
Sukelluskuvauksen SM-kilpailujen 2017 tulokset 
 

Vuoden Sukelluskuvaksi valittiin Kalle Nordlingin hylkykuva ”Klaus Oldendorfilla”. Eniten palkintosijoja voitti 

Mika Saareila, 6 kpl. Kilpailuun osallistui 28 kuvaajaa yhteensä 238 kuvalla ja kahdella videolla. Määrä on 

hieman enemmän kuin aiempina vuosina.  

Tuomariston mukaan makro-, kotimaan kuvat ja ulkomaan kuvat -sarjoissa oli paljon hyviä kuvia. Muiden 

sarjojen tarjontaan tuomaristo ei ollut aivan yhtä tyytyväinen. Nuorten sarjaan ei tullut yhtään kuvaa. 

Videosarjaan tuli vain kaksi videota, joten sarjaa ei voitu arvostella, kunniamaininta kuitenkin myönnettiin 

kannustamaan videoiden tekijöitä. Tuomareina toimivat Stig Gustavsson ja Pekka Tuuri.  

Lämmin kiitos tuomareille ja kaikille osallistujille! 

Katso palkitut kuvat www.sukeltaja.fi Galleriasta ja osallistuneet videot Sukeltajaliiton Youtube-kanavalta. 

 

Vuoden Sukelluskuva 
 

Kalle Nordling. Klaus Oldendorfilla  

Hylkyjen kuvaaminen Suomen olosuhteissa on vaikeaa: valoa on vähän ja näkyvyys usein huono. Tässä 

klassisessa hylkykuvassa keinovalo ja luonnonvalo on saatu kauniisti tasapainoon. Kuvaaja on tavoittanut 

suomalaisen hylkysukelluksen tunnelman parhaimmillaan. 

 

http://www.sukeltaja.fi/


A makrokuvat 
 

1. Ari Nieminen. Pimeyden ruhtinas  

Dramaattinen kuva. Rapukuvia on nähty paljon, mutta tämä erottuu joukosta. Loistava valon käyttö: koko 

kuva on tehty valolla, ja siitähän juuri valokuvauksessa on kyse. 

2. Mika Saareila. Läpivalaisu  

Hyvin valaistu ja sommiteltu kuva, teknisesti hieno. Mystinen silmä kiinnittää huomion.  

3. Petri Rekonen. Kukkia rakkaalle  

Tosivalokuvaajan poimima kohde. Herkullinen värimaailma. Muistuttaa taulujen kukka-asetelmia, 

nähtävissä jopa sydämen muoto. 

Kunniamaininta: Juha Hakulinen. Galathea strigosa  

Terävä, värikäs kuva miellyttää silmää. Hyvä takavalo. Pienet yksityiskohdat saatu näkyviin.  

Kunniamaininta: Mika Saareila. Smile…  

Humoristinen otus.  

 

B kotimaa 
 

1. Mika Saareila. Attack 

Dramaattinen tilannekuva, joka voisi pärjätä kansainvälisestikin. Kuvassa poikkeuksellisen vahvaa toimintaa, 

mikä on harvinaista veden alla. Upeasti rakennettu valo.  

2. Kalle Nordling. Klaus Oldendorfilla  

Klassinen hylkykuva Suomesta. Hylyllä haastavat olosuhteet. Vihreä luonnonvalo saatu mukaan ja balanssiin 

keinovalon kanssa.  

3. Riku Huuhka. Teräs  

Mahtava tunnelma, hieno syvyys. Avanto ja urat ovat kuin majakka kaukaisuudessa.  

Kunniamaininta. Ari Linna. Harmageddon 

Jylhä, tunnelmallinen, hyvin valaistu otos. 

 

 

 

 



C ulkomaat 
 

1. Ari Linna. Junkers  

Hieno kohde on kuvattu hyvästä kuvakulmasta. Siivet kauniisti diagonaalissa. Sukeltajat ja valot hyvässä 

paikassa. 

2. Mika Saareila. Ujo kissa  

Vaikuttava pääkohde ja sukeltaja, joka havaitsee kalan jopa hieman kauhistuneen näköisenä. Hyvä kalan ja 

sukeltajan vuorovaikutus. Mahtavat (ehkä liiankin) Norjan värit.  

3. Mika Saareila. Snub Nose School  

Kalojen hopeiset kyljet on valotettu oikein. Hienosti porukka tummaa kalliota vasten ja kauniit 

auringonsäteet. Hyvä rytmi ja kalat menossa kaikki samaan suuntaan. Visuaalisesti hieno kuva. 

Kunniamaininta. Kalle Nordling. Kiven sisässä  

Visuaalisesti vahva, erilainen kuva. Etuala lievästi palanut, mikä jätti mitaleilta. 

 

D allas 
 

1. Kalle Nordling. Hyppy lomaan  

Sukeltamisen suunnaton riemu. Tavallista mielenkiintoisempi allastausta. 

2. Juhani Väihkönen. Weightless 

Kaunis henkilö. Kasvojen ja silmien seesteinen levollisuus veden alla. Pohjassa vauhtiraidat. 

3. Juhani Väihkönen. Dreaming 

Harvinainen yläsävykuva, loistelias värimaailma. Hyvä tunnelma. 

 

E teema: kisa 
 

1. Mika Saareila. Kilpakosijat  

Erittäin hieno, maailmanluokan kuva usein kuvatusta kohteesta. Täydelliset kalojen asennot. Väri ja valo 

loistavia. 

2. Mika Saareila. Vapaaottelukisa  

Teeman mukainen kuva, kunnon paini menossa. Luonnonvalo ja salama yhdistetty taidokkaasti.  

3. Aleksi Kuronen. Play Ball 

Teeman mukainen kuva. Tiukkaa vääntöä, kisaa parhaimmillaan.  



F pinta 
 

1. Riku Huuhka. RockNroll 

Tuore kuva, ennen näkemätön meininki. Valomaailma ja mystisyys viehättää. Tingitty esittävyydestä ja 

menty taiteelliseen suuntaan, mikä on harvinaista sukelluskuvauksessa. 

2. Juhani Väihkönen. Päijänne on the Rocks 

Huima visuaalinen jääsukelluskuva. Hieno valon hallinta, tähdet kruunaavat kuvan. 

3. Juha Hakulinen. Rento fiilis 

Kevätaurinko ja hyvä mieli. 

 

G videot 
 

Sarjaan tuli vain kaksi videota, joten sitä ei voitu arvostella. Tuomaristo myöntää kunniamaininnan 

kannustamaan videoiden tekijötä. 

Kunniamaininta. Kalle Nordling. Cave Diving at Plura Norway 

Hieno video! Vauhdikas huumoria sisältävä sukelluksen makuinen video.  

 

H nuoret 
 

Sarjaan ei tullut yhtään kuvaa. 

 


