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1. -2 Ulkomaan veneily ja turvallisuus 
 

1. Ovatko seuraavat väitteet oikein vai väärin. 

 Oikein Väärin 

SRC on kansainvälinen huviveneen kuljettajan lupakirjan lyhenne.   

Meriteiden säännöt eivät edellytä huviveneilijältä lokikirjan pitoa, 
mutta se on suotavaa. 

  

Schengen-alueelta poistumisen ja alueelle tulon on tapahduttava 
rajanylityspaikalla suoritettavan rajatarkastuksen kautta. 

  

Viestilippu Q on punainen.   
Kohteliaisuuslippua pidetään oikeassa saalingissa.   

Vuokraveneen omavastuun poistomaksu palautetaan, jos veneelle 
ei tapahdu vahinkoa. 

  

CE-kilpi pitää löytyä kaikista veneistä.   
ISO 9650-1 pelastuslautta on suunniteltu avomerikäyttöön, ja siinä 
on huomioitu vaarat, joita voi tulla pitkän matkan 
purjehduksilla, avoimilla meriosuuksilla ja kovilla tuulilla.  

  

AIS MOB lähettää hätähälytyksen satelliitin kautta   
 

2. Olet vuokrannut purjeveneen Kroatiassa (Dubrovnik) ja aiot käydä 

Montenegrossa. (Apuna on Montenegron viranomaisten ohje maksutarran 

(vignette) hankkimiseksi ja Sunsailin ohje rajamuodollisuuksista). 

a. Mitä asiakirjoja olla mukana ja maksuja sinun pitää maksaa? 

b. Millaisia raja- ja tullimuodollisuuksia on odotettavissa? 

3. Mitkä ovat Solas V:n turvallisuutta koskevat kohdat, jotka koskevat myös 

huviveneilijöitä (5 kpl)? 

4. Mikä on kylmäshokki ja miksi se on vaarallinen? 

5. Laukaistaanko pelastuslautta tuulen ylä- vai alapuolelle? Miksi? 

6. Mikä on pelastautumispakkaus (Grab Bag)? 

7. Mikä on PLB ja Epirb? Ja mikä niiden ero on? 

8. Mikä on NAVTEX? Onko se luvanvarainen laite? 

9. Mitä etuja on DSC-toiminnolla varustetulla VHF-laitteella perinteiseen 

VHF-laitteeseen nähden? 
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3. Sää 

 

1. Mihin suuntaan tuuli kiertää korkeapaineen keskusta pohjoisella 

pallonpuoliskolla? 

 

2. Millaisia pilviä esiintyy kovan puuskaisen tuulen ja sadekuurojen 

yhteydessä? 

 

3. Jos ilmanpaine laskee 7 mb kolmen tunnin aikana, millaista tuulta on 

odotetavissa? 

 

4. Jos merenkäynnin ennustetaan olevan kohtalaista (moderate), miten 

korkeita aaltoja on odotettavissa? 

 

5. Milloin kovantuulen varoitus annetaan? 

 

6. Olet purjeveneellä liikkeellä sumussa. Millaisen äänimerkin annat? 

 

7. Miksi kannattaa kovalla tuulella kiertää niemenkärjet riittävän kaukaa? 

 

8. Mitä tarkoittavat seuraavat merisääennusteiden englanninkieliset termit? 

a) slight 

b) moving steadily 

c) rough 

d) gale force 

e) imminent 

f) moderate 

g) cyclonic 

h) poor 

i) fair 

j) soon 

k) veering 

l) strong wind warning 
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9. Katso seuraavaa sääkarttaa ja vastaa kysymyksiin. 

a. Mikä on tuulen suunta Portugalin rannikolla? 

b. Onko tuuli kevyttä vai navakkaa Biskajan lahdella? 

c. Onko Espanjan niemimaalla matalapaineen vai korkeapaineen keskus? 

d. Millaiset ovat tuulet Välimerellä? 

 
 

 

10.  Ajat kovassa myötätuulessa. Missä päin on matalapaineen keskus? 

 

11.  Minkä nimisiä seuraavat pilvet ovat? 

a.  b.  
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c. Kumpi pilvistä edeltää lämpimän rintaman saapumista? 

d. Kumpi pilvistä ennustaa kovaa puuskaista tuulta? 

