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CMAS Enriched Air Nitrox – Nitroksisukeltamisen peruskurssi syksy 2019 
 
Tampereen Urheilusukeltajat ry järjestää Sukeltajaliitto ry:n koulutusohjelman mukaisen 

nitroksisukeltamisen peruskurssin (CMAS Enriched Air Nitrox Diver). Kurssin tavoitteena on perehdyttää 

aloittelevat tai kortitetut laitesukeltajat nitroksisukeltamisen teoriaan ja käytäntöihin. CMAS Enriched Air 

Nitrox Diver -kortitetulla sukeltajalla on ne tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat suoranoususukeltamisen 

enintään 40% happea sisältävillä vakioiduilla nitroksiseoksilla. CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kurssi on 

tasoltaan perustason erikoiskurssi. Kurssin järjestelyissä noudatetaan Sukeltajaliiton järjestämisohjetta. 

CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on tieto-, taito- ja kokemustaso, 

joka mahdollistaa sen, että hän osaa 

• Analysoida nitroksiseoksia 

• Merkitä nitroksipullot oikealla tavalla 

• Suunnitella suoranoususukelluksia enintään 40% happea sisältävillä vakioiduilla nitroksiseoksilla 

• Toteuttaa suoranoususukelluksia enintään 40% happea sisältävää vakio seosta käyttäen toisen, 

vähintään samantasoisen koulutuksen omaavan sukeltajan parina 

 

Kurssin pääsyvaatimukset 
 

CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kurssin osallistujan on oltava vähintään 14 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei 

ole. Hänellä on oltava  

• Voimassaoleva Tampereen urheilusukeltajat ry:n jäsenyys 

• CMAS One Star Diver -kortti, tai vastaava toisen kansainvälisesti hyväksytyn 

sukelluskoulutusjärjestön myöntämä, ISO 24801-2 (Autonomous Diver) -standardin vaatimukset 

täyttävä kortti 

• Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka on todettu joko terveysselvityslomakkeella tai sukeltajan 

lääkärintodistuksella 

• Huoltajan kirjallinen lupa, mikäli oppilas on alaikäinen 

Kortitusvaatimukset 
 

Saadakseen CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kortin, oppilaan on: 

• Oltava CMAS One Star Diver -kurssin kaikki läpäisyvaatimukset hyväksytysti suoritettuna ja täytettävä 

kaikki kohdassa ”Pääsyvaatimukset” luetellut muut ennakkovaatimukset 

https://taursu-fi-bin.directo.fi/@Bin/93354235bc775108725cdca4b1671034/1569586430/application/pdf/259380/Taursu_nitrox_-kurssi_kurssi-info_2014.pdf#page=3
https://taursu-fi-bin.directo.fi/@Bin/93354235bc775108725cdca4b1671034/1569586430/application/pdf/259380/Taursu_nitrox_-kurssi_kurssi-info_2014.pdf#page=3
https://www.sukeltaja.fi/files/upload_pdf/160091/CMAS%20Enriched%20Air%20Nitrox%20Diver%20jarjestamisohje%20suomi.pdf
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• Läpäistävä hyväksytysti kurssin teoriaosuus 

• Läpäistävä kurssin teoriakoe niin, että vähintään 75% teoriakokeen vastauksista on oikein 

• Läpäistävä hyväksytysti kurssin käytännön harjoitukset 

• Täytettävä kurssiin liittyvät taloudelliset velvoitteet 

 
CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kortti on voimassa toistaiseksi. 

 

Kurssin sisältö 
 

Kurssi koostuu teoriaopetuksesta ja käytännön harjoittelusta. Kurssiin ei kuulu pakollisia avovesisukelluksia.  

Kurssilla annetaan mahdollisuus sukeltaa nitroxilla ylimääräisenä osana kurssia, jolloin sukelluksella 

keskitytään sukellussuunnitelman tekemiseen, sukelluskaasun analysointiin, suunnitelman oikeaan 

toteutukseen sekä tasapainotuksen ja sukellussyvyyden hallintaan. 

