
 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävänanto 
 

Suoritusaika 
Rastin suoritusaika on 10 minuuttia.  

Suoritusaika päättyy, kun joukkueenjohtaja ilmoittaa 
”VALMIS”, maksimisuoritusaika tulee täyteen tai tapahtuu 
vaarantava virhe. 

Rasti on mahdollista suorittaa alle maksimisuoritusajan. 

Suoritusaika alkaa, kun avaatte seuraavan sivun. 

  



Tehtävänanto MERENKULKU 
 

Olette päivystämässä Raahen saaristossa, kun meripelastuskeskus Turku hälyttää teidät. Turku on 
saanut ilmoituksen eksyksissä olevasta valkoisesta puisesta kalastusveneestä. Ilmoituksen tekijä on 
eksyksissä olevan aluksen päällikkö. MRCC Turku antaa teille aluksen yhteystiedot ja saatte yhteyden 
eksyksissä olevaan alukseen matkapuhelimella.  

Eksyiksissä olevan aluksen päällikkö kertoo, että aluksen sähköjärjestelmä on hajonnut, eikä hänellä ole 
käytettävissä elektronista merikorttia. Henkilö on yksin liikkeellä ja on mitannut paikassa 
käsisuuntimakompassilla magneettisuuntiman 162° Johanin reunamerkkiin, sekä magneettisuuntiman 
236° astetta Raahen majakkaan.  

Kerrotte, että lähdette auttamaan henkilöä. Sitä ennen teidän tulee kuitenkin tietää missä hän on! 

Laskuissa eranto asteen tarkkuudella! 

Tehtävä 1. (3 pistettä) 

a. Määritä kadonneen aluksen sijainti annettujen tietojen pohjalta, ja piirrä se kartalle sekä 
merkitse viereen koordinaatit. Esitä tarvittavat laskutoimitukset.  

Tehtävä 2. (2 pistettä) 

Vastaa kyllä tai ei. 

a. Teräsveneen ohjaamossa voidaan jättää magneettikompassin eksymä huomiotta, jos käytetään 
käsisuuntimakompassia. 

b. Eranto voidaan jättää huomiotta, kun käsisuuntimakompassia käytetään puuveneen rungon 
ulkopuolella. 

c. Teräsveneen sähkölaitteet ja runko vaikuttavat kompassin erantoon, joka on jokaiselle alukselle 
yksilöllinen. 

d. Eksymän määritykseen riittää, että ajetaan kompassin osoittamaa pohjoista kohti ja vähennetään 
siitä eranto. 

 

  



Tehtävä 3. (6 pistettä) 

a. Lähdette kohteeseen. Ajatte 10 metrin laivaväylää ulos. Käännytte aallonmurtajan jälkeen 
luoteeseen menevälle poikkiväylälle. Väylä kaartuu tulosuunnastanne katsottuna oikealle. 
Poistutte mutkan alussa väylältä ja lähdette kohti länttä. Merkitsette koordinaatit 64° 40,33´ P 
ja 024° 22,05´ I käännöspisteessä. Aluksenne GPS-antenni alkaa vikoa lyhyen ajan jälkeen. 
Joudutte turvautumaan pelkkään tutkakuvaan. Käytätte EBL- ja VRM-sijoittajana Jyryn saarta 
(VRM ja EBL näkyvät tutkakuvassa katkoviivoina). Määrittäkää oma sijaintinne kartalla 
tutkakuvan perusteella.  

Tutkakuvan tiedot: 

 

Range 4 mpk 

Näyttö Head-Up 

EBL Relatiivinen 

 
b. Selosta muutamalla lauseella tutkan toimintaperiaate 
c. selosta muutamalla lauseella seuraavien asioiden vaikutus tutkasignaalin vasteeseen 

1. Pinnanmuoto 
2. Kohteen materiaali 
3. Aaltovälke 

Tehtävä 4. (4 pistettä) 

Selitä termit. Voit piirtää tarvittaessa. 

a. VRM 
b. EBL 
c. SART 
d. EPIRB 

 


