
Kuopion Pursiseura 

Ruori ja Puntari Navigaatiokilpailu 

 

Turvallisuusohje: Kilpailureitti on suunniteltu kulkemaan väyläalueella. Maisemanavigointia, ym. 

menetelmiä on syytä käyttää turvallisen reitin varmistamiseksi. Osallistuminen omalla vastuulla. Ohjattujen 

kompassisuuntien (KS) tarkkuus edellyttää ajantasaista eksymätaulukkoa. Normaalit väistämissäännöt ovat 

voimassa kilpailun aikana.  

Tarvittavat välineet: Kartta, kompassi, kamera, harppi, astelevy (tai muu väline suuntien mittaamiseen). 

(Suuntimalaite), kaikuluotain, matkaloki/nopeusloki + kello matkojen mittaamiseen.  

Yleinen ohje: Navigointikilpailussa käytetään perinteisiä menetelmiä ja välineitä (ks. välineet yllä). GPS-

navigaattoria/plotteria voi käyttää turvallisuuden lisäämiseksi. Navigointi perustuu karttatyöskentelyyn ja 

vesillä tehtäviin havaintoihin sekä paikanmääritykseen. Merenkulun turvalaitteella tarkoitetaan niin kelluvia 

(viitat), kuin kiinteitä turvalaitteita (kummeli, loisto, linjataulu…).  

 

Säännöt ja pistelasku 

Lähtö vapaasti valittuun aikaan 9. – 10.9. Kilpailuaika päättyy viimeistään 10.9. klo 23:00.  

Reittipiste 3: ota valokuva lähinnä olevasta merimerkistä. Oikea merimerkki 3 p. Toiseksi lähin merimerkki 1 

p. Muu tai puuttuva kuva/merkki 0p. 

Reittipiste 4: Ota valokuva lähinnä olevasta merimerkistä. Oikea merimerkki 3 p. Toiseksi lähin merimerkki 

1 p. Muu tai puuttuva kuva/merkki 0p. 

Reittipiste 4: Tee paikanmääritys perinteisillä menetelmillä EI GPS. Ilmoita sijaintisi koordinaatein minuutin 

sadasosan tarkkuudella. Lähin sijainti 14 p. Toiseksi paras 12 p. Kolmanneksi paras 10p. Neljänneksi paras 

9p, viidenneksi paras 8p., … 12. paras 1p.  

Reittipiste 4: tosisuuntima Vehmersalmen sillan koillisrantaan. Lähin oikea 10 p. Toiseksi paras 8p. 

Kolmanneksi paras 6p. Neljänneksi paras 5p. … 8. paras 1p. 

Kilpailun maksimipistemäärä on siten 30 p. 

Kilpailureitti 

Lähtö: Itkonsaaren Itäviitalta (62°53,80’N, 27°44,50’E)  

1. (reittipisteet 1-2): TS =  152° matka = 1,7M 

2. (reittipisteet 2-3): TS = 135°  matka = 2,6M 

a.  valokuvaa lähin turvalaite reittipisteessä 3. 

3. (reittipisteet 3-4): TS = 130°; matka= = 4,1M. Reittipisteessä 4: 

a. valokuvaa lähin turvalaite  

b. tee paikanmääritys käyttäen ei-elektronisia välineitä (maisemanavigointi, ristisuuntima, 

yhdyslinjat, kaikuluotain.  

c. GPS-sijainnin koordinaatit (jos saatavilla) 

d. mittaa (suuntima) kompassilla tosisuuntima Vehmersalmen sillan koillisrantaan.  

 



Vastaukset: 

Reittipiste 3:  

a) lähin turvalaite valokuva 

Reittipiste 4: 

a) lähin turvalaite valokuva  

b) sijainti perinteisillä menetelmillä 

c) sijainti GPS (jos saatavilla)  

d) tosisuuntima Vehmersalmen sillan koillisrantaan.  

Vastausten ilmoittaminen 

10.9. klo 23:59 mennessä tekstiviestillä/whatsapp-viestillä +358 50 5727 917 Markus Mättö tai 

sähköpostilla markus.matto73@gmail.com 

Tulokset julkistetaan 11.9.2022 

 

Ilmoittautuminen lähettämällä vastaukset. Ei ennakkoilmoittatumista. 
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