


- Tämä opas näki päivänvalon vuosina 2006-2007. Opastin siihen aikaan aloittelijoita kuivapuku-
sukeltamisen pariin. Aikaa opetukseen on yleensä niukasti, ja on paljon tärkeitä asioita joita 
oppilaan on saatava ymmärtämään yhden päivän aikana. Oli siis tarvetta tehdä itselleen muistin-
panoja sekä luoda selkeitä piirroskuivia siitä, että miten kuivapuvun kanssa tulisi toimia ja miten 
taitoja tulisi suorittaa. 
Ajan mittaan opetusmuistio alkoi saamaan sen nykyistä muotoa. Opetusmenetelmät ovat käytän-
nössä koettuja ja ne ovat päivitetty aina kun tarvetta on ilmennyt. Myös oppilaiden antama palaute 
on antanut minulle hyvin arvokasta tietoa. Koska on ilmeistä että suuri osa maamme kuivapuku-
sukeltajista hankki kuivapukukoulutuksensa muuta tietä kuin seurojen tai sukelluskeskusten kautta, 
ja näin ollen jäävät ilman minkäänlaista kurssimateriaalia, ajattelin että tämänkin materiaalin julkiseksi 
saattaminen voisi joidenkin kohdalla hiukan auttaa opetusta ja selkeyttää tavoitteita. 

- Opas on siis tarkoitettu henkilöille jotka opettaa aloittelijalle kuivapukusukeltamisen riemua ja iloa.
Tämä ei ole täydellinen oppikirja, vaan se ainoastaan tukee opetusta ja antaa vinkkejä opettajalle. 

- Lähtökohtana on että opettajana toimiva henkilö osaa itse sukeltaa kuivapuvulla, ja että hänellä 
riittävästi kokemusta ja taitoa opetustehtävään. Tähän teokseen en ole katsonut tarpeelliseksi mainita 
kaikki yksityiskohdat, joten opettajan on tunnettava ne ja lisättävä niitä opetuksen. Tämä takia tämä 
teos ei sovellu “itseopiskeluun” sillä tärkeitä asioita saattaa jäädä huomioimatta, jotka ainoastaan 
kokenut ja pätevä opettaja pystyy täydentämään.

- Jokainen opettaja vastaa itse siitä että opetus, opetusmenetelmät sekä ympäristöt ovat turvallisia.

- Kukaan ei ole valmis kuivapukusukeltaja muutaman tunnin opetuksen jälkeen, mutta opetuksen
jälkeen on helpompaa ja ennen kaikkea turvallisempaa jatkaa omatoimista harjoittelua kun tunnetaan
ne tärkeimmät seikat jotka vaikuttavat nosteen hallintaan. Kuivapukusukeltaminen vaatii täydellistä
nosteenhallintaa jotta se olisi rentouttavaa ja turvallista kaikissa olosuhteissa. 

- Runsas harjoittelu luo itsevarmuutta ja taito menee luun ytimeen. 

  

Kim Nyström 2008. (päivitetty 2011) 

Kiitokset avusta ja tuesta Pekka Puomiolle sekä “Merileijonalle”    

 

Huomioitavaa!

Kaikki teksti ja kuvamateriaalit (paitsi kansikuva) on tekijän omaisuutta eikä niitä saa kopioida, monistaa,
tai julkaista ilman tekijän lupaa. Yksityishenkilö voi kuitenkin tulostaa kopiot omaan henkilökohtaiseen
käyttöönsä. 

Allekirjoittanut ei vastaa toisen henkilön antamasta opetuksesta, tai toisen henkilön omatoimisesta 
harjoittelusta ja näiden seurauksista.



Opettajalle

- Kuivapuvulla turvallisesti sukeltaminen perustuu siihen että nosteenhallinta on täydellisesti hallinnassa. 
Oppilas tulisi myöskin ymmärtää täydellisesti kaikki ne seikat mitkä vaikuttaa nosteeseen. 
Huomionarvoiset seikat ovat myös pukeutuminen eli alusvaatetus. Näiden merkitys tulisi korostaa.

- Koulutusvaiheessa ei täytetä liiviä/vingsiä muutoin kuin pinnalla. Ilman (nosteen) lisääminen tapahtuu 
ainoastaan pukua käyttämällä. Korosta myös että keuhkoissa oleva ilmamäärä vaikuttaa nosteeseen, 
varsinkin kun “halutaan puhkaista pintajännitystä”. Henkeä ei kuitenkaan saa pidättää missään vaiheessa 
sukelluksen aikana!!

