
MERIKARTTANAVIGOINNIN 
KARSINTAKILPAILU 2009     

Merikartta:   Ote harjoitusmerikartasta 1001 (Carta Marina;  INT)
Eranto:   Merikartan mukaan pyöristettynä lähimpään 0,1
Pääkompassin eksymä: Oheisesta taulukosta (s.2)
Aika:  29.8.2009
Merisäätiedotus klo 18.00: ”Aluksi utuista, yöstä alkaen selkenevää. Sää havaintoasemilla:

  Viira, tuuli etelälounaasta 2 m/s, utuista, näkyvyys 6 km;
  Hyljekrunni, etelä 2, utuista, 6.”

Olet ollut  tuttavilla saunomassa ja päätät lähteä vielä illalla ajamaan, koska sääkin vaikuttaa melko
mukavalta. Veneesi on uppoumatyyppinen moottorivene: pituus 9,05 m , leveys 3,45 m, syväys 0,95 m
ja koneteho 60 hv.

Lähdet liikkeelle Väliharu-saaren rannasta ( 63 º 56,01´ N ja 26 º 08,50´ E ) klo 21.05.00 nopeudella 4kn
KS 330 º.

1. Koska olet 1,2 -venereitillä?

Jatkat venereittiä kohti Summan saarta.
2. a) Mikä on KS venereitin mutkaan?
    b) Koska olet mutkassa ( nopeus on edelleen 4kn)?

Jatkat edelleen venereittiä kohti Summaa.

3. a) Mikä on uusi KS?
    b) Koska olet Levonnokan linjalla ( nopeus edelleen 4kn)?

Jatkat pitkin linjaa Keskiviira-Taipale ( nopeus edelleen 4kn).
4. a) Mikä on KS?
    b) Missä olet klo 21.38.18?

Näet styyrpuurin puolella kolme pystysuoraan päällekkäin olevaa valoa: ylin punainen, keskimmäinen 
valkoinen, alin punainen. Lisäksi näiden valojen oikealla puolella on kaksi päällekkäin olevaa vihreää 
valoa ja vasemmalla puolella kaksi päällekkäin olevaa punaista valoa.
5. Mikä tämä näky on?

Käännyt kohti em. valoja. 
6. Kummalta puolelta sivuutat ”ilmestyksen”?

Ohitat em. ”valomeren” ja ajelet hiljalleen salmen läpi, kunnes saat Länsikiven ja Länsiluodon linjaloistot 
linjaan, jolloin lähdet ajamaan tätä linjaa, kunnes Viira näkyy keulakulmassa 53º  klo 22.00.00.

7.Mikä on sijaintisi tällöin?

Syväväylällä (9,0) kohti satamaa näyttää olevan runsaasti liikennettä, joten päätät hieman kiertää. 
Mittaat suunnan kohti Muna-reunamerkin luoteispuolella olevaa väylän mutkaa ja alat ajaa KS 317,0º 
nopeudella 6kn.
Noin 3,5 minuutin kuluttua kaikuluotaimen hälytin pirahtaa ja aivan oikealla puolellasi on ranta. Pysäytät 
heti ja suunnit käsisuuntimakompassilla Viiran ks 288,7 º ja Länsiluodon linjaloiston ks 189,1 º.
8. a) Missä nyt olet?
    b) Missä kohtaa navigoinnissa tuli virhe?

Päätät toimia varmuudella ja otat suunnan kohti tuulivoimalaa ja ajaaksesi linjan Länsikivi-Eteläluoto 
kiinni. Lähdet liikkeelle klo 22.20.00 nopeudella 4kn.   

9. Koska olet linjalla? 

Lähdet ajamaan pitäen em. linjaa perälinjana. Nostat nopeuden 6 solmuun. Klo 22.46 havaitset oikealla 
etuviistossa valkoisen ja punaisen valon. Suuntima valoihin tuntuu pysyvän samana.
10. Mitä teet?

                                                                                                         s.   1

      



Ohitustilanteen jälkeen pohjan alta kuuluu kilahdus ja lokimittari alkaa näyttää nollaa.  Olet ilmeisesti 
saanut  ”Rapalan” lokipotkuriisi.  Olisikohan äsken ollut kyse uistelusta?  Jatkat linja ajamista.  Asetat 
moottoriin kierrosluvun 1800 rpm. Klo 22.48.45 Laitakarin punainen vilkku tulee näkyviin. Klo 22.57.30 
reunamerkki Muna on kohtisuoraan oikealla.
11. Mikä on nopeutesi moottorin kierrosluvulle 1800 rpm?

Päätät lähteä Vilniemen venerantaan yöksi ja korjata aamulla lokin. Kääntelet veneen rauhassa ja 
määrität paikan. Laitakarin valkoinen vilkku vaihtuu vihreäksi ja Hyljekrunni näkyy 
käsisuuntimakompassilla ks 57,9 º.
12. Mikä on sijaintisi nyt?

Lähdet ajamaan klo 23.03.30  KS 162,4 º. Asetat kierroslukumittariin 1800 rpm. 
Keulasuuntimalaitteeseen asetat valmiiksi keulakulman 76 º.
13. Mihin aikaan vieläkin selvästi erottuva tuulivoimala on kk 76º ?

Käännyt ajamaan kohti tuulivoimalaa.
14. Mikä on KS nyt?

Ajettuasi 0,95 nm käännyt suoraan etelään
15. Koska ranta tulee vastaan tuolla 1800 rpm –nopeusarvolla? 
Tietää sitten hiljentää vähän ennen sitä. 

Yöllä et kuitenkaan aja venerantaan, vaan jäät ankkuriin sivummalle loppuyöksi.
16.  Mitä merenkulullisia toimenpiteitä pitää vielä tehdä?

 

Ohjailukompassin eksymätaulukko

KS eks MS KS eks MS
010,0 -1,0 009,0 190,0 -3,0 187,0
020,0 0,0 020,0 200,0 -1,5 198,5
030,0 +1,0 031,0 210,0 0,0 210,0
040,0 +2,5 042,5 220,0 +1,5 221,5
050,0 +4,0 054,0 230,0 +3,0 233,0
060,0 +4,0 064,0 240,0 +5,0 245,0
070,0 +3,0 073,0 250,0 +6,0 256,0
080,0 +1,5 081,5 260,0 +8,0 268,0
090,0 0,0 090,0 270,0 +9,0 279,0
100,0 -1,5 098,5 280,0 +8,0 288,0
110,0 -3,0 107,0 290,0 +6,0 296,0
120,0 -4,5 115,5 300,0 +4,5 304,5
130,0 -6,0 124,0 310,0 +3,0 313,0
140,0 -7,0 133,0 320,0 +2,0 322,0
150,0 -8,0 142,0 330,0 +1,0 331,0
160,0 -8,0 152,0 340,0 0,0 340,0
170,0 -6,0 164,0 350,0 -1,0 349,0
180,0 -4,5 175,5 360,0 -2,0 358,0
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