on myös jyrkempi, mutta kuva jää tummaksi. 800 kHz 
taajuus on siis herkempi. Tarkoittaa käytännössä myös 
sitä että se on herkempi akustisille häiriöille.  

Tässä on kuitenkin mainittava että sivulla olevat kuvat ovat otettu eri laitteilla, Humminbird 798 ja Humminbird 898. 
Myös anturit ovat erilaisia , ja ne voivat myös olla yksilöitä. Tästä johtuen on mahdollista että eri laiteyksilöillä voidaan
saada eritasoisia kuvia. Myös antureiden sijoitus veneessä ja niiden lähiympäristö vaikuttaa kuvanlaatuun. Kuvanlaatu 
edellä mainituissa laitteissa voi jossakin tapauksissa parantaa myös asentamalla laitteeseen päivitetty softa!



VENEEN NOPEUS JA NÄYTÖN PÄIVITYSNOPEUDEN MERKITYS

Viistokaiun muodostama kuva rakentuu ohueista “viipaleista ”(slice). Jos vene seisoo paikallaan, kuvaa ei muodostu. 
Kun vene lähtee liikkeelle, alkaa näyttöruutuun ilmestyä kuvaa. Jos halutaan tarkkaa kuvaa, pitää veneen nopeuden 
ja kuvaruudun päivitysnopeuden olla sopusuhteessa toisiinsa.
Vaikka nopeutemme ja asetukset eivät olisikaan täysin kohdallaan, saamme silti täysin luettavan kuvan. Mutta opti-
maalisen kuvan saamiseksi tulisi alla mainitut esimerkit ottaa huomioon!

Sopiva kulkunopeus veneelle silloin kun halutaan optimaalista tarkkuutta on 3-6 solmua. Kuvaruudun päivitysnopeus
(speed) saisi olla n. 6, asteikolla 1-10. Paras suhde löytyy kuitenkin vasta kokeilemalla. ( Humminbird SI laitteissa )

Veneen kulkunopeus ja kuvaruudun päivitysnopeus
kohdallaan. Viipaleet syntyvät siististi suorassa linjassa
toistensa perään ilman aukkoja tai päällekkäisyyksiä.

Tässä on veneen kulkunopeus joko liian suuri ja tai 
päivitysnopeus liian hidas. Viipaleiden välille syntyy aukkoja. 
Käytännössä kuva ei näytä tältä, mutta siitä tulee suttuinen. 

Vene ei kulje suoraan ja kuvasta tulee “banaani”. Kaarteen sisä-
puolella voi kuva olla aivan terävä, mutta ulkokehässä syntyy 
epäterävää kuvaa. Kuvan mittasuhteet vääristyvät. 

Veneen nopeus on joko liian hidas, tai päivitysnopeus on 
liian suuri. Syntyy päällekkäisiä viipaleita. Kuvasta tulee
pituus-suunnassa venyvä.



KAIUTUSKULMAN JA VARJON MERKITYS

Kun jokin esine on maannut pitkään merenpohjassa, ehkä jopa satoja vuosia, se on jo saanut päällensä hyvän 
“naamiointipinnan”. Sen pintaa peittää lähes aina kasvusto joka koostuu erilaisista kasveista ja simpukoista. Pinnalla
voi myös olla sedimenttiä, eli mutaa tai jopa hiekkaa. Esine voi myös olla osittain tai kokonaan vajonnut ympäröivään
maaperään. Tällöin se on siis hyvin huonosti havaittavissa jopa nykyaikaisilla laitteilla. Jos esine on puuta se saattaa 
olla hyvinkin vettynyt. Tällainen puu heijastaa heikosti akustisia signaaleja ja se saattaa jäädä havaitsematta. 
Näyttöruudussa vilahtaa jos jonkinmoisia hahmoja ja muotoja, ja ehkä arvokkaitakin havaintoja, usein emme kuiten-
kaan pysty hahmottamaan mitä me oikein näemme.
Siksi on tärkeätä että kuvauskulma on sellainen että esineestä muodostuu varjo. Varjo tuo esille esineen ääriviivat.

Näyttöruutu

Jos esine jää veneen alle niin kaikusignaali osuu esineeseen liian kohtisuorassa kulmassa. Esineen ympärille ei 
muodostu juuri ollenkaan varjoa joka toimisi paljastavana ääriviivana. Jos esineen ja sen taustan antama kaiku on
samanlaatuista, on esine melkein mahdoton havaita.
. 

