
GASTIKOULUTUS 2020  
 

PURJEHDUS TASOTESTI --- VASTAUKSET 
 
OSA 1 Selitä  lyhyellä lauseella (yhdellä - muutamalla sanalla) 
 
HUOM !! Näissä vastauksissa on selitetty paljon laajemmin kuin mitä kysymyksissä kysytään! Testissä 
oikeaan vastaukseen riittäisi muutamalla sanalla tai lauseella kerrottu vastaus josta käy ilmi, että 
tiedät mistä asiassa puhutaan (esim. ensimmäinen rivi näissä vastauksissa). 
 
 
1 Ketsi 
 
Ketsi on kaksimastoinen purjealus, joista takimmainen masto (mesaanimasto) on lyhyempi. 
 
 

 
 
Ketsi Kuunari Slooppi Osatakila Raakapurjealus 

Bermudan riki, 
Huipputakila (toppi-) 

 

 
 
 
 

 
Kahvelipurje 
 
 
 
 
  



Purjeveneen ja purjeen osat: 
 

 

 
 
 
 
 



 
Purjeen osat: 

 
 
 
 
 
2 Brouchi 
 
Aluksen hallinnan hetkellinen menettäminen. Esim. Navakassa myötätuulessa alus kääntyy helposti 
sivutuuleen, jolloin alus voi olla vaikea saada takaisin kurssilleen. 
 
3 Hedari 
 
Äkillinen tuulenpuuska, jossa tuulen suunta on usein eri vallitsevaan tuuleen nähden. 
 Voi johtaa brouchiin tai vahinkojiipiin. Hedariin on reakoitava nopeasti ohjailulla tai purjeiden 
säädöllä, jotta alus pysyy hallinnassa. 
 
4 Kickeri - kikki talja 
 
Puomin alasvedin (talja puomista maston alakulmaan). 
 
5 Keksi 
 
Puoshaka, pitkä keppi jonka päässä jonkinlainen koukku tai haka. 
 



6 Virtauslangat 
 
Purjeessa olevat ohuet langat, jotka viestivät tuulen tehosta (vedosta) purjeen pinnalla. 
 
Virtauslangat ovat joko purjeen takaliikissä (takareunassa) tai lähellä sitä purjeen molemmin puolin. 
Lankoja on sekä alhaalla, keskellä että ylhäällä purjetta, ja ne ovat joko etuliikissä (etupurjeelle) tai 
takaliikissä (isopurjeessa). Tavalliselle matkaveneelle on tyypillistä, ettei koko purjetta ole aina 
mahdollista säätää optimaaliseksi käytännön säädön mahdollisuuden syistä johtuen. Parhaaseen voi 
kuitenkin pyrkiä. 
 

Virtauslangat hyvässä vedossa molemmin puolin purjetta. 
 
Näin luet purjeen etureunassa olevia virtauslankoja (made simple): 
 
Mikäli purjeen suojanpuoleinen lanka lepattaa,  nosta kurssia tai löysää purjetta. 
 
Mikäli purjeen tuulenpuoleinen lanka lepattaa, laske kurssia tai kiristä purjetta.  
(lisää aiheesta sekä täältä ) 
 
 
7 Tacking / gybing 
 
Tacking = luovia (venda) , kääntyä keula tuulensilmän yli (purjehtia vastatuuleen, kryssiä). 
 
Gybing = jiippi, purjeet vaihtavat puolta tuulen tullessa suoraa takaa 
 
8 Battens 
 
Purjeessa olevat latat. Eräänlaiset muoviset litteät “tangot”, jotka antavat purjeelle muodon ja 
käytännössä tekevät siitä tehokkaan antaen purjeen säilyttää hyvin siipimäisen muotonsa.. 
 