Muista selostaa mitä tarkoittaa seuraavat sanat ennen kuin käytät niitä.
- Tyhjennysventtiili 
- Puvuntäyttöventtiili / täyttöventtiilin letku ( uusi ja vanha malli!)

Painota seuraavia seikkoja.

- Tarkista itse ja pyydä pariasi tarkistamaan että vetoketju ja ilmantäyttöletku on aina kunnolla kiinni 

- On otettava huomioon että puvun täyttäminen kuluttaa samaa ilmavarastoa mitä käytät hengittämiseen. 
Ilmankulutus nousee!

- Älä koskaan pidätä hengitystä sukeltaessasi.

- Selosta hypotermian vaikutukset. Myös lämpöhalvaus, kylmäshokki ovat var teenotettavia riskitekijöitä 
kun toimitaan kuivapuvussa.

- Kiristävä kaulamansetti voi olla tappava. Selosta että miksi!

- Hyvin talkittu kaulamansetti mukautuu hyvin kaulalle, on tiivis sekä mukava pitää.

- Aloita aina jokainen sukellus tarkistamalla nostetta! Puku ja liivi tyhjänä tulisi sukeltaja kellua siten, 
että vesiraja kulkee silmien tasolla. Jos ei, niin poistu vedestä ja lisää tai vähennä painoja kunnes 
turvallinen noste on saavutettu!

 

 

 

Varatkaa opetukseen riittävästi aikaa

- Teoria                                 30 min

- Pukeminen ja valmistelut    30 min.

- Allasharjoitukset          min 60 min.

Huolehdi siitä että oppilaalle jää myös riittävästi aikaa omatoimiseen sukeltamiseen altaassa.



- Selosta uimahallin säännöt ja aikataulut.
- Varusteiden läpikäynti ja tarkistus ( että löytyy tarvittavat letkut ja painot )
- Oppilaan kokemustason kartoittaminen. (hyvin tärkeää)
- Selosta kuivapuvun yksityiskohdat, sekä myöhemmin hankittavat lisäosat ( kuivahanskat ym.)
- Selosta alusvaatetuksen merkitys, sekä painot, pullokoot ja niiden merkitys 
  nosteeseen hallintaan ja hyvän tasapainon saavuttamisen kannalta. 
- Selosta miten oikea painomäärä löydetään, ja että miten väärä painotus ilmenee 
- Selosta että miten kuivapuvun kanssa liikutaan niin kuivalla maalla, kuin myös vedessä,
  ja että miten vältytään puvun rikkoutumiselta.
- Näytä ja selosta miten täyttö ja tyhjennysventtiilit tulee käyttää oikeaoppisesti. 
- Kerro miten vuotokohta paikallistetaan, ja että miten toimitaan vedessä jos vuoto ilmenee.

Pukeutuminen, tarkistetaan puvun istuvuus ( mansetit) ja sen toiminta
Laitepaketin kasaaminen, laitepaketin pukeminen, paritarkistus sis. vetoketjun ja puvuntäyttöletkun.

Veteen meno ja vesiharjoitus 1

 - Veteen mennään invatikkaita pitkin (jos löytyy), ja tehdään nosteen tarkistus pinnalla.
 Liivin ja puvun tyhjennys, seuraavaksi pohjalle  polviasentoon (syvyys n.1,5m) missä käydään läpi 
venttiilien toiminta.  Suoritetaan “finpivottia” eli haetaan oikea noste.  Tyhjennettäessä pukua 
tulisi katseen nostaa suoraan ylös, ja puvun tyhjennysventtiilin tulisi tällöin osua näkökenttään, käännetään 
vaikka hihaa jos ei muuten auta. 
Tavoite asiakkaan tulisi oppia näkemään ja kuulemaan kun ”ilmat lähtee, sekä paikallistamaan puvun sisällä 
olevia ylimääräisiä ilmataskuja. 

Uintiharjoitus 1.

- Uintirata kulkee 1,5 m ja 4.5 m välillä. Tavoiteena on että oppilas pysyy koko ajan pohjan läheisyydessä 
sitä kuitenkaan koskematta ( ei saa kontata eikä sormikävellä )
- Pinta palaveri. Tämän jälkeen laskeutuminen kohti pohjaa ja puvulla jarruttaminen. Tavoite on että oppilas 
pysähtyy ennen pohjaa. (Tämän jälkeen uintia pari kierrosta altaassa)
- Pintapalaveri, selostetaan tilanne jossa pukuun tulee liikaa nostetta eli ilma laajenee liiaksi ja noste 
muodostuu vaaralliseksi. Miten tällaisesta tilanteesta päästään pois. Opettaja tekee mallisuorituksen. 
 