Näyttöruutu



Kun kaiutetaan syvemmältä kohti matalaa siis kaltevaa pintaa, jää esineestä kyllä varjo, mutta se 
voi olla liian hento! Varjon muodostama ääriviiva jää ohueksi ja havaitseminen jää ehkä vaikeaksi.

Näyttöruutu

Jos suinkin on mahdollista ja turvallista, niin kannattaa kaiuttaa matalasta kohti syvää. Silloin 
muodostuu esineen taakse pitempi varjo joka paljastaa sen olemassaolon ja olinpaikkaa.

Näyttöruutu

Kun esineen pinta heijastaa kaikusignaalia paremmin kuin sen ympäristö, sen voi erottaa helpommin.
Jos esine kaiken lisäksi jäättä jälkeensä näkyvän varjon, niin silloin sitä ei voi enää olla huomaamatta.

Näyttöruutu



Esimerkki siitä kun kaiutus on suoritettu
melkein rantakivikkoa hipoen, ja rannasta
poispäin kohti syvempää vettä.

Tässä näyttäytyy erittäin vettynyt galeoni,
joka tiettävästi upposi 1500- luvulla. 
Mutta ilman varjoja sen havaitseminen 
olisi melkein mahdotonta.
Hylky makaa jyrkässä rinteessä. Perä on
9 metrissä ja keulassa makaa 18 metrin 
syvyydessä. Paikka on muutenkin viisto-
kaiuttamisen kannalta haastava, koska se 
sijaitsee alueella jossa meri ja saaristo 
kohtaavat toiseensa. Ja kun paikalla melkein 
aina vallitsee virtausta, on tästä hylystä 
vaikeaa saada onnistunut kuva. Paikka on 
siis erittäin alttiina akustisille häiriöille.

Rautalaivasta jää varjo joka, piirtyy 
hyvin hiekkapohjaa vasten. 
Rauta ja teräs antavat myös voimakkaan 
kaiun, joka tässä näkyy kansirakenteissa 
hyvin kirkkaina kenttinä. 

Pohjan syvyys on tässä kuvassa 
n. 35 metriä. Huomaa kuvan
keskiosassa näkyvä vaalea juovitus.
Tämä on peräsin pintahäiriöistä jotka
aallokko on aiheuttanut. 
Mainingit ovat myös heiluttaneet
venettä, mikä näkyy pohjassa tummina
vaakasuorina aaltoliikkeinä.
  
 

Kalliorinteessä kalanruotomainen
hylky, joka on peräisin 1500-luvulta.
Kyseessä on tiettävästi sotagalääri.

Hylyn ympärillä oleva vaalea rosoinen
pinta, on peräisin erikokoisista kivilohka-
reista, jotka antavat hyvän kimmokkeen ja 
näkyvän taustan tummalle hylylle. 
Mutapohjaa vasten hylky olisi jo näkymätön.

Tällainen kohde vaatii kuitenkin sitä, että
operaattori tietää minkä näköistä hylkyä
hän on etsimässä. 

ESIMERKKEJÄ



HÄIRIÖTEKIJÄT

Vaikka nykyaikaiset viistokaikuluotaimet ovat varustettu häiriösuodattimilla, on kuitenkin paljon tekijöitä, jotka 
saattavat häiritä kuvanlaatua. Monesti näitä häiriöitä ei edes huomata. Ne saattavat peittää kuvasta juuri
sen pienen johtolangan, jonka tarvitsisimme tärkeän löydön tekemiseksi. Äänen nopeus vedessä riippuu 
lämpötilasta. Itämeressä vesi on kesällä lähes aina voimakkaasti kerrostunutta. Lämpimän pintaveden alla on 
kylmää pohjavettä. Kun vesikerrosten välissä on selvä lämpötilaero, äänisignaalin suunta muuttuu.

Muita häiriötekijöitä   

1. Pinnassa voi esiintyä aallokkoa, ilmakuplia ja pienhiukkasia.

2. Keskikesällä levämassat voivat olla runsaita ja ulottua syvälle meriveteen.

3. Termokliininen vyöhyke löytyy sieltä, missä lämmin pintavesi ja kylmä pohjavesi kohtaavat toisensa, ja se
    saattaa aiheuttaa akustisia kimmokkeita. Samalla tavalla kun lasi heijastaa valoa.

4. Rinteissä voi eri lämpöisiä tai, ja suolapitoisia vesimassoja kohdata toiseensa. Tämä voi aiheuttaa pyörteitä, 
    tai värähtelyitä, tai kaltevia kimmokepintoja vedessä.

