
Merikarttanavigointityöryhmä
Arbetsgruppen för sjökortsnavigering

                     Merikarttanavigoinnin finaali 2016 Porvoo

Aika: 2.8.2016
Sää: Heikko suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0 – 2 m/s. Hyvä näkyvyys. Aurinko laskee 22.13 ja
nousee 4.30
Eranto: Kartan oikeanpuolen kompassiruususta
Vene: 18 metrinen moottorivene, syväys 2,2 metriä. Veneessä on magneettikompassi, VHF ja 
tutka.

Suuntimat tehdään käsisuuntimakompassilla, joka on eksymävapaa.
Laskettaessa nopeuksia on käytettävä kahta desimaalia. Vastauksissa käytetään 1 desimaalin
tarkkuutta. Vauhdin muutokset ovat välittömiä. Käännökset ovat välittömiä. Uivat merimerkit 
ovat paikoillaan. 

Lähtöpiste on 64° 01,29' N, 025° 25,18' E. Kulkusuunta on sama kuin kaverillasi, joka on 
oikealla puolellasi 2 mpk etäisyydellä ylittäen reittijakojärjestelmäalueen meriteiden sääntöjen 
mukaisesti. Tämä suunta pidetään niin kauan, että tullaan Norrbådanin ja Norrudin väliin. 
Tästä otat tosisuunnan 157,0 astetta. Kello on 21:40:03. Vauhti pysyy vakiona.

1. Mitkä ovat kääntöpisteen koordinaatit? 

2. Mikä on kompassisuunta?

Kun tulet 3 metrin väylälle, lähdet ajamaan kohti Svensksundia väylää pitkin.
Jatkat 4,5 metrin väylällä ja päätät tarkistaa lokin mahdollisen nopeusvirheen takia. Nostat 
vähän vauhtia.  Mittaat vauhdin ottamalla viittojen ohitusaikoja. Väylän ensimmäisen vihreän ja
ensimmäisen punaisen viitan välin ajoajaksi saat 30 sekuntia. Ensimmäisen punaisen ja toisen
punaisen väliseksi ajaksi saat 2 minuuttia 10 sekuntia. Ensimmäistä mittausta aloittaessa kello
on 22:24:10.

3. Mikä on nopeutesi?

Kun 4,5 metrin väylällä Viira on suoraan sivulla, lähdet kääntymään oikealle kokoajan Viira 
sivulla kohtisuoraan pitäen, kunnes tulet 9 metrin väylälle.

4.Milloin tulet 9 metrin väylälle?

Saavuttuasi 9 metrin väylälle lähdet ajamaan kohti Hyljekrunnin majakkaa. Näet alueella 
joitakin vilkkuvia strobovaloja. Kun Kallan vihreä sektori on 45 asteen keulakulmassa 
(suuntimahetki on piste A), näet samalla linjalla yhden vilkkuvalon. Ajettuasi 4 min 35 sek on 
sama valo kohtisuoraan sivulla (piste B).

5. Mikä on valon sijainti?

Huomaat pelastusrenkaan hävinneen aluksesta. Epäilet sen kadonneen pisteen A kohdalla. 
Käännyt takaisin etsimään sitä pisteen B kohdalla. Vauhdin pudotat 4 solmuun. Päätät 
suorittaa etsintää seuraavasti: 

      



I) ajat kaksi kertaa A – B mittaisen matkan, 
II) sitten käännyt kompassin mukaan oikealle 120 astetta ja 
III) ajat A – B mittaisen matkan sekä 
IV) sen jälkeen käännyt kompassin mukaan oikealle 120 astetta. 
Toistat saman (I-IV) vielä kaksi kertaa.

Kello 01:10:00 etsintä lopetetaan ilman tulosta.

6. Mitä pitäisi tehdä?

Nostat vauhdin takaisin ja päätät kääntyä takaisin 9 metrin väylälle paikkaan, josta lähdit 
aikaisemmin kohti Hyljekrunnin majakkaa.

7. Mikä on kompassisuunta?

9 metrin väylää aluksi seuraten lähdet ajamaan kaakkoiseen suuntaan niin kauan, että noin ks 
154 olevat linjavalot saat kiinni ja sitten käännyt valojen osoittamalle linjalle.

Vähän kello 2 jälkeen näet Munan reunamerkin länsipuolella väylää pitkin luoteeseen ajavan 
konealuksen, jonka mastossa on kolme vihreää valoa, jotka muodostavat kolmion.

8. Aiheuttaako toimenpiteitä? Jos aiheuttaa, niin mitä ja miksi?

9. Mitä kello on kun Viiran apuloisto tulee näkyviin?

10. Mitä on otettava huomioon jos ko. loistoa aikoo käyttää navigoinnissa?

Olet sopinut ajan Hallan kuivatelakalle kello 05:15. Ajattelet hidastaa vauhtiasi, koska et halua 
mennä ankkuriin odottamaan. Olet suunnitellut käyttäväsi suorinta reittiä väyliä pitkin, kunnes 
voit ajaa väylältä telakalle sen pituussuunnan muodostamaa keskilinjaa pitkin.

11. Kuinka paljon pitäisi vauhtia hidastaa?

Päätät kuitenkin pitää saman vauhdin ja tarkistat ohjailukompassin eksymän. Ajat Kraaseli 1 ja
2 välin edestakaisin Laukko – Kassari linjaa pitkin. Kompassi näyttää 161,0 ja 333,0 astetta.

12. Mikä on eksymä ajetuille suunnille?

13. Mikä oli alkumatkan nopeus, ennen kuin sitä nostettiin?

14. Mitä kello oli, kun saavuit kartalle?