 

12. Katso seuraavia kolmea tilannetta. Millainen tuuli on kussakin (voimakas, 

kohtalainen vai kevyt) ja mikä on tuulen suunta? 

 

 
  

Korkeapaine Baltiassa ja 
matalapaine Brittein saarten 
kaakkoisosassa 

Korkeapaine Biskajalla ja 
matalapaine Baltiassa 

Korkeapaine Brittein 

saarten kaakkoisosassa 

ja matalapaine 

Ranskassa 

a. Tuuli Englannin 

koillisrannikolla? 

b. Tuuli Doverin 

salmessa? 

c. Tuuli Bristolin 

kanavassa? 

 

13. Miten advektiosumu syntyy? 

14. Mikä saa advektiosumun hälvenemään? 

 

15. Miksi advektiosumua esiintyy erityisesti niemimaiden ympärillä? 

 

16. Miten merituuli syntyy? 

 

17. Mittaa tuulen nopeus Irlannin länsipuolella. Käytä alla olevan kartan 

geostrofista tuuliasteikkoa. 
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18. Vastaa seuraaviin kysymyksiin kuvan perusteella. 
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19. Mikä on tuulen nopeus kun tuuliennuste sanoo near gale? 

 

20. Kuulet seuraavan kovan tuulen varoituksen:   

 

Wind; southwesterly F6, veering northely and increasing gale F8 soon.   

a) Mikä on tuulen suunta ja nopeus? 

b) Koveneeko tuuli ennusteen mukaan? 

c) Mitä aikamääre soon tarkoittaa? 

 

21. Alus kulkee myötätuuleen aivan matalapaineen alueen reunalla. Tuuli on 

idästä. Missä matalapaineen keskus sijaitsee veneeseen nähden? 

 

22. Miten säteilysumu syntyy? 

 

23. Matalapaineen rintamassa, missä kohtaa esiintyy korkeita cumulonimbus 

–pilviä? Millaiset sääolosuhteet ovat tuolloin? 

 

24. Katso seuraavaa kuvaa. Kummalla puolen salmea tuulee kovemmin? 

 
 

25. Merkitse seuraavat sääilmiöt alla olevaan karttaan. Kyseessä on pohjoinen 

pallonpuolisko. 

a. Kaunis ilma, kevyt vaihteleva tuuli. 

b. Rankka sade, kohtalainen näkyvyys ja eteläiset tuulet 
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c. Tihkusadetta, huono näkyvyys, lounaistuuli 

d. Kovia puuskia, sadekuuroja, hyvä näkyvyys kuurojen jälkeen, luoteistuuli 

 
26. Mistä tietää, missä kovimmat tuulet ovat sääkartassa? 

27. Yhdistä pilvet sopiviin tilannekuvauksiin. 

a. Nimbostratus 

b. Cumulonimbus 

c. Cirrus 

a. Pienet cumulus-pilvet 

i. Kylmän rintaman kohdalla tai heti sen jälkeen. 

ii. Kesäisenä iltapäivänä korkeapaineen vallitessa. 

iii. Korkealla ennen matalapainetta. 

iv. Ennen mutta hyvin lähellä lämmintä rintamaa. 

 

28. Katso seuraavaa karttaa. Merkitse seuraavien tuulen ja sään kuvausten 

viereen missä kohtaa matalapainetta ne todennäköisesti esiintyisivät. 



8 

Navigointi 2: vuorovedet ja Välimeri                      

©SNOP – Suomen Navigoinninopettajat ry, 2018 

 
Tuuli 

a. voimistuvaa S-SE tuulta 

b. kovaa puuskaista NW tuulta 

c. tasainen SW tuuli 

Ilmanpaine 

d. nousee 

e. laskee 

f. laskee hitaasti 

Sää 

g. rankka sade 

h. voimakkaita kuuroja 

i. jatkuvaa sadetta ja tihkua 

Näkyvyys 

j. huono 

k. hyvä 

l. kohtalainen 

 