5. Halokliininen vyöhyke löytyy sieltä missä eri suolapitoiset vesimassat kohtaavat ja aikaansaavat joko kim-
    mokkeita aiheuttavan pinnan, tai pystysuuntaisia liikkeitä vedessä, jotka nekin aiheuttavat akustisia häiriöitä.

6. Pohjassa voi joskus esiintyä paksu maitomainen sakkaa. Sakka syntyy biomassan hajotessa vedessä. 
    Se koostuu veteen kellumaan jääneistä hajoamistuotteista. Usein samea vesikerros on myös selvästi
    kylmempi, kuin vesi sen yläpuolella.

7. Hiekka ja sora voi myös aallokon liikkeistä johtuen aiheuttaa ääntä joka häiritsee kaiutusta.  

  Ainoa tapa välttää tehokkaasti näitä häiriötekijöitä on se, että viistokaiun anturi sijoitetaan “kalaan”, 
  jota hinataan kaapelin varassa veneen perässä. Kalaa uitetaan niin syvällä että se ui näiden häiriö-
  kenttien alapuolella missä olosuhteet ovat otollisempia äänen etenemiselle.



IHANNEOLOSUHTEET

Viistokaiuttamiselle on ihanneolosuhteet kun veden lämpötilaerot ovat mahdollisimman pienet. Yleensä tällainen 
on touko-kesäkuussa. Myös loka-marraskuu on hyvä aika kun pohjavedet ovat lämmenneet melkein yhtä 
lämpimiksi kuin pintavedet.

Syksyllä vedet ovat myös puhtaita levistä ja roskista. Jos vielä sattuu olemaan pitkä tyyni kausi, niin pintaveteen 
ei enää muodostu mikrokuplia eikä aallokko keinuta venettä. Tällöin on otollinen keli lähteä vesille viisto-
kaiuttamaan!



Downimage (DI) toiminto pyrkii luomaan “valokuvamaisen” kuvan suoraan veneen alapuolella olevasta
maisemasta. Tästä on hyötyä kun tutkitaan tarkemmin viistokaiuttamalla löydettyä kohdetta.
Esimerkiksi hylkyä tutkittaessa DI-kuvasta saa hyvän käsityksen pohjan ja kohteen korkeuseroista ja siitä millä 
syvyydellä hylyn eri osat sijaitsevat.

Vieressä oleva näyttöruutu on jaettu kolmeen osaan. 

Pieni soutuvene makaa kyljellään parin isokokoisen 
kivilohkareen vieressä. Veneessä on myös parin metrin 
mastontynkä vielä paikalla. Vene makaa muutamia
metrejä kalliorinteestä.

Ylhäällä oikealla on perinteisen kaikuluotaimen tuottama
kuva. Väreistä pystyy  erottamaan eri materiaalit
toisistaan. 

Alimmaisena on viistokaikukuva kohteesta.
Soutuvene ja kivet näkyvät kuvan keskiosassa, mustan
kentän oikeassa laidassa.

Viistokuvasta ilmenee myös että anturi (vene) on 
kulkenut lähes suoraan kohteen yli. Soutuveneestä on 
jäänyt heijastus myös “kuolleen kulman” vasemmalle 
puolelle. Näin pieni kohde näkyy DI-kuvassa vain silloin, kun anturi (vene) kulkee lähes suoraan kohteen yli. 

Tässä alhaalla on viistokaikukuva ja DI- kuva samasta hylystä, ja kuvat on otettu ajaen suurin piirtein samaa linjaa 
kaksi eri kertaa. DI-kuvasta näemme että hylyn keularakenteet ovat n. 12,5 metrin syvyydessä, ja pohjan syvyys 
perän takana on n. 18.8 metriä. Hylyn yläpuolella oleva kalliomuodostelma on noin 6,3 metrin syvyydessä. Näiden 
kuvien perusteella meillä on tarpeeksi tietoa hylystä ja syvyyksistä kun lähdemme laatimaan sukellussuunnitelmaa .  

DOWNIMAGE eli ALASKATSELUKUVA



Ankkurinpudotuspaikka     Perä (WP 2)     Keula (WP 1)SIINÄ SE ON !

Kun uusi kohde on löydetty, se on välittömästi tallentava 
viistokaiun muistiin. Kannattaa aina kaiuttaa kohdetta 
useasta eri suunnasta ja tallentaa kuvat, jotta se saadaan 
takuuvarmasti plotterin muistiin. Esimerkkikuvassa 
oikealla on kolme merkkiä jätetty kartalle. 

