
 

 

 

     

 

     

Merimelojat Ry 

Merimelojien Maja ja vajarakennukset 

 

PELASTUSSUUNNITELMA 2014 
 

Normaaliolojen onnettomuuksia sekä uhkatilanteita varten. 

 



  

1. KIINTEISTÖN YLEISTIEDOT 
 

Suojelupiiri ja lohko Suojelualalohko Kokoontumispaikka 
evakointitilanteessa 

Suojelupiiri 1, lohko 104 0244 Sibeliuspuisto 

 

Kiinteistön nimi: Merimelojien maja ja kanoottivajat  

Kiinteistön osoite Merikannontie 10, 00260 Helsinki  

Kaupunginosa/Kylä Kortteli Tontti  

Taka-Töölö (14) Eteläinen Humalluoto (P 104)   

 

2. OHJE TAPATURMAN TAI SAIRASKOHTAUKSEN VARALTA 

 

Ambulanssi: 112 

Poliisi: 112  

Myrkytystietokeskus: 471977 Myrkytykset 

varanumero: 4711 

Terveysneuvonta : (09)10023 + Töölön Sairaala, tapaturma-asema Töölönkatu 40 (09) 4718 7351 

Meripelastus: 112, 02041000 



Tapaturmissa oikea ensiapu saattaa olla ratkaisevan tärkeä! 

• SELVITÄ, MITÄ on tapahtunut sairaskohtaus vai tapaturma 

• PELASTA hengenvaarassa olevat, estä lisäonnettomuudet 

• Onko potilas hereillä? Anna HÄTÄENSIAPU tarvittaessa. 

- turvaa hengitys  

- ehkäise sokki ja tyrehdytä verenvuoto 

• HÄLYTÄ apua yleisestä hätänumerosta 112 

• ELVYTÄ tarvittaessa 

• OPASTA pelastuslaitoksen henkilöstö nopeasti potilaan luo. 

3. OHJE TULIPALOTILANTEITA VARTEN 

Tulipalon sattuessa tärkeintä on ihmishenkien pelastaminen! 

PELASTA ja varoita muita ihmisiä 

• Tulipalossa aika on ratkaiseva tekijä. 

SAMMUTA lähimmällä alkusammuttimella 

• Tutustu etukäteen sammuttimien sijaintiin ja niiden käyttöön. 

• Lähin sammutin soveltuu varmimmin palavaan kohteeseen. 

• Älä koskaan sammuta rasvapaloa vedellä. 

HÄLYTÄ palokunta yleisestä hätänumerosta 112 

• Kerro kuka olet ja mistä soitat. 

• Mitä on tapahtunut. 

• Missä osoitteessa on tapahtunut. 

• Onko ihmisiä vaarassa. 

• Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan. 

RAJOITA palon leviäminen sulkemalla ovet, luukut. 

OPASTA tai järjestä opastus ja esteetön pääsy pelastusyksiköille palokohteeseen. 

POISTU vaaralliselta alueelta. 

4. POISTUMISSUUNNITELMA 

 Poistuminen rakennuksista tapahtuu merkittyjä poistumisteitä pitkin tai hätätilanteessa 
varateitä käyttäen. 

 Kokoontumispaikka on Sibeliuspuistossa, Merikannontien toisella puolella. Vajasaarelta 
poistutaan ensisijaisesti siltaa pitkin. Siltaa käyttäessä pitää huomioida pelastajien saapuminen. 
Siltaa ei saa tukkia. 

 Jos siltaa ei voida käyttää poistumiseen, voidaan hätätilanteessa käyttää seuran Busteria tai 

kumivenettä poistumiseen. 

 

5. KIINTEISTÖN TIEDOT 



 

Rakennukset Eteläisellä Humalluodolla Rak. Vuosi Kerroksia Tiloja 
Kerrosala m

2 

1. Merimelojien maja (eteläisin) 1939 

 

2 Sali, toimisto, vahtimestarin 
asunto 

255 

2. Huolto- ja kajakkivajarakennus 1987, 2001 1 WC- tilat, sauna, pesu- ja 
pukuhuoneet, varasto 
('autotalli'), 
kajakki/kanoottivaja 

142 

3. Kajakki/kanoottivaja 
käyttöoikeuskalustolle (itäisin) 

1932 1 kajakki/kanoottivaja, 
pukuhuoneet 2kpl 

450 

4.  Kajakki/kanoottivaja 
yksityisomistuskalustolle (pohjoisin) 

1935 1 kajakki/kanoottivaja 450 

 

 

5.1. Merimelojien maja 

Merimelojien maja on tarkoitettu kokouksien, juhlatilaisuuksien sekä liikunta- ja tanssiharjoitusten 

järjestämiseen. Lisäksi rakennuksessa on vahtimestarin asunto ja yläkerrassa Merimelojat ry:n toimisto. 

Rakennuksessa on useita poistumisteitä. Toimiston vieressä on toisessa kerroksessa ranskalainen 

parveke, jota voidaan myös käyttää hätäpoistumisreittinä. Ullakolla on varastointitilaa. Ullakolla 

säilytetään talviaikaan pelastusliivejä ja aukkopeitteitä. Rakennuksessa on automaattinen 

palohälytyslaitteisto ja hätäkutsupainikkeita. Palosammuttimia on 3 kpl 6 kg jauhesammuttimia, yksi 

pääoven ja paloilmoittimen luona, yksi salissa ja yksi keittiössä. Keittiössä on lisäksi sammutuspeite. 