9 Selitä purjeiden teoria: “ Mitä ______________________, sitä ________________________”  
 
Huom, tämä on äärimmäisen yksinkertaistettuna (kts. Kysymys 6 lisää aiheesta osiot purjeen säädön 
hienouksiin): 
 
Mitä ylemmäs vastatuuleen,  sitä tiukemmalle (keskelle) purjeet. Mitä alemmas, sitä ulommas. 
 

https://espoonpursiseura-fi-bin.directo.fi/@Bin/eb203a23b56491a93c9beeb0be6da1d1/1593462887/application/pdf/679058/purjeiden%20s%c3%a4%c3%a4t%c3%b6%20III%20materiaalit.pdf
http://cdn2.hubspot.net/hub/209338/file-31401645-pdf/docs/wb-news95.pdf


10 Reivi ( ja reivisolmu) 
 
Reivata = vähentää purjepinta-alaa. 
Reivisolmu = merimiessolmu. 
Reivaamalla voidaan paitsi tehdä kulusta mukavampaa, myös lisätä veneen vauhtia, ohjailtavuutta ja 
tasapainoa. 
 
11 Lee 
 
Lee = Suojan puoli 
Luu= Tuulen puoli 
 
12 Vasemmalla Halssilla 
 
Vasen halssi = tuuli vasemmalta, purjeet siis oikealla. 
Oikea halssi = tuuli oikealta. 
 
13 Perinteisen kolmionmallisen purjeen kolmen kulman nimet…? 
 
Nostin- / huippukulma (head), Skuuttikulma  (clew, “takimmainen” kulma), halssikulma (tack, 
“etummainen” kulma). 
(kts. kuva ylempänä) 
 
14 Tell tales 
 
Virtauslangat, kts. ylempänä. 
 
15 Lazy Jacks 
 
Laiskajaakot, isopurjetta puomin päällä pitävät narut, jotka menevät puomilta ylös mastoon, jottei 
purje putoa kannelle kun sen laskee. 
 
16 Springi 
 
Kiinnitysköysi; takaa tai keulasta kohti veneen keskikohtaa (midships). 
 
  



Suomen armejan laivaston käyttämät kiinnitysköysistön nimitykset: 

1 Peräköysi 2 & 5 Bresti 3 Peräspringi 4 Keulaspringi  6 Keulaköysi 
 
Lisäksi käytössä voi olla viistoköysi, joka lähtee laivan keskeltä laiturille kohti aluksen keulaa tai 
perää. Springi on aina keulasta/perästä lähtien laiturille kohti veneen keskipistettä (midships). Bresti 
on aina kohtisuoraa laituria nähden ja se estää veneen ulospäin liikkumisen. 
 
Lisäksi vene voidaan kiinnittää myös poijuun tai 
ankkuriin (ankkurilla sama periaate pl. Ankkuri 
paljon kauemmas kuin poiju) tai paalujen väliin. 
Paaluissa on huomioitava, että vene paalujen 
välistä liikuttaessa fendarit on oltava ylhäällä. 
Paalun ja veneen väliin on hyvä laittaa fendarit 
myös. 
 
Hyvä periaate on kiinnittää vene n 0,5 metriä 
laiturista ulospäin kun ollaan ankkurissa tai 
poijussa kiinni, jottei keula vahingossakaan iske 
laituriin esim. Isojen peräaaltojen saattelemana, ja 
rikouta näin keulaportaita. 
 
Poiju- tai ankkuriköysi on laitettava suojan 
puolelle, ellei se ole molemmilta puolin kiinni 
perästä. Jos poijussa on monia veneitä kiinni, 
omaa köyttä ei saa vetää niin tiukalle, että 
muiden alusten poijuköysi löystyy, tai nekin 
on kiristettävä. 
 
 
 
 



17 Colregs 
 
Collision Regulations, meriteiden säännöt. 
 
Meriteiden säännöt on kansainvälinen lainmukainen joukko sääntöjä, jotka koskevat jokaista veden 
päällä liikkuvaa ihmisen rakentamaa kulkuneuvoa (esim. Myös purjelautoja, kanootteja, soutuveneitä, 
vesitasoja, ilmatyynyaluksia jne.) 
 
