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Kohde : Elisabet ja Osborne ( keulakuvahylky )
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Työ n:o : 8.2001.4
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Aika: 21.10.2001
sukellusaika:
Sukeltajat:
35rnin
Pekka Paanasalo
Kalle Virtanen
45 min
Topi Selman
45 min
Sami Aaltonen
30 min
Jussi Sirkesalo
30 min
Pinta - avustajana Rami Kokko

tehtävä:
Videointi ja noston avustaminen ( video ei onnistunut)
Nostoverkon vienti ja keulakuvan noston avustaminen
Nostoverkon vienti ja keulakuvan noston avustaminen
Ankkurin vieminen lähelle nostoaluettaja keulakuvan mittaaminen
Ankkurin vieminen lähelle nostoaluettaja keulakuvan mittaaminen

Työn kuvaus : Kiinnityimme kahdella veneellä ( merimuseon oma vene ja Partiosukeltajien pieni kumivene ) hyllyllä
olevaan laskeutumispoijuun, josta Sami ja Jussi veivät veneen ankkurin lähelle hylyn keulaa pohjalle. Sami mittasi
keula.kuvan äärirnitat, että pystyimme miettimään sen painoa ja nostoverkon koon sopivuutta.
Seuraavaksi menimme minä, Kalle ja Topi alas. Topilla oli nostoverkko Kallen kanssa ja minulla oli tarkoitus videoida
sekä keulakuvan siirto nostoverkkoon, nosto ja keulakuvan liitoskodan alue hylyn kaljuunalla, mutta video teki tenän
ihan alussa. Joten olin mukana vain avustamassa keulakuvan siirtoa nostoverkkoon ja varsinaisessa nostossa.
Tuulta oli Hangon merivartioaseman (jolle myös ilmoitin, että menemme suorittamaan keulakuvan noston ) mukaan
noin 7 m/s suunnasta kaakko . Aallokosta ei ollut hannia, mutta tuuli haittasi hiukan nostoa.
Raini, Sami ja Jussi nostivat keulakuvan lähelle pintaa, jossa Topi Ja Kalle vielä kävivät varmistamassa, että keulakuva
pysyy nostoverkossa ja suojapehmikkeet ovat keulakuvan ja verkon sekä nostoliinojen välissä.
Seura:waksi siirsimme veneet lähelle Trehålskärin rantaa, jossa keulakuva rniehissä nostettiin Partiosukeltajien
kumiveneeseen . Veneen laidalle laitoimme vielä lisäpehmikettä vaikka kumivene onkin jo itsessään peluneä.
Heti noston jälkeen Laitoinune Ramin kanssa keuJakuvan ympärille ja päälle märkää superlonia pehmikkeeksi ja
muovia kaiken päälle kuiVU11tisen estäntiseksi.
Jussi ajoi yksin kuntiveneen merimuseon veneen vanavedessä Hankoon .
Hangon itäsatamassa nostinune keulakuvan kurniveneineen trailerille, jolla siirsimme sen Hylkysaareen.
Hylkysaaressa tein Ramin kanssa mittojen mukaan vanerisen vesisäiliön johon nostimme keulakuvan traktorin aisojen
kanssa veteen. Rami otti useita dikitaali ja paperikuvia, kun nostin keulakuvan veneestä ylös ja ennen kuin laskinune
sen vesisäiliöön. Keulakuvan alle laitoinune vielä lisää superlonia ennen laskua altaaseen ( kuva on kyllä melkein
painoton vedessä ). Päälle taitoimme vielä lisää superlonia sekä kangastäkin. Jos vesi sattuu karkaamaan, niin
keulakuva pysyy märkänä. Seuraavana päivänä vesi oli pysynyt hyvin säiliössä.
Keulakuvan mukana pudonnut vasemman puoleinen koristelista, joka näkyy tarkastusmatkan 24.08.01 videolla, ei enää
löytynyt. Se on ilmeisesti siirtynyt keulakuvan päältä johonkin läl1iympäristöön. Se voidaan naulata paikalleen, kun
keulakuva viedään omalle paikalleen.
Nostossa ei keulakuvaan tullut mitään vaurioita. Vain joistain kodista lähti pinnalla olevaa näkkiä pois.
Keulakuvan selässä oleva puu, josta se on ollut kiinnitettynä keulakaljuunan, oli vain yhdellä pultilla enää kiinni .
Se liikkui jo noston alussa pienestä kosketuksesta. Myöskin keulakuvan figuurin oiken käden olkapään puukappale
irtosi liitoksestaan. Keulakuva oli pudonnut juuri oikealle kyljelleen, jota puolta emme ole vielä päässet
vauri okartoi ttamaan.
Liitteet: Digitaali ja paperikuv ia
Laatia: Työ mestari Pekka Paanasalo

Aika: 22. 10.2001

Video luettelo
D.num

1513

Meriarkeologia

Dragsfjärd

Luetteloinut: Paanasalo, Pekka

Keulakuva, Osborn & Elisabeth

MiniDV-nauha Keulakuva hylyltä liittyen keulakuvan nostamiseen. Nauha jäänyt lyhyeksi kameraan tulleen
häiriön vuoksi.

Kuvaaja/ Operaattori Paanasalo, Pekka
Aika

Sijainti

Kuvaus pvm.

U.10.2001

Kohde

00:00 :00

Nau hoitus alkaa .

00:00:08

Keulakuva.

00:00: 14

Keulakuvan liitos mitan kanssa kuvattuna.

00 :00 :28

Keulakuvan hameen alaosan liitos allapäin .

00 :00 :39

Keulakuvan alaosan liitoskohta mitan kanssa kuvattuna.

00:01 :04

Keu lak uva takaapäin kuvattuna . Koristelista puuttuu keulakuvan päältä.

00:0 1:12

Keulakuvan pää takaapäin.

00 :02:03

Keulakuvan pää edestäpäin.

00:02 :47

Kuvassa todennäköisesti siirtynyt koristelista.

00:03 :18

Videokameraan häiriö.Nauhoitus päättyy.
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