29.  Lue seuraava NAVTEX-viesti ja vastaa kysymyksiin. 

Navtex Bulletin Received (UTC): 

2016-09-04 00:11:57 

ZCZC PB43 

NETHERLANDS COASTGUARD 

GALE WARNING NR. 43 040002 UTC SEP 

ISSUED AT 032351 UTC SEP 

DOGGER 

NORTH 7 BACKING NORTHWEST 
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HUMBER 

WEST TO NORTHWEST 7 

DOVER THAMES 

SOUTHWEST 7 

OTHER DISTRICTS: 

NO WARNING 

NNNN 

 

a) Mihin aikaan kovantuulen varoitus on annettu? 

b) Mille alueille varoitus on annettu? 

c) Mikä on tuulen suunta Doggerissa? 

d) Mikä on tuulen voimakkuus Doverissa? 
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4. Vuorovesikartat 

Päivitä Imrayn kartta Chart C33A. Päivitykset löytyvät sivulta 

https://www.imray.com/files/chart_corrections/ICC33A-2N.pdf?id=1511709500 
 

  4. Vuoroveden korkeus 

1. Selitä suomeksi seuraavat kuvan vuorovesikäsitteet. 

 
 

HAT = 

MHWN = 

MLWN = 

MHWS = 

MLWS = 

MRn = 

MRs = 

CD = 

LAT = 

drying height = 

charted depth = 

charted height = 

clearance height/vertical clearance = 

 

https://www.imray.com/files/chart_corrections/ICC33A-2N.pdf?id=1511709500


11 

Navigointi 2: vuorovedet ja Välimeri                      

©SNOP – Suomen Navigoinninopettajat ry, 2018 

2. Ovatko seuraavat väittämät oikein vain väärin? 

 oikein väärin 

Tulvavuoksen (spring) aikaan ylävesi (HW) on 

alimmillaan. 

  

Vajaavuoksen (neaps) aikaan vuoroveden 

vaihteluväli on pieni. 

  

Kartan kertoma syvyys (karttasyvyys) on 

todellinen syvyys. 

  

Perustaso (CD) on sama kuin alin 

astronominen vuorovesi (LAT) 

  

 

3. Mitkä ovat vuoroveden ylä- (HW) ja alavesien korkeudet ja kellonajat, ja mikä 

on vuoroveden vaihteluväli ja onko se lähempänä vajaavuosta (neap) vai 

tulvavuosta (spring) St Helierissä? 

a) 21.9.2015 

b) 29.10.2015 

c) 23.11.2015 

 

4. Paljonko vene tarvitsee vuorovettä, jos sen syväys on 2,0 m ja se haluaa 1,0 m 

varavettä kölin alle ylittäessään matalikon, jonka karttasyvyys on 2,3 m? 

 

5. Veneen maston korkeus on 15,0 m. Kuinka suuri turvamarginaali jää maston 

ja sillan väliin Carteretissa vajaavuoksen keskiyläveden aikaan (MHWN), kun 

sillan korkeudeksi ilmoitetaan 14,0 m? Käytä taulukkoa kartan C33A keskellä. 

 

a) Vuorovesi on 6,9 m Alderneyssa ( kartan C33A oikeassa yläkulmassa 

suurennos A).   

b) Mikä on vedensyvyys Little Crabby Harbourissa? 

c) Mikä on vedensyvyys vihreän valaistun poijun No1 luona? 
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6. Käytä kartan C33A keskeltä löytyvän Tidal Levels -taulukon vuorovesitietoja 

vastataksesi seuraaviin kysymyksiin. Käytä apuna tehtävän 1 kuvaa 

hahmottamaan tilanteet. 

a) Mikä on Point Corbiéren majakan (St Helierin länsipuolella) korkeus 

merenpinnasta vajaavuoksen keskialaveden aikaan (MLWN)?   

b) Mikä on vedensyvyys Violet Bank-matalikon matalimmassa kohtaa (Jerseystä 

kaakkoon) tulvavuoksen keskiyläveden aikaan (MHWS)? 

c) Vene on ankkurissa St Aubin Bay – lahden matalimmassa kohtaa (Jerseyn 

eteläpuolella) vajaavuoksen keskiyläveden aikaan (MHWN). Veneen syväys on 

1,75 m. Paljonko jää vettä veneen kölin alle? 

d) St Helierissä olevan ilmajohdon alituskorkeudeksi on ilmoitettu 14,0m.  Mikä 

on ilmajohdon alituskorkeus tulvavuoksen keskialaveden aikaan (MLWS)? 