Säännöstö koostuu 41 säännöstä sekä niiden liitteistä (Annexes). Säännöt on jaettu 6 osaan (Part A - 
F), joista kaikista tärkeimmät veneilijälle löytyvät alusta ja keskeltä. Jokaisen vesilläliikkujan on 
tunnettava perussäännöt, ja on ikävän harmillista, kuinka huonosti tavallinen harrastelija säännöt 
yleisellä tasolla tuntee. 
 
Meriteiden sääntöjen lisäksi alusta ja sen päällikköä sekä miehistöä voivat koskea maakohtaiset 
merenkulun säännöt, määräykset ja rajoitukset, sekä sisävesien, kanavien, satamien tai paikallisten 
viranomaisten antamat muut velvoitteet ja säännöt. Meriteiden säännöt luovat kuitenkin 
turvallisuuden perustan yhteentörmäämisen välttämiseksi kaikelle meriliikenteelle. 
 
Säännöt ovat liian laaja joukko tässä esiteltäväksi, tärkeimmät säännöt esitellään toisessa vaiheessa 
koulutusta. Voit tutustua veneilijälle tärkeihin sääntöihin kuitenkin jo nyt tästä artikkelista. 
 
 
 

OSA 2 
 
Selitä ja piirrä karttakuva (tai anna selite kuvasta): 
 
1 Reunamerkki 
 
Iso, linjataulun näköinen alaosa, jonka huipulla kardinaali- tai 
lateraalimerkki + kartalla pieni boxi ilmoittaa metreissä, kuinka kaukana 
väylä merkiltä menee. Eli reunamerkki ei ole itse väylän reunaviivalla, vaan 
väylä on 0-50 m päässä tästä merkistä.  
 
Reunamerkki on kiinteästi asennettu pohjaan, joten sitä voidaan käyttää paikanmääritykseen mm. 
suuntiman ottamiseen tai tutkalla, toisin kuin tavallisia kardinaali ja lateraaliviittoja tai jääpoijuja. Ne 
ovat kettingin päässä ja näin liikkuvat ympäristössä tietyllä säteellä. 
 
  

https://youthsailtraining.files.wordpress.com/2020/07/colregs-snupu-artikkeli.pdf


2 Linjataulut 
 
Kaksi mustaa korkeat boxia,  joista lähtee katkoviiva linjalle. 
 
Linjatauluja voidaan käyttää erinomaisesti paikanmääritykseen: 
kun olet niiden muodostamalla linjalla, sinulla on yksi “viiva” 
kartalla, jossa varmasti olet. Vielä toinen linja jostain, vaikka 
tunnettujen merkkien muodostamana, niin tiedät jo aika 
tarkalleen sijaintisi. Kolmas linja antaa jo hyvin varman sijainnin. 
 
Suomessa lähempänä oleva linjataulu on aina matalammalla. Jos siis ylempi taulu on vasemmalla, 
tiedät, että olet linjan vasemmalla puolella. 
 
Huom.! Älä aja saaristossa yksinomaan linjoja myöten, sillä linjat ovat ensisijaisesti suuria aluksia ja 
laivoja varten - aja veneväyliä ja väylien reunoilla poissa laivojen kulkureiteiltä!! 
 
 
3 Kummeli 
 
“Lumilyhty”, kaksi palloa alla joiden päällä yksi pallo TAI musta pieni “hattu”. Maastossa kummelit 
voivat olla mitä tahansa valkoisesta kivikasasta heijastaviin tauluihin tai maalattuihin 
kalliomerkkeihin. “Hattu”kummeliin voi olla liitetty myös kirjain, esim N, jolloin luonnossa 
kyseisessä taulussa on kiikarein näkyvillä ko. kirjai. 
 
Pooki taas on kuin iso kummeli: isohko majakka tai muu yleensä puinen rakennelma ilman valoa. 
Kartalla ne voidaan merkitä kummeleiksi tai linjataulun tyyppisiksi merkeiksi ilman linjaa. 
 