Kuvassa oikealla on tallennettu
kohteen keulaosa WP 1 (waypoint).
Kuvassa keskellä on peräosa WP 2.
Sekä ankkurikohta tuulen yläpuolella on 
on tässä tapauksessa tallennettu merkillä WP 3.

Kun kohde on tutkittu ja poistutaan paikalta
kannattaa muuttaa waypointtien nimet ja ikonit
helposti muistettaviksi. Kohde on syytä nimetä
oikealla nimellä niin, että muistat ja ymmärrät
merkinnän merkityksen vuosienkin päästä.
 

Usein yhteen pysäytyskuvaan saa tallennettua ainoastaan 
yhden kordinaattipisteen. Eli joudut ottamaan useita
pysäytyskuvia, jotta saisit talteen haluamasi määrän 
koordinaattipisteitä.

Kun valmistaudut ankkuroimaan kohteen lähettyville
valitse tai luo reittipiste maaliksi (target). Tämä tehdään 
karttatilassa. Pisteen ympärille ilmestyy renkaita tai 
vaihtoehtoisesti ruudukko. Renkaiden välillä on numeroita,
jotka kertovat renkaiden etäisyyden keskipisteestä. 
Näin on mittasuhteet ja etäisyydet ovat helpommin 
hahmoteltavissa.

Fiktiivisessä merikortissa oikealla, voidaan nähdä 
pohjalla makaavan hylyn pituuden olevan noin 25m. 
Etäisyys ankkurointipaikasta (WP 3) peräosaan (WP 1) 
on noin 10-15m. Hylky makaa rinteessä veneen ja 
vedenalaisen karikon välissä.  

Tässä on sama tilanne hahmoteltuna kolmiulotteisena
kuvana.

Vaikka digitaalitekniikka antaa mahdollisuudet tallentaa
rajattomasti paljon erilaista tietoa digitaaliseen muotoon, 
niin on suositeltavaa, että talletat kaikki tärkeät sijainti-
tiedot myös paperille. Ennemmin tai myöhemmin käy 
niin, että tiedostot syystä tai toisesta katoavat ikiajoiksi, 
ja silloin harmittaa.  



MITÄ PITÄÄ ETSIÄ?

Ensikertalaisen perusvirhe on etsiä näyttöruudulta rungoltaan ehjää laivaa muistuttava hahmoa, “Aku Ankka hylkyä”.
No, sellainenkin saattaa tietysti tulla vastaan jos on onni matkassa! Vrt. Vrouw Maria... 
Suuri osa rannikkomme haaksirikoista on tapahtunut lähellä rantaa. Alus upposi törmättyään karikkoon, kiveen tai 
rantaan. Matala vesi on erittäin vihamielinen ympäristö hylyille. Matalan veden hylyt ja ovat ajan saatossa hajonneet 
“jäännöskentiksi”. Näistä kohteista näkyy kuvaruudulla usein vain muutama satunnainen lankunpätkä, jotka nousevat 
ylös pohjasta. Hylkytavaraa on usein levällään pitkin pohjaa ja hautautunut osin hiekkaan tai mutaan. 
Jos hylky on matalassa vedessä on puutavara yleensä myös rakkolevän tai muun kasvillisuuden peitossa. Hylky on 
siis hyvin piilossa. 
Rantahylyt voivat myös piileskellä hyvinkin oudoissa paikoissa, jopa rannalla tai matalassa vedessä. Eli kaikki paikat 
pitää penkoa perusteellisesti, jos on syytä epäillä että alueella on sattunut haaksirikko. Kannattaa myös tallentaa 
paljon viistokaikukuvia paikoista, joista epäilee löytyvän jotakin erikoista. Viistokaikukuvien käyttökelpoisuutta voi 
jälkeenpäin parantaa kuvankäsittelyohjelmalla, kohinan vaimentamiseksi ja yksityiskohtien korostamiseksi. Vasta 
tällöin saattaa jokin ratkaiseva yksityiskohta paljastua.

Alla olevat viistokaikukuvat ovat kaikki aitoja. Niissä esiintyvät kohteet ovat kaikki enemmän tai vähemmän kadoksissa
olleita hylkyjä, jotka on löydetty vasta viimeisten vuosien aikana. Näiden kuvien kautta olen itse solminut tuttavuutta 
”aarrelaivoihin”. Tämä ei tarkoita sitä että kaikki alhaalla kuvatut kohteet olisivat olleet neitseellisiä.
Kun opiskelet viistokaiun käyttöä, on hyvä harjoitella muutaman tunnetun kohteen avulla. Kun tiedät mitä pinnan alla
on, ja vertaat tietojasi viistokaikusi näyttöihin, opit nopeasti tulkitsemaan näytön välittämää sanomaa paremmin.