 

7. Sillan alituskorkeudeksi on ilmoitettu 13 m. Karttasyvyys sillan alla on 0,8 m. 

Alituskorkeudet on mitattu kartalla ylimmästä astrologisesta vuorovedestä 

(HAT). Vuorovesitietojen mukaan HAT on 5,7 m. Veneen syväys on 1,5 m ja 

maston korkeus 15,0 m. 

Mikä vuoroveden korkeus tarvitaan jotta vene voi alittaa sillan turvallisesti 

niin että maston ja sillan väliin jää 1,0 m turvaväli ja kölin alle 1,0 m vettä? 

 

8. Matkallaan 10. lokakuuta iltapäivällä St Helieriin vene aikoo ylittää matalikon, 

jonka karttasyvyys on 1,5m. Moottoriveneen syväys on 1,2 m ja kippari haluaa 

jättää kölin alle vielä 1,0 m varavettä.   

a) Paljoko vuorovettä tarvitaan? 

b) Mihin kellonaikaan paikallista aikaa vuorovettä on tarpeeksi? 

 

9. Mikä on vuoroveden korkeus St Helierissä 20. lokakuuta klo 20:15 paikallista 

aikaa? 

 

10. Mikä on vuoveden korkeus St Helierissä 28. lokakuuta klo 12:00 paikallista 

aikaa? 

 

11. Mikä olisi vähimmäisvedensyvyys ankkuroitua, kun veneen syväys on 1,8 m ja 

kippari haluaa varavettä alaveden (LW) aikaan vähintään 1,0 m?  
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Päivämäärä on 13. syyskuuta ja kellonaika 10:00 paikallista aikaa. Paikka on St 

Helier. 

 

12. Mikä on 23.10 puolen päivän yläveden (HW) ja alaveden (LW) korkeudet ja 

kellonajat paikallista aikaa St Catherine’s Bayssä (Jerseyn saaren itäpuolella)? 

 

13. Mikä on 18.10 puolen päivän yläveden (HW) ja alaveden korkeudet ja 

kellonajat paikallista aikaa (LW) Brayessa (Aldernayn saarella).   

 

14. Laske vuoroveden korkeus kantasatamassa St Helier (Jersey) illalla klo 19.00 

paikallista aikaa tänä päivänä (vuorovesikorkeustiedot saat opettajaltasi). 

Vertaa tietoja Navionicsin antamiin tietoihin. 

Laske vuoroveden korkeus sivusatamassa Braye (Alderney) samaan aikaan. 

Vertaa tietoja Navionicsin antamiin tietoihin. 

5. Vuorovesivirta 
 

1. Mikä on vuorovesivirran suunta ja nopeus tulvavuoksen (Springs) aikaan Race of 

Alderney:ssä (Alderneyn saaren ja Ranskan luoteiskulman välissä) viisi tuntia 

ennen ylävettä? 

2. Mikä on vuorovesivirran suunta ja nopeus Race of Aldernay:ssa 21.9.2015 klo 

10:00 paikallista aikaa? 

3. Etsi vuorovesiatlaksen (Reed’s, s. 816-817) avulla paras aikaväli veneillä Race of 

Alderney pohjoisesta etelään? 

4. Milloin olisi paras vuoroveden suunta, jos haluaa lähteä St Peter Portista 

(Guernsey) St Helieriin (Jersey)? 

5. Milloin olisi paras vuoroveden suunta veneillä St Peter Portista St Helieriin 

28.10.2015? 