4 Vedenalainen kaapeli ja vesijohto 

 
 
Yllä: vedenalainen kaapeli. Huom! Älä ankkuroi 
kaapelien tai minkään vedenalaisen johdon tai 
obstruktion päälle! Ankkuri voi jäädä jumiin tai 
kaapelit tulla ylös. 
 
Alempi: vedenalainen vesijohto 
 

Kaikki karttamerkit ja selitteet löytyvät merikarttasarjojen lehtien viimeisiltä sivuilta. 
 
 
 
 



5-6 PIIRRÄ karttamerkki: Vihreä viittapoiju -- punainen jääpoiju 
 
 
VIHREÄ VIITTAPOIJU: tikku jonka päässä kolmio / nimelliskulkusuuntaan 
mentäessä jää oikealle 
 
PUNAINEN JÄÄPOIJU: paksun, alas levenevän tikun (jääpoiju) päässä oleva 
suorakulmio. Jää nimelliskulkusuuntaan (suunta tarkistettava merikortista) 
mennessä vasemmalle. Jääpoiju on paljon leveämpi ja teräksestä tehty 
raskaampi viitta kuin muoviset viittapoijut. Suorakulmio indikoi punaista 
lateraalimerkkiä kuin kolmio vihreää; kumpikin voi olla rakennettu 
jääpoijuna, viittapoijuna tai muuna väylämerkkinä, vaikka reunamerkkinä 
(kts. alla). 
 
 
7-8 Selvennä karttamerkkien  
 

heijastimet: 
Valot: 
Luonnossa (piirrä):  

 
 
Pohjoisviitta Eteläviitta Itäviitta Länsiviitta 
Jatkuva lyhyt vilkku 6 lyhyttä + 1 pitkä 3 lyhyttä 9 lyhyttä 
S-V V-S S-S V-V 
 
Vinkki: 
Vilkkuvalot muistat kellotaulusta: ylhäällä kaikki (pohjoisviitta, jatkuva vilkku), kuudessa 6 +1, idässä 
kello kolme (3 lyhyttä), lännessä kello yhdeksän (9 lyhyttä). 
Heijastimet ylhäältä alas lueteltuna, kaikissa 2 heijastinta, kuten reimarin värit päissä. (sininen= 
musta, valkoinen = keltainen) 
 
Lisää muistisääntöjä muistaa kardinaalimerkit: idässä maatuska (salmiakki kuvio), lännessä laiheliinit 
(tiimalasikuvio). Kolmion kärjet kartalla osoittavat aina missä musta tikussa luonnossa. 
 



BONUS: mitä merkkejä ovat? > Nämä ovat Kardinaali merkkejä. 
Vihreät ja punaiset ovat Lateraalimerkkejä. 

 
Vielä heijastimet ja luonnossa viitat: 

 
 
Puna-musta on karimerkki - kierrä 
kaukaa mutta miltä tahansa puolelta. 
Puna-valkoinen on Turvaesimerkki - 
syvää vettä missä tahansa tämän 
lähettyvillä. Käytetään esim väylän 
keskellä jakamaan liikennettä. 
Keltainen on erikoismerkki. 
Käytetään esim. Rajaamaan jotakin 
aluetta, kuten ruoppausjäte aluetta tai 
sotilasaluetta. 
 

 
Huom.! Tähystäessä merkkejä saa olla tarkkana! 
Vesi heijastaa joskus niin että kaukaa katsottuna merkki näyttääkin 
toiselta kuin mitä se oikeasti on. Jäät ja kova tuuli voivat myös rikkoa 
merkkejä ja ne voivat ajelehtia väärään paikkaan. Mikäli tällaisiä 
virheitä havaitsee, on niistä ilmoitettava viranomaisille (Traficom). 
 
 
 
 

9 1 merimaili (M)  = 1,852  km 
 
10 1 kaapeli = 1/10 M = 185,2 m 
 
11 Suomessa radiosta merisää klo 05.50, 07.50, 12.45, (15.50), 18.50, 21.50 (Yleisradio, 
säätiedotus merenkulkijoille, Ilmatieteen laitos). 
15.50 veneilysää luetaan ainoastaan pienveneilykaudella touko-lokakuussa. 
Ruotsiksi Yle Vegalla seuraavalla tasatunnilla pl 12.45 lähetys. (wikipedia). 
Tentissä piste yhdestä oikeasta kellonajasta. 
 
