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Suomen Navigaatioliitto 
Finlands Navigationsförbund rf

Saaristomerenkulkuopin tutkinnon 22.4.2016 tehtävien ratkaisut

Tutkinnossa käytetty moottorivene on 13 metriä pitkä, sen syväys on 1,0 
metriä ja korkeus 4,0 metriä. Veneen varustukseen kuuluu pääkompassin 
(jonka eksymätaulukko ohessa) lisäksi myös kiinteä varakompassi, loki ja 
kaikuluotain. Merikartan mukainen eranto on 7° E. Tehtävät ovat 
toisistaan irrallisia ja voidaan täten ratkaista halutussa järjestyksessä. 
Koordinaatit on tässä tutkinnossa annettu englanninkielisinä.
N= North = P = Pohjoinen. E = East = I= Itäinen.
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1. Sijaintisi kartalla on kaksi meripeninkulmaa (2 M) Norruddin merimajakasta 
suoraan pohjoiseen. 

a) Mitkä ovat sijaintipaikkasi koordinaatit? (1 p)
63°55,95’N 025°40,06’E

b) Mikä on tosisuuntima sijaintipaikastasi Norruddin merimajakkaan? (1p)
ts = 180° (pohjoisen vastasuunta)

c) Otat sijaintipaikastasi suunnan suoraan kohti 4,5 m väylän alkupäätä 
(63°57,33’N 25°44,93’E). Mikä on ohjaamasi kompassisuunta? (1p) 

TS=      057°
– er     (+)7°
MS=    050°
– eks  (+)4°
KS=     046°

3 p



63°55,95’N
025°40,06´E

ts 180°
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2. Käännyt etelään vievälle 4,5 m väylälle ja ajat sitä pitkin. Väylän alkupäässä (63°57,33’N 
25°44,93’E) havaitset toisen moottoriveneen oikeassa keulakulmassa 063°. Kun ensimmäinen 
vasemmanpuoleinen lateraalimerkki on suoraan sivullasi vasemmalla, havaitset saman veneen 
täsmälleen linjassa Norrbådanin tunnusmajakan kanssa, suunnilleen veneesi ja tunnusmajakan 
puolivälissä.
a) Onko Kansainvälisten meriteiden sääntöjen mukainen yhteentörmäämisen vaara olemassa jos 
molemmat veneet säilyttävät suuntansa ja nopeutensa? Perustele vastauksesi (2p). 

1. havainto: toinen vene 
oikeassa keulakulmassa 063°
TS                 177°
+ kk              063°
ts                  240 °
→ toinen vene 
tosisuuntimassa 240°

2. havainto: toinen vene ja Norrbådanin 
tunnusmajakka linjassa kun olet 
ensimmäisen vasemmanpuoleisen 
lateraalimerkin kohdalla
Linjan ts                240°
→ toinen vene tosisuuntimassa 240°

a) Kyllä, yhteetörmäyksen vaara on olemassa jollei 
suuntima lähestyvään alukseen huomattavasti 
muutu (Meriteiden säännöt I osasto 7 sääntö d1)



2. b) Miten sinun tulee toimia tässä tilanteessa Kansainvälisten meriteiden sääntöjen mukaan? (1 
p)

Kysymyksessä on leikkaavat suunnat tilanne. Toinen vene lähestyy oikealta, joten väistän ajoissa  
ja selkeästi muuttamalla suuntaani tai nopeuttani. (Säännöt 8, 15 ja 16).

3 p
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3. Jatkat 4,5 m väylää etelään ja käännyt klo 13.00 kohdassa 63°53,6’N 
025°46,7’E lounaaseen 3,0 m väylälle. Ajat väylää pitkin 8 solmun nopeudella. 

a) Mihin aikaan näet Skomakaren linjataulun vasemmassa keulakumassa 90°? 
(2p)

1,38 M + 0,52M + 0,56 M + 1,0 M = 3,46 M

Aika = matka/nopeus = 3,46 M *60/8 kn = 25,95 min ~ 26 min

Vast. Klo 13.26

b) Mikä tarkoitus Långön linjatauluilla on? (1p) 
Ohjata turvallisesti Svensksundin salmen läpi

3 p



Klo 13.26

Klo 13.00
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4 a) Päätät tarkistaa varakompassin eksymän ja ajat 3,0 m väylää kohti 
Ljusskär-Skogböle linjatauluja pysyen tarkasti niiden muodostamalla linjalla. 
Varakompassi näyttää suunnaksi 053° Mikä on varakompassin eksymä 
ohjatulle  suunnalle? (2 p) 

b) Mikä on 3 m väylän nimelliskulkusuunta? Mistä saat sen selville? (1 p)

Nimelliskulkusuunta on lännestä itään, mikä ilmenee karttamerkistä. 
Nimelliskulkusuuntaan kuljettaessa punainen (vasemmapuoleinen) 
lateraalimerkki jää vasemmalle ja vasen (oikeanpuoleinen) jää oikealle.