6. On 10.10.2015. Olet plotannut sijainniksesi 49°20,0’N 002°10,0’W klo 08:15 

kesäaikaa. Ajat suuntaan veden suhteen (SVS) 319° 

a) Mikä on merkinnänpidon mukainen sijaintisi klo 09:19? Veneen vauhti on 5kn. 

b) Mikä on vuorovesivirran suunta ja nopeus? 

c) Mikä on arvioitu sijaintisi (EP) klo 09:19? 
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7. Klo 16:00 veneen sijainti on 49°06,2’N 002°09,8’W. Tarkoitus on ajaa St Helierin 

satamaan (Jerseyn saari) sinne johtavaa yhdyslinjaa. Veneen nopeus on 5kn. 

Laske ohjattava magneettinen suunta (MS). Vuoroveden suunta on tuolloin 309° 

ja nopeus 1,5kn. 

8. 5.9.2015 purjevene purjehtii 5kn vauhdilla oikealla halssilla (tuuli puhaltaa 

purjeisiin oikealta puolen). Klo 16:28 (kesäaikaa) purjevene on Sarkin ja Jerseyn 

saarten välissä sijainnissa 49°18,6’N 002°20,0W. Vene on matkalla kohti 

reittipistettä, jonka etäisyys on 2,8M ja tosisuuntima 239° Grosnez Pointin 

majakalta. 

a) Mitä kompassisuuntaa KS sen pitää ohjata, jos tuulen aiheuttama sorto on 15°? 

Käytä apuna vuorovesivirta-atlasta. 

b) Mihin kellonaikaan purjevene saavuttaa (ETA) reittipisteen? 

6. Sijainnin määrittely 

1. Vene on matkalla Cherbourgiin. Voidakseen siirtää sijaintitiedot nopeasti ja 

helposti kartalle navigoija valitsee lähimpänä olevan kompassiruusun 

GPS-reittipisteekseen. 

Klo 06:15 GPS näyttää suuntimaksi reittipisteeseen (bearing) 052° ja 

etäisyydeksi (range/distance) 4,2M. 

Klo 07:25 GPS näyttää suuntimaksi reittipisteeseen (bearing) 033° ja 

etäisyydeksi (range/distance) 6,2M. 

Merkitse molemmat sijainnit karttaan. Mitkä ovat sijaintien koordinaatit? 

 

2. Vene on menossa kohti Big Russel -salmea Hermin ja Sarkin saarten välissä ja 

määrittelee sijaintinsa käsisuuntimakompassilla klo 10:37 seuraavasti. 

Noire Pute  Fl(2)WR15s. 237° 

Corbee du Nez Fl(4)WR15s.14m8M 211° 

Tauterau Q(3)WR.6s7m7/6M 262° 

Mikä on veneen sijainti suuntimahetkellä?  

  

3. Veneilijä liikkuu Jerseyn saaren länsipuolella. GPS ei toimi. Navigaattori 

tunnistaa Pt Corbiéren majakan ja päättää ottaa siihen suuntiman kaksi kertaa 



15 

Navigointi 2: vuorovedet ja Välimeri                      

©SNOP – Suomen Navigoinninopettajat ry, 2018 

eri aikoina määrittääkseen sijaintinsa. Veneen ohjattu kompassisuunta on 

150°. Veneen nopeus on 5kn. 

Ensimmäinen kompassisuuntima on 119° lokin näyttäessä 10,1M. 

Toinen kompassisuuntima on 057° lokin näyttäessä 14,9M. 

Vuoroveden suunta on alueella 270° ja virran nopeus 0,8kn. 

Mikä on veneen sijainti viimeisen suuntiman hetkellä? 

 

4. Vene liikkuu Sarkin saaren itäpuolella. Veneen ajama kompassisuunta on 

213°. Navigaattori suuntii Blanchardin valaistun itäpoijun Q(3)10s. ensin 

oikealla 60° lokin näyttäessä 54,3M ja sitten oikealla 120° lokin näyttäessä 

56,8M.   

Mikä on veneen sijainti jälkimmäisen suuntiman hetkellä. 

 

5. Vene määrittelee sijaintinsa tutkalla. Klo 22:15 etäisyys Sarkin saaren 

lounaiskärkeen on 4,5M ja Jerseyn saaren luoteiskärkeen 6,3M. Lisäksi 

navigaattori ottaa suuntiman Jerseyn saaren luoteiskärkeen (ts 167°) 

Mikä on veneen sijainti klo 22:15? 