  

https://www.traficom.fi/fi/vesivaylanpito
https://www.ilmatieteenlaitos.fi/saa-ja-meri
https://www.ilmatieteenlaitos.fi/saa-ja-meri
https://fi.wikipedia.org/wiki/Meris%C3%A4%C3%A4


12 4 eri säätieto-sivustoa netissä:  
 

- FMI (Ilmatieteen laitos, säätiedotus merenkulkijoille) 
- Aaltopoiju.fi 
- Windy 
- Foreca sadetutka 
- Passageweather (ocean cruisers) 

 
VINKKI: Lataa sivustot tai sovellus puhelimeesi päänäytölle. Näin säätilan ja rintamien tarkistus on 
aina ulottuvillasi nopeasti, vain klikkauksen päässä, kun olet yhteydessä verkkoon. Merellä tarpeeseen 
tulee kuitenkin myös radio, sillä sen kuuluvuus on parempi, kuin verkkoyhteys. Varsinkin merisää, 
säätutka, ja FMI:n rannikkoasemien säämittaukset ovat tarpeen. Aaltopoijusta näkee kätevästi 
auringon laskut ja nousun, sekä vedenpinnan korkeuden, mutta tuulitiedot tulevat viiveellä toisin 
kuin FMI:ille.  Windy auttaa muodostamaan säätilasta laajemmassa mittakaavassa kokonaiskuvan 
hienosti animoituna. 
 
13 Huomautus veneilijöille jos tuulta > 11 m/s , joka on n 5 Bf 
 
14 Varoitus merenkulkijoille jos tuulta > 13 m/s , joka on 6 Bf 
 
15 Myrskyvaroitus > 21 m/s, joka on 8 Bf 
 
16 Purjehdit pimeässä. Vasen halssi. Oikealta tulee punainen valo. Kumpi 
väistää? 
 
Yksittäinen punainen valo viittaa purjeveneeseen, sillä moottoriveneillä olisi lisäksi valkoinen 
mastovalo (Colregs Rule 23 for power driven vessels & 25 for sailing vessels). Tehtävässä ei kerrota 
kummalla halssilla toinen menee (punainen valo ei indikoi vielä tuulen suunnasta, ainoastaan siitä, 
että aluksen vasen kylki on näkyvillä meille) => itselläni vasen halssi, me väistämme. 
 
On kuitenkin todennäköistä tai pääteltävissä, että toisellakin on vasen halssi, jolloin me olisimme 
tuulen puolella, eli väistäisimme sen tähden (sama tuulen suunta molemmilla, me tuulen puolella 
koska toinen tulee oikealta vasen kylki meitä kohden). Kyseessä olisi ohitus, jos näkisimme toisen 
valkoisen perävalon keulasuuntiman suunnalla. 
 
17-18 Selitä purjeveneiden kohtaamisen 3 väistämisääntöä: 
 

1) Jos tuuli on samalta puolelta; se kumpi on tuulen puolella, väistää. 
2) Jos tuuli on eri puolelta, se, jolle tuuli on vasemmalta (paapuurista), väistää. 
3) Jos paapuurista tuulevalle on epäselvyys toisen tuulesta, väistää paapuurista tuulevalle. 

 
Vinkki: Aina kun näet lähestyvän purjeveneen, kysy itseltäsi: kummalle puolelle meille tuulee? Sitten 

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/saa-ja-meri
https://aaltopoiju.fi/
https://www.windy.com/?60.176,24.935,5
https://www.foreca.fi/sadetutka
https://www.passageweather.com/


kysy kummalle puolelle tuulee tuolle toiselle, joka on mahdollisesti törmäyskurssilla kanssasi. Näin 
pääset alkuun siitä, mitä tuulesta riippuvaista sääntöä on käytettävä. 
 