 Kursorin yläpuolella näkyy 24 metriä
pitkä sikoköli. Rakkoleväpensaikkoon
on haudattu paljon järeätä puutavaraa

Pohjarakenteita haudattuina hiekkaan
keskellä matalikkoa. Syvyys 4 metriä.
Aallokko on häirinnyt kuvaa melkoisesti.

Kaksi kyljenkappaletta ristissä kivi-
pohjalla. Syvyys 5-8 metriä. 
Ympäristössä myös irtotavaraa.

Tämä kuva paljasti keskiaikaisen haaksirikkopaikan.
Syvyys n.15 metriä. Pohjassa löytyy huomattavasti
enemmän tavaraa kuin mitä kuvasta voisi odottaa.

Toinen on hylky, ja toinen on geologinen muodostelma.
Mutta kumpi on kumpi?



Ahkeruus ja sisu sekä vuosien kokemus antavat sinulle paremmat mahdollisuudet suuriin löytöihin. Ne eivät 
kuitenkaan takaa aina hyvää lopputulosta. On varmasti vielä paljon hylkykohteita joita ei pystytä löytämään 
nykyisillä viistokaikuluotaimilla. Syynä voi olla että hylky on hajonnut tasaiseksi matoksi, ja se on sedimentin ja 
kasvuston peitossa, tai joka puolelta akustisessa varjossa. Silloin pitää siirtyä toisenlaisiin etsintämenetelmiin. 
Kaapelin varassa oleva videokamera on yksi keino. Tai viimeisenä oljenkortena pitää käyttää sukeltajaa, joka 
tarkastaa pohjan varjopaikat.

Näissä hommissa on innovatiivisuus sallittua! Humminbirdin aktiiviharrastajat ovat rakentaneet vedettäviä “kaloja” 
joihin viistokaikuanturi on kiinnitetty. Näistä on saatu myönteisiä kokemuksia. Kannattaa myös tutustua tarjolla 
oleviin tietokoneohjelmiin, joilla voi käsitellä viistokaikuplotterilla kerättyä dataa ja kuvaa. Näillä voi sitten merkata 
kohteita karttaohjelmiin. Yhdistää kuvia mosaiikkikuviksi tai jopa luoda jostakin tietystä alueesta 3D-vedenalaisia 
karttoja. Kehitys menee hyvin nopeasti eteenpäin tällä hetkellä!

Totesin jo aikaisemmin että viistokaiuttamisen oppii vain kokemuksen kautta. Niinpä kannattaakin olla yhteydessä 
muihin alan harrastajiin sekä ammattilaisiin. Heiltä saattaa saada erittäin kallisarvoisia vinkkejä ja kokemusperäisiä 
ohjeita. Kannattaa myös seurata nettikeskustelupalstoja, missä harrastajat ympäri maailmaa ker tovat kokemuksis-
taan ja ratkaisevat yhdessä ongelmia. 

Aiheesta ei tällä hetkellä löydy kovinkaan paljon kirjallisuutta. Tämä oli myös suurin syy siihen että itse lähdin
tekemään tällaista aloitelialle suunnattua helposti ymmärrettävää opasta.
Muutamassa kotimaisessa kirjassa löytyy kuitenkin arvokasta tietoa hylkyjahdeista, hylyistä ja meriarkeologiasta.
Mm. maailmankuuluisa “seikkailusukeltaja” Rauno Koivusaari on tehnyt useita mielenkiintoisia kirjoja aiheesta.
Katso linkki “mareaborealis”. Kirjojen avulla avautuu lukijalle jännittävä ja aivan uusi mielenkiintoinen maailma  
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Viistokaikuaiheisia linkkejä 
Humminbird:

Kirjallisuutta ja kursseja:

Hylkyrekisterit:

http://www.mareborealis.fi/

http://forums.sideimagingsoft.com/index.php

http://www.xumba.scholleco.com/index.php

Http://www.hylyt.net/

Http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/por tti/default.aspx

Kaikki kuvat ja tekstit ovat kirjoittajan omaisuutta. Näitä ei saa kopioida eikä lainata
ilman lupaa. Kuvia tai tekstejä ei myöskään saa irrottaa kokonaisuudesta ilman lupaa

Tekijälle voi lähettää palautetta tai kyselyjä osoitteeseen  kim.nystrom@hotmail.com
 