TS      065°
– er   (+)7°
MS     058°
– KS   053°
eks       +5°
Eksymä kompassisuunnalle 053° on +5°

3 p





10Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2016

5. a) Olet Lappörenin pohjoispuolella ja päätät tarkistaa sijaintisi 
käsisuuntimakompassilla.  Kompassisuuntima Norruddin merimajakkaan  on 
165° ja  Norrbådanin tunnusmajakkaan 085°. Mikä on sijaintisi 
suuntimishetkellä? (2 p)

Norrbådan
KS=   085°
er=      +7°
ts=     092°

Norrudd
KS=    165°
er=      +7°
ts=     172°

63°55,7’N
25°39,5’E ts 092o

ts 172°

3 p

b) Määritettyäsi sijaintipaikkasi 
käännyt ajamaan 
kompassisuuntaa  083°.
Noudatat hyvää merkinnän-
pitotapaa. Laske uusi 
tosisuunta. ja piirrä se kartalle 
(1 p).

KS=     083°
eks=     + 2°
MS=    085°
er=        +7°
TS=     092°
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6.  Paikasta 63°55,68’N ja 25°41,30’E ajat suoraan etelään (tosisuuntaan 180°) 
10 minuutin ajan 6 solmun nopeudella. 

a) Mikä on ajamasi matkan pituus? (1p)
Matka = nopeus x aika = 6 kn x 10min /60 = 1 M

1 MTS 180o
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b) Ovatko Sisävesisäännöt 
voimassa tällä matkalla? 
Perustele vastauksesi (1p)

Kyllä ovat. Sisävesisäännöt ovat 
voimassa sisäisillä kulkuvesillä 2 
M etäisyydelle sisäisten 
aluevesien ulkorajasta

c) Suunnittelet jatkavasi matkaa 
etelään samalla uistellen. Onko se 
sallittua? Perustele 
vastauksesi.(1p)

Kyllä. Jatkat matkaasi suoja-
alueella, jolla viehekalastus on 
sallittua.

3 p

TS 180o
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7. Suunnittelet seuraavan päivän reittisi Ykskiven valojääpojulta 
(6357,85’N 02555,13’E) Vilniemen venesatamaan (63°53,5’N 
025°55,8’E). Olet omaksunut hyvät merimiestavat ja teet 
reittisuunnitelman ennen matkalle lähtöä. Piirrä tekemäsi 
reittisuunnitelma tutkintokarttaan merkitsemällä ne linjat ja 
käännöspisteet sekä tarvittavat turvarajat joita käytät hyväksesi 
päästäksesi turvallisesti perille! Merkitse rastilla (x) ne vaarankohteet
jotka navigoidessa on otettava huomioon!
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Aloitus: Ykskiveltä kohti Länsiluoto-
Nuijapää linjaa (9,0 m väylä)
❶ Käännös kohti Laitakari-Kraaseli linjaa 
etelämerkille asti
❷ Etelämerkin kohdalla käännös kohti 
Vilniemeä, vasemmanpuoleisena 
turvarajana Munan reunamerkki, 
etelämerkki ja Tankokarin länsireuna.
❸ Käännös linjalle Laitakarin 
sektoriloisto-Tankokarin länsireuna
❹ Käännös kohti Vilniemeä (Munaluoto 
takana) kun Kraasukka ja pieni luoto ovat 
linjassa,  samoin Pirkholman pohjoispää ja 
Lopin eteläranta
Ajetaan satamaan varoen rannassa olevia 
kiviä

❶

❷

❸

❹

X
X

X

3p
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8. a) Millainen on oheisen karttamerkin mukaisen viitan väritys? 
Miltä puolelta ohitat viitan? (1p)

Väritys on musta-keltainen-musta. Ohitan viitan itäpuolelta.

b) Millaiset ovat viitan heijastimet? (1p)

Sininen heijastin ylhäällä ja alhaalla. 

2 p

VQ(3) 5 s
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10. Merkitse rastilla onko väittämä oikein vai väärin

a) Vedenpinnassa oleva pyydys merkitään kahdella 
neliölipulla.

b) Kulussa oleva alus voi olla pysähtyneenä tai     
liikkua veden halki.

c) Rekisteröityä moottorikäyttöistä vesikulkuneuvoa
saa kuljettaa vain henkilö, joka on täyttänyt 18 
vuotta.

d) Luonnonmukainen veneilijä suorittaa veneen
pohjan myrkkymaalauksen mahdollisimman
usein, mieluiten joka vuosi.

Oikein Väärin

1 p

1 p

1 p

1 p

4 p
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9. a) Mitä tarkoittaa oheinen vesiliikennemerkki? (1p)

Annettava äänimerkki (yksi pitkä ääni)

b) Millaisen äänimerkin oheisen kuvan konealus A antaa saapuessaan 
kapeikkoon? Kuinka vastaa kapeikossa jo oleva konealus B? 
(Sisävesisääntöjen mukaan) (1 p)

Sisävesisäännöt §14 äänimerkit ahtaassa  kulkuväylässä
A antaa yhden pitkän äänimerkin –
B vastaa vähintään viidellä lyhyellä äänimerkillä ·····

A

B
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c) Millainen alus näyttää yöllä oheisen kuvan mukaisia valoja ja käyttää 
päivällä oheista merkkikuviota (musta kartio kärki alaspäin)? (1p)

Konevoimalla kulkeva purjealus käyttää yöllä konealuksen kulkuvaloja 
(kuvassa mastovalo ja oikea sivuvalo näkyvissä) ja päivällä päivämerkkinä 
mustaa kartiota kärki alaspäin (purjeet ylhäällä).

3 p