Ennen kuin lähdet tekemään mitään väistöliikkeitä (ellei tilanne ole akuutti), on tietysti tutkittava, 
onko törmäys ylipäätään mahdollinen tai odotettava toisen aluksen kanssa. Oletteko 
törmäyskurssilla? Ajatteko liian lähellä toisianne? Ajatteko ahtaassa tai ahtaaseen väylään? Entä muu 
liikenne - tuleeko takaa joku? Oletteko isojen laivojen väylällä? Vendaatko tai vendaako toinen kohta, 
tai vaihtaa kurssia niin että olette sitten törmäyskurssilla? Jos vene on hirmu kaukana ja nopeudet 
hitaat, ei välttämättä vielä tarvitse reagoida mitenkään, mutta jos suuntima pysyy, eikä kurssimuutos 
kummallekaan ole odotettava, on väistämisliikkeiden aika viipymättä. 
 
Myös nopeutta voi säädellä (hidastamalla) väistääkseen toista - aina on väistettävä perän puolelta! 
Toisaalta väistöliike voi joskus olla hyvin huomaamaton - vain parin asteen kurssimuutos, jos etäisyys 
on vielä suuri. Näin voi välttää veneiden olevan ylipäänsä törmäyskurssilla. 
 
Kuitenkin, jos havaitsette olevanna törmäyskurssilla jonkun kanssa, on väistöliikkeen oltava selkeä ja 
näkyvä toiselle - niin ,että tämä voi olla varma siitä, että olet huomannut hänet ja tehnyt 
väistöliikkeen. Väistäminen on tapahduttava heti havaittuasi olevanne törmäyskurssilla. 
 
Mikäli toinen on väistämisvelvollinen, olet itse silti yhä velvollinen estämään törmäämisen millä 
tahansa keinoin, mikäli toinen ei väistäkään. Merellä ei ole oikeuksia, on vain velvollisuuksia! 
 
19 Viimeaikaisten onnettomuustutkimusten mukaan vakavasti laiminlyöty 
velvoite meriteiden sääntöjen puitteissa on mikä sääntö? 
 
Tähystys ja tähystäminen. 
 
Tässä jälleen yksi tuore erään purjehtijan Facebook-päivityksestä lainattu tarina Purjevenefoorumilla: 
 
“Satu Anttonen 
22 June at 05:55 · tag Turvallisuus 
 
Muistutus kaikille veneilijöille tähystyksen tärkeydestä: 
 
Luovimme eilen juhannuspurjehdukselta kotiin Porkkalasta Helsinkiin kun kohdallemme osui 
läheltä piti -tilanne. Erään vastatuulikäännöksen kohdalla hyvän matkaa takanamme ajolinjalle osui 
moottorilla ajava purjevene, joka ei kuitenkaan näyttänyt väistävän piirun vertaa veneiden tullessa 
kohti toisiaan. Päätin lopulta itse väistää tekemällä uuden vendan, ja kun vene meni ohi huomasimme 
siellä kaksi aikuista puhelimet kädessä, kenties autopilotti päällä, jotka nousivat pöllämystyneinä 
katsomaan mitä tapahtuu kun olimme jo ihan vieressä. 
 



Itselläkin meni hetken ymmärtää, että olimme todella lähellä törmätä, ja perheemme nuorten kanssa 
puitiin asiaa hyvän aikaa sen jälkeen kuinka ei voi luottaa, että kaikki osaisivat vesillä 
väistämissäännöt tai edes tähystäisivät. Kyseessä oli vieläpä melko ruuhkainen ja suosittu väylä, jossa 
veneitä sekä purjehti että ajoi moottorilla. 
 
Kaikkien aikojen veneilykesän kynnyksellä muistetaan siis katsoa eteen ja myös taakse.” 
 
 

______ / 36 p. 
 

Jasper Armanto 2020 
www.artsailtraining.org 
 
 

http://www.artsailtraining.org/