KUIVAPUKUSUKELLUS HARJOITUSTEN KULKU JA SISÄLTÖ UIMAHALLISSA
 (tai samankaltaisessa ympäristössä)



 Vesiharjoitus 3.

-Valmistautuminen jättiläisloikkaan. 1. puku tyhjäksi , venttiili auki 2 Liiviin ilmaa. Tarkista letkut ja venttiilit 
sekä muut välineet. (sivu 9.) 
-Pinnalla ok merkit ja laskeutuminen alas ilman pohjakosketusta.
-Vapaamuotoista sukeltamista.
-Vedestä poistuminen, paketti riisutaan pinnalla seisoen matalassa vedessä, Huom. puvuntäyttöletku!

Puvun riisuminen.

-Muista! Pyydä aina sukellusparia auttamaan, ja varo kaulamansettia!
-Puvun pakkaaminen, kuivattaminen ja säilyttäminen. Mansettien talkitus, vetoketjun voitelu, sekä tarkista 
 ettei ole vuotokohtia. ( Kondenssi ei ole vuoto!)
-Kerro miten puvun käyttöikä saadaan pidennettyä.

Extra:
 
-Parta, sänki ja tukka ja niiden yhteisvaikutus kaulamansetin kanssa. 
- Myös kellot ja korut saattavat olla haitaksi tai jopa vahingoittaa pukua. 
- Hupun ja puvun pesu sekä hoito. 
- Puvun paikkaus, Todennäköiset vuotokohdat. 
- Selosta vetoketjun huolellisen käsittelyn merkitys, kuten sen puhtaana pitäminen ja rasvaus. 
- Näytä miten oppilaan kuivapuku kuivatetaan, pakataan ja säilytetään oikeaoppisesti.

  Vesiharjoitus 2.

- Oppilaan puku täytetään ilmalla ja häntä päästetään kohti pintaa. Oppilas on sikiöasentoa käyttäen saatava 
noste neutraaliksi ennen pintaa. (Sopiva syvys harjoituksen aloittamiselle on noin 2,5 - 3 metriä)

-Liivintäyttöletkun irtiotto pohjassa ja takaisin laitto ”sokeana”. Huomioitava että ilmantäyttöpainiketta
ei saa painaa letkun kiinnityksen aikana, jotta vesi ei tulisi venttiilin kautta pukuun.

-Seuraavaksi hidas “leijunta” kohti pintaa.

-Pinnalla liivintäyttö, puvun täyttö ja puvuntyhjennysventtiilin sulkeminen. Laitepaketin riisuminen kelluen 
vedessä, huom. puvuntäyttöletku!  Noustaan vedestä!



Painopiste

  Oikean tasapainon löytäminen.

Alusvaatetus tasapaksu. Ilmatilavuus kehon ja puvun välillä saman paksuinen. Eli ei muodostu sellaisia ilma 
kerääntymiä jotka vaikeuttaa tasapainoa.

Sukeltaminen helppoa ja uintiasento virtaviivainen.

Jalkoihin on kerääntynyt ilmaa sen verran että noste on tässä suurempi kuin muualla, syynä voi olla että on 
käytetty liian paksut alushousut. Jalat nousee ylös, ja puvun tilavuuden säätely on vaikeaa. 

Sukeltaminen erittäin vaikeaa, ja tahaton pintaan nousu uhkaa.

Ylävartalon vaatetus liian paksu verrattuna alaraajoihin. Uintiasento hankala, sukeltaja ei liuu vaan "kävelee" 
veden alla Jos painoja on liikaa saattaa myös ilmat purkaantua kaulusmansetista huppuun. 

Tilanne hankala ja voi muodostua kriittiseksi.



  Normaali tilanne
  Painomäärä oikea:

- Kaulamansetti ei vuoda.
- Huppu istuu mukavasti.
- Leijuminen välivedessä
  vaivatonta ja helppoa.

  Liika painoa:

- Ilma karkaa kaulamansetin alta huppuun.
- Kaulassa kiristävä tunne.
- Huppu päästää vettä sisälle.
- Maski ei tahdo pysyä kuivana.

  Liian vähän painoja:

- Hupusta imeytyy ilmaa kaula-
mansetinkautta pukuun.
 - Huppu tuntuu tiukalta ja kylmältä.
Korvat tuntuvat menevän lukkoon.

Oikean painomäärän toteaminen sukelluksen aikana.

Väärän painomäärän toteaminen ja haitat.

