
 

Sukelluskuvauksen SM 2019 tulokset 
 
Sukelluskuvauksen SM-kilpailuun saapui määräaikaan 1.11.2019 mennessä 135 kuvaa tai videota 22 
osallistujalta, mikä on hieman vähemmän kuin viime vuonna. Kaikkiin sarjoihin saapui vähintään kolme 
työtä, joten ne voitiin arvostella. Tuomareina toimivat sukelluskuvaajat Stig Gustavsson ja Pekka Tuuri. 
 
Vuoden sukelluskuvaksi valittiin Juhani Väihkösen kuva Mermaids, joka oli myös Kotimaa-sarjan voittaja. 
Väihkönen keräsi kilpailussa yhteensä 7 palkintosijaa tai kunniamainintaa. Myös Tommi Pasanen keräsi 
yhteensä 7 sijoitusta tai kunniamainintaa sekä Mika Saareila yhteensä 5. 
 
Tuomariston mukaan video- ja allassarjoissa oli hyvä taso, muuten taso vaihteli. Joka sarjassa oli jälleen 
kerran hienoja kuvia. Ulkomaan kuvat eivät olleet parempia kuin kotimaan kuvat. Tuomaristo toivoo, että 
jatkossa nähtäisiin enemmän hylkykuvia. Itämerellä on ainutlaatuinen kirjo vanhoja autenttisia hylkyjä, ja se 
on vahvuutemme myös kansainvälisesti. Tuokaa sitä esille. Näkyvyydet sallivat kyllä kuvaamisen, vaikka se 
onkin välillä vaativaa. 
 

Vuoden sukelluskuva 2019 
 
Mermaids. Juhani Väihkönen 
 
Suomalaisia järvenneitoja. Kuva erottui kaikista muista. Voimakas, rosoinen taidekuva. Pelkistetty 
mustavalkoisuus toimii hyvin. Neidot uivat harmonisessa ryhmässä painottomana lentäen. 
 



A. Makro 
 
1. Cleaners. Mika Saareila 
Dramaattinen, epätavanomainen kuva. Kuvan tekevät puhdistajakatkat, joita etsiessä katse viipyy kuvassa 
pitkään. Teknisesti loistava kuva. 
 
2. Putkessa. Jukka Suoniemi 
Kuvassa on käytetty tekniikkaa, jossa objektiivin eteen laitetaan putki ja kuva otetaan sen läpi. Kuvassa on 
hieno väriharmonia, kun eläimen värit heijastuvat putken seinämistä. 
 
3. Metsässäni. Juhani Väihkönen 
Klassisen harmoninen kuva, teknisesti hyvin toteutettu. 
 
Kunniamaininta: Lemons. Mika Saareila 
Kalat on valaistu hienosti takaa, valon tasapaino täydellinen. 
 
 

B. Kotimaa 
 
1. Mermaids. Juhani Väihkönen 
Erilainen, voimakas, rosoinen taidekuva. Pelkistetty mustavalkoisuus toimii hyvin. Merenneidot uivat 
harmonisessa ryhmässä. 
 
2. Rider. Mika Saareila 
Todella voimakas kuva, jonka kruunaa enkelinsiipimäinen pintaheijastus. Upea värien kontrasti: sininen 
taivas ja ruskeat rupikonnat. Vahva naaraan ja koiraan vorovaikutus. Kuva on loistavasti sommiteltu ja 
rajaus on sopivan tiukka. 
 
3. Sähkäri. Ari Linna 
Hieno luolasukelluskuva. Takavalo on valojen aatelia. Pimeä luolaympäristö on saatu valaistua hienosti 
polttamatta etualaa puhki. Hyvä syväterävyys ja avaruuden tuntu.  
 
Kunniamaininta: Sukellusporukka. Antti Smal 
Hieno sukeltajien harmonia, ryhmän sommittelu toimii. Etummainen sukeltaja pomppaa esiin hyvän 
valaisun ansiosta 
 
Kunniamaininta: Talven aloitus. Teemu Lakka 
Maalauksellinen kukka-asetelma, kuin 1800-luvun mestarin kädestä. Hienosti saatu kuvaan harvinainen 
luonnonilmiö. 
 
Kunniamaininta: Just Chilling. Olli Lappi 
Kuvan idea on hyvä, surrealistinen tilanne. Malli on hyvässä asennossa, istuu luonnollisesti ja rauhallisesti. 
 
 

C. Ulkomaat 
 
1. Bladerunner 2019. Ari Linna 
Dramaattinen seinämä on valaistu hyvin. Hyvä sommittelu, saatu sukeltaja sopivasti näkyviin viemättä 
terältä huomiota. Teknisesti hyvin toteutettu. 
 
2. Universumin portti. Riku Huuhka 
Upeat valonsäteet, mystinen tunnelma. Kuvassa on hyvä rajaus ja sommittelu, ja kivet vasemmalla 
kehystävät hyvin kuvaa. 



 
3. Ylpeänä. Jukka Suoniemi 
Kohtaaminen. Hyvä katsekontakti ja vuoropuhelu eläimen ja kuvaajan välillä. Alavalo toimii hienosti, 
irrottaa seepian taustasta. 
 
Kunniamaininta: Yksinäinen matkaaja. Juhani Väihkönen 
Mahtava kohtaaminen valashain kanssa. Kuvassa näkyy hienosti myös pohja. Kaunis pintavalo, valotus 
onnistunut hyvin. 
 
Kunniamaininta: Shark Cave. Mika Saareila. 
Hyvin kuvattu hairyhmä, hyvä sommittelu.  
 
 

D. Allas 
 
1. The Other Side. Tommi Pasanen. 
Kuva on ihan kuin tieteiselokuvasta. Kasvojen heijastus on todella kolmiulotteinen, ne tulevat melkein ulos 
vedenpinnasta. Todella mystinen kuva. 
 
2. Merenneito pimeydessä. Juhani Väihkönen. 
Kuvassa on hieno valo, joka osuu kauniisti malliin. Tässä on uskallettu katkaista pyrstö alhaalta, hyvä 
ratkaisu. Hyvä sommittelu. 
 
3. Divefinland. Juhani Väihkönen 
Malli on onnistunut todella hyvin, sillä harva pystyy olemaan luontevan näköinen veden alla. 
Mielenkiintoinen, dramaattinen tausta. 
 
Kunniamaininta: Suvi. Olli Lappi. 
Hienosti toteutettu kuva, jossa allas on piilotettu hyvin, sitä ei huomaa lainkaan. 
 
 

E. Teema: tasapaino 
 
1. Compressor diver. Mika Saareila 
Terävä kuva, jossa hyvä rajaus. Kasvot valaistu hyvin. Rosoinen, erikoinen, voimakas tunnelma, joka 
herättää voimakkaita tunteita. 
 
2. Libra. Tommi Pasanen 
Kuvassa ihmisvartalon atleettisuus pääsee oikeuksiinsa, hyvä tasapaino ja leijunta. 
 
3. AerAqua. Tommi Pasanen 
Dynaaminen kuva, vapaasukeltajan tasapainoinen liuku, hallittu asento, josta näkee, että treenattu on. 
 
 

F. Pinta 
 
1. Seikkailu. Eero Marttinen 
Mystinen utu ja taustalla mystiset vuoret, pullot valmiina lähtöön, seikkailu odottaa. 
 
2. Maailman paras harrastus. Pauli Sorsakari 
Kuvassa on kaikki suomisukelluksen elementit: sukeltaja, vene, kippari, lippu Cousteau-pipo ja sinivalkoinen 
taivas. Kontrasti on sopivan vahva. 
 



3. Siesta. Tommi Pasanen 
Hienot räpylät ja leppoisa kesäinen tunnelma. 
 
Kunniamaininta: Rakkaudella Rummusta. Olli Lappi 
Maailma paranee, kun Rummun vankila muuttunut romantiikan tyyssijaksi. 
 
 

G. Videot 
 
1. Free in Blue. Tommi Pasanen 
Ihanaa vapasukelluksen fiilistä. Rauhallinen, kaunis ja hyvin rytmitetty video. Jumalainen sinipukuinen 
vapaasukeltaja pisteenä iin päällä. 
 
2. Close Encounters. Tommi Pasanen 
Mahtavat hait ja delfiinit. Video on leikattu riittävän napakasti. Dramaattinen alku, monipuolinen. 
 
3. Underwater Encounter. Juhani Väihkönen 
Malliosuus oli todella kaunis, taidokas malli ja taidokasta kuvausta. Videolle saatiin vangittua mallin 
liikehdintä kauniisti aaltoilevassa asussa. 
 
Kunniamaininta: Underwater World. Tommi Pasanen 
Monipuolinen kooste koralliriutan tuikkivasta jalokivimäisestä elämästä. 
 
 

H. Nuoret 
 
1. Ilman kuplia. Iiro Lappi 
Reipas video, teknisesti hyvälaatuinen, oli osattu leikatakin kivasti. 
 
2. Kaveripiiri. Tiina Boman 
Mahtava sommittelu, ihana hulavannekupla 
 
3. Monni. Tiina Boman 
Mureena hienosti esillä, silmä tulee hienosti näkyviin. 
 
Kunniamaininta. Pilli ja Pulla. Tiina Boman 
Hienosti saatu saman kuvaan kaksi merisiiliä ja sukeltaja. 
 
 
 
 
 