Kurssin teoriaosuus suoritetaan pääsääntöisesti Sukeltajaliiton e-oppimisympäristöä käyttäen. Ennen 

teoriakoetta asiat kerrataan kouluttajan johdolla käytännön harjoitusten yhteydessä 

 

Kurssin aika ja paikka  
 

Teoriaosuus ja teoriakoe toteutetaan enimmäkseen e-oppimisympäristössä. Läsnäolo aloitustilaisuudessa, 

teoriakokeessa ja käytännön harjoituksissa on välttämätöntä.  

Kurssin aloitus- ja infotilaisuus järjestetään tiistaina 15.10.2019 klo 18-20 seuran täyttöasemalla Maijalassa, 

(osoite: Hyllilänkatu 1, varasto nro 26). Käytännön harjoitukset ja teoriakoe suoritetaan Maijalassa 

keskiviikkona 23.10 klo 18-21. Harjoitukset jatkuvat lauantaina 26.10 Maijalassa klo 9.30, jolloin oppilailla on 

mahdollisuus sukeltaa nitroxilla. Sukellukset eivät ole pakollisia.  Kurssin aikataulu voi muuttua vielä kurssin 

aloitustilaisuudessa 15.10.2019 

 

Kurssin vastuukouluttaja  
 

Kurssin vastuukouluttajana toimii Kati Aaltonen (FIN M1 19 000 012), joka suorittaa samalla näyttökokeena 

CMAS Nitrox Instructor -kurssin. Tämän vastaanottaa ja valvoo Tapani (FIN M3 10 000 001). Molemmat 

kouluttajat ovat paikalla ja käytettävissä kurssin teoria- ja harjoitusosuuksissa, ja vastaavat kaikkiin kurssia 

koskeviin sekä muihin sukellusharrastukseen liittyviin mieltä askarruttaviin kysymyksiin. 
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Kouluttajien yhteystiedot: 

Kati Aaltonen kati.aaltonen@gmail.com p. 040 542 2401  

Tapani Kallioniemi tapani.kallioniemi@kolumbus.fi p. 0400 957 207 

 

Kurssin hinta  
 

Nitroksisukeltamisen peruskurssin hinta on 110 euroa, sisältäen: 

1. Teorialuento-osuuden 

2. Mahdollisuuden 1-2 avovesisukellukseen nitroxilla Tampereen lähialueella, ja avovesisukelluksilla 

käytettävän nitroxin 

3. Käyttöoikeuden Sukeltajaliiton Nitroksisukeltamisen perusteet -oppilaspakettin 

4. CMAS Enriched Air Nitrox Diver -kortin 

Hinta ei sisällä mitään sukellusvälineitä tai varusteita, niiden hankinnasta oppilaat vastaavat itse. Kurssin 

sukellukset eivät vaadi erikoisvälineitä, eikä täytettävien pullojen tai laitteiden tarvitse olla happipuhtaita. 

Kouluttajalla on vastuuvakuutus, mutta kurssilaisen kannattaa tarkistaa oma vakuutusturva ennen 

avovesiharjoitusten alkamista.  

Ilmoittautuminen kurssille ilmoittautuminen tapahtuu Liiton jäsenrekisterin kautta. Mikäli tulee 

katumapäälle ja peruu ilmoittautumisensa ennen ensimmäistä teoriatuntia, on se maksutonta. Myöhemmin 

keskeytetty kurssi laskutetaan siinä suhteessa kun kurssi on edennyt. Mikäli oppilaalla todetaan jokin sairaus 

mikä estää sukeltamisen, maksetut maksut palautetaan lyhentämättömänä. Tämä menettely vaatii 

lääkärintodistuksen. 

Mikäli kurssi keskeytyy kouluttajasta tai seurasta johtuvasta syystä, palautetaan maksettu kurssimaksu 

kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli oppilas keskeyttää kurssin, niin toimitaan kuten yllä on mainittu. Mikäli 

oppilas tarvitsee lisäkoulutusta, niin kouluttajalla on oikeus periä oppilaalta 40 € / harjoituskerta.  

Kurssi on suoritettava loppuun 12 kk kuluessa aloituspäivästä. 

 

Tervetuloa kurssille! 

 

Kati ja Tapsa  

mailto:kati.aaltonen@gmail.com
mailto:tapani.kallioniemi@kolumbus.fi