Ensiapukaappi varusteineen on keittiössä. Poistumistiet, sammuttimet ja ensiapukaappi on 

asianmukaisesti merkitty. Sähkön pääkatkaisija on rakennuksen ulkopuolella (pohjoispuoli) kulkureitin 

vieressä, metallikotelossa räystään alla. Majassa on vesi ja sähkö. Salin tilaisuuksissa maksimi 

henkilömäärä on 120 henkilöä ja tilapäisessä majoituskäytössä 53 henkilöä. Liitteenä IV on 

ilmoituskaavake tilapäismajoituksesta pelastuslaitokselle. 

5.2. Huolto- ja kajakkivajarakennus 

Rakennuksen eteläpäädyssä on wc-tilat, naisille, miehille ja liikuntaesteisille. Eteläpäädyssä on myös 

vedenottopiste ulkona. Rakennuksessa on naisten ja miesten wc-, pukeutumis-, ja pesutilat sekä niiden 

välissä yhteinen sauna.  

Pohjoispäässä on varasto ('autotalli') ja säilytystila noin 60 kajakille. Kajakkien säilytystilassa ei oleskele 

ihmisiä. Naisten pukuhuoneen eteisessä on 6kg:n jauhesammutin. Miesten pukuhuoneen ja varaston 

('autotallin') välillä on lukittu ovi. Miesten pukuhuoneen eteisessä on lämminvesivaraaja ja rakennuksen 

sulaketaulu. Varastossa on säilytetään mm. työkaluja, perämoottoreita ja siellä on sammutuspeite ja 6 

kg:n jauhesammutin. Miesten wc:ssä on ensiaputarvikkeita. Rakennuksessa on sähkö ja vesi. 

Rakennuksen ulkoseinällä on telineet 20 kajakille. 



5.3. Käyttöoikeuskalustovaja 

Käyttöoikeuskalustovaja on seuran omistamien kajakkien säilytystila (noin 130 kajakkia). Tilassa on myös 

muutama yksityisomistuksessa oleva kajakki/kanootti. Vajassa on säilytyskaappeja seuran jäsenille ja 

seuran eri jaostoille. Tilassa säilytetään myös pelastusliivejä, aukkopeitteitä ja meloja. Vajan perällä on 

pukeutumistilat miehille ja naisille. Sammutuskalustona on 3 kpl 6 kg:n jauhesammutinta ja 

sammutuspeite. Pohjoispäädyssä on 3 poistumistietä ja ensiapukaappi. Lisäksi sekä itä- että 

länsipäädyssä on ikkuna, jota voidaan käyttää hätätapauksessa. Rakennuksessa on sähkö, mutta ei 

vesipistettä. Jos merivesi on korkealla, se voi nousta rakennuksen lattialle. 

5.4. Yksityiskalustovaja 

Yksityiskalustovajassa on noin 200 kajakkia/kanoottia. Eteläpäädyssä on 3 poistumistietä. Itäpuolella 

ikkuna, josta pääsee hätätapauksessa ulos. Sammutuskalustona 3 kpl 6 kg:n jauhesammutinta. 

Vajarakennuksessa on lisäksi jäsenten meloja, aukkopeitteitä ja säilytyskaappeja. Palosammuttimet ja 

ulostuloreitit on asianmukaisesti merkitty. Rakennuksen ulkoseinällä on telineet 4 kajakille. 

 

5.5 Muut rakennelmat 

Saaren itärannalla on kaksi laituria ja länsirannalla yksi laituri. Jäteaitaus (viisi jäteastiaa) on rakennuksen 

2 länsipuolella. Jäteaitauksen länsipuolella on palavien nesteiden säilytyskaappi. Tupakointipaikka on 

majarakennuksen (rakennus 1) länsipuolella. 

6. PALOTURVALLISUUSLAITTEET 
 

Laitteiden hoidon ja huollon vastuuhenkilöt 

Palovaroittimet Merimelojat ry Vahtimestari 

Merkki- ja turvavalaistus Merimelojat ry Vahtimestari 

Paloilmoitin Merimelojat ry Vahtimestari 

Kohdesuojaukset Merimelojat ry Vahtimestari 

Paloilmoitus: 39H690 

Kohde: 18209 

Paloilmoittimen kokeilu kuukausittain. 

7. MUU TURVALLISUUS 
Laitteiden hoidon ja huollon vastuuhenkilöt 

Murtosuojaus ja lukitus Merimelojat ry Vajamestari, Vahtimestari 

Tietoturvallisuus Merimelojay ry Jäsensihteeri 



Tuhotöiden ehkäisy Merimelojat ry Vajamestari, Vahtimestari 

Vaaralliset aineet Merimelojat ry Vajamestari 

Ongelmajätteet Merimelojat ry Vajamestari 

 



Lukitus 

 Helsingin Avain-Palvelu Oy, 

 Abloy, Prima, Ava  

 puh: (09) 4778 270 

 Sähköposti: myynti@avainpalvelu.fi 

 Osoite: Mannerheimintie 89, 00270 HELSINKI 

 Helsingin Lukkonikkari Oy, Assa avain 

 puh: (040) 5036 955, (09) 5871532 

 Sähköposti: lukkonikkari@lukkonikkari.com 

 Osoite: Kauppalantie 14, 00320 HELSINKI 

 ESOY Erikoissuojaus Oