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Sukeltajaliitto 
www.sukeltaja.fi

Suomen suurin pelkästään sukelluskalastukseen 
keskittyvä sukellusseura 
www.teamkampela.com

Yhteydenotot 
sukelluskalastus@sukeltaja.fi

 

• 0 pistettä:  Säynävä  30 cm 

• 6 pistettä:  Kampela  22 cm 

 Piikkikampela  30 cm 

 Ankerias  40 cm 

 Ahven  22 cm 

 Kiiski  18 cm 

 Silakka  20 cm 

 Sorva  22 cm 

 Särki  22 cm 

 Turska  30 cm 

 Made  30 cm 

 Lahna  35 cm 

 Kuha  37 cm 

 Hauki  42 cm  

 Nokkahauki  42 cm 

 Muut särkikalat 22 cm 

• 15 pistettä:  Siika  30 cm 

 Kirjolohi  30 cm 

 Taimen  40 cm 

 Lohi  60 cm
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Väijy ja nappaa



Mitä on sukelluskalastus? Sukelluskalastus on 

kalanpyyntiä vapaasukellusvälineiden sekä harppuunan 

avulla. Lajissa yhdistyvät vahva fyysinen kunto ja rau-

hallinen mielenhallinta. Kalaa pyydetään pinnassa uiden, 

pohjassa väijyen tai sukeltamalla pitkin pohjaa. Saalis-

tajan on edettävä virtaviivaisesti ja tyynesti, jotta ka-

lat eivät säiky ja kaikkoa. Laitesukeltaja ei helposti pää-

se kovin lähelle kaloja ilmakuplien takia, kun taas hen-

keään pidättelevä, väijyvä sukelluskalastaja voi ampua 

saaliinsa hyvinkin läheltä. Yksi sukellus kestää noin mi-

nuutin, jonka jälkeen käydään pinnassa lepäämässä ja 

laskeudutaan takaisin pinnan alle. Eräs lajin hauska puo-

li on se, että hyvällä tuurilla ja kärsivällisyydellä siitä saa 

itselleen päivällisen.

Missä lajia voi harrastaa? Sukelluskalastusta har-

rastetaan Suomessa järvissä ja meressä. Meren rannikol-

la voi kalastaa missä vain näkyvyyttä riittää. Ahvenanmaal-

la sukelluskalastus on kielletty. Itämeri on rehevöitynyt ajan 

saatossa, ja siksi näkyvyys on heikko ja kaloja vaikea löy-

tää. Hyväksi kalastajaksi kehittyminen vaatii yleensä vuosi-

en kokemusta eri kalalajeista, niiden käyttäytymisestä ja liik-

kumisesta eri olosuhteissa. Parasta kalastusaikaa Suomessa 

ovat alkukesä ja syksy, keskikesälläkin kalaa löytyy, mutta 

levien kukinta usein samentaa veden. Naapurissamme Nor-

jassa esimerkiksi, kalat parveilevat ja vesi on kirkasta. Se 

onkin yleinen kohde sukelluskalastajille sekä läheisen sijain-

tinsa, että erinomaisten olosuhteidensa vuoksi. 

Kuinka sukelluskalastuksessa kilpaillaan? Su-

kelluskalastuskilpailut kestävät neljä tai viisi tuntia. Kilpai-

lijoilla on yksi tai useampia paineilmalla tai kumilla toi-

mivia harppuunoita, jotka ladataan kilpailijan omaa li-

hasvoimaa käyttäen, ilman ulkopuolista apua. Vain yksi 

harppuuna saa olla kerrallaan viritettynä. Harppuunaa ei 

saa ladata eikä pitää ladattuna pinnan yläpuolella.

Kalansaaliiden mittaamisessa käytetään yksinkertaista pis-

telaskujärjestelmää, joka perustuu kalalajeihin, niiden mää-

rään ja painoon. Kilpailuissa on yleensä sekä yksilö- että 

joukkueluokat, jolloin jokaisen kilpailijan saamat pisteet las-

ketaan sekä yksilökohtaisesti että joukkueittain. Kalapistei-

den lisäksi annetaan painopisteitä. Saman lajin kaloista an-

netaan 1 piste jokaiselta alkavalta 100 grammalta. Yhdestä 

kalasta annetaan korkeintaan 30 painopistettä (3 kg). Kaloil-

le ei saa aiheuttaa ylimääräistä kärsimystä. Kala tulee lopet-

taa välittömästi pyydystämisen jälkeen. Tuomaristo voi hy-

lätä kalan, joka on maaliin tultaessa selkeästi elossa ja siinä 

ei ole merkkejä lopettamisesta.

Kuinka pääsen mukaan? Kaikki kotimaan kilpailut 

ovat avoimia yli 15-vuotiaille Sukeltajaliiton jäsenille. Alle 

18-vuotiailta harrastajilta tarvitaan kuitenkin holhoojan kir-

jallinen suostumus. Osallistujilla tulee olla voimassaoleva Su-

keltajaliiton kilpailulisenssi, tarvittavat kalastusluvat, väli-

neet sekä tietämys lajin kilpailusäännöistä. Kilpailusäännöt 

löytyvät muun muassa osoitteesta www.sukeltaja.fi. Todis-

teet ja lisenssit esitetään kilpailuun ilmoittautumisen yhte-

ydessä. 

Lisätietoa lajista ja kilpailuista kannattaa kysellä Sukeltaja-

liiton sukelluskalastusvaliokunnalta. Harrastajien määrä kas-

vaa koko ajan. Tervetuloa kokeilemaan!

• Perusvälineet eli maski, snorkkeli ja räpylät  
•  Puku, painovyö ja puukko 
•  Poiju, jonka tulee kannattaa kilpailija  
 varusteineen pinnalla 
•  Yksikärkinen harppuuna  
•  Kalakoukku 
 
Kaikki varusteet jotka ovat mukana lähdössä  
täytyy tuoda myös maaliin.

varusteet