Jos painoja on liikaa, niin tämän ylimääräisen painon 
kompensoimiseksi vaaditaan paljon “ylimääräistä” i
lmaa pukuun.
Ylimääräinen ilma ei enää sitoudu alusvaatetukseen
vaan alkaa vaeltamaan puvun sisällä isoina kuplina.

Ilmalla on yleensä taipumus vaeltaa ylös hartioihin ja 
sukellusasennosta tulee väärä. Sukeltaja alkaa 
“polkemaan polkupyörää”. 

Poistoventtiilistä voi myös tahattomasti pulpahtaa ilmaa 
joten sitä joudutaan jatkuvasti lisäämään. 

Ilmankulutus nousee,

Jos sukeltaja on samalla sekä etu että ylipainoinen 
saattaa ilma helposti kerääntyä jalkoihin. Sen 
poistaminen ja nosteen saattaminen takaisin 
hallintaan, vaatii jo tietynlaisia taitoja joita jokainen 
kuivapukusukeltajan on ehdottomasti hallittava!

Tilanne voi helposti ryöstäytyä käsistä, ja johtaa 
tahattomaan sekä hengenvaarallisen liian nopeaan 
nousuun kohti pintaa.



Ilman postaminen puvusta

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa
että ilma pysyy tämän viivan
yläpuolella

Opettaja! Näytä mallisuoritus.



Turvallisin tapa suorittaa nousua kuivapuvulla!

Väärä tapa suorittaa nousua kuivapuvulla!

Ajattele ennakoiden!
Poista ylimääräinen ilma puvusta ja liivistä 
ennen kuin alat suorittamaan nousua. 

Suorita nousua uiden ja
negatiivisellä nosteella.

Kun puvussa oleva ilma on
laajentunut ja noste on neutraali, 
on jälleen aika poistaa ylimääräinen 
ilma puvusta.

Näin jatketaan kunnes
saavutetaan haluttua
syvyyttä.

Lädetään pintaa kohti
positiivisellä nosteella.
Puvussa on “liikaa ilmaa”.

Puvussa oleva ilma laajenee
nopeasti ja nosteen hallittavuus
ryöstäytyy käsistä ilman nopean 
laajenemisen seurauksena.

Suoritetaan “hätätyhjennys”
jonka seurauksena vajotaan
alas. Tällöin joudutaan monasti
laittamaan liikaa ilmaa pukuun jotta 
vajoaminen saataisi pysäytettyä.

Tällainen nousutapa aiheuttaa sen, 
että nosteenhallinta on vaikea pitää 
hallinnassa. Eikä “ jo-jo profiili” ole 
suotavaa jos halutaan pitää 
sukeltajantautia loitolla.

Opettaja! Näytä mallisuoritus.



Jalkoihin kerääntyy ilmaa ja noste muuttuu positiiviseksi. 
Sukeltaja alkaa roikkumaan jaloista.

Kuivapuvun pikatyhjennys

Opettaja! Näytä mallisuoritus.

Opettajalle:
Harjoitus suoritetaan siten että opettaja menee makuulle altaan pohjalle.
Syvyys 2,5-3 metriä. Hän ottaa oppilaan yläpuolelleen, ja täyttää ilmaa 
oppilaan pukuun, mutta vain sen verran jotta oppilaan noste muuttuu lievästi 
positiiviseksi. Toisella kädellä pidetään kiinni oppilasta esim. laitepaketin 
olkaremmistä, ja toisella kädellä nostetaan oppilaan jalkoja kohti pintaa.
Kysytään oppilaalta OK.

Oppilasta työnnetään rinnasta kohti pintaa. Jos ilmaa on liikaa tai tönäisy
on liian voimakas, niin oppilas ei kerkeä reagoida tilanteeseen. 
Aloitetaan varovasti ja lisätään nostetta hiukan mikäli oppilas pysyy mukana.
(2-3 hyväksyttyä suoritusta riittänee). 

Muistuta! Pidä hengitystiet auki. 



-Tyhjennä ylimääräiset
  ilmat pois puvusta, esim.
  menemällä kyykyyn.
-Täytä nostoliivi (Wingsit)

Viimeiset tarkistukset ennen sukellusta. 

- Tarkista vielä kerran venttiilien toiminta!
- Tarkista noste! 
- Suorita viiden pisteen laskeutuminen.

Veteen hyppääminen säätötilavuuspuvun kanssa

Opettaja! Näytä mallisuoritus.

Tarkista että puvuntäyttöletku
on kiinnitettynä venttiiliin, ja että
venttiili toimii niin kuin pitää!

Tarkista että tyhjennysventtiili
on täysin auki ja että se toimii.

Pyydä pariasi tarkistamaan että
vetuketju on todella suljettu! 
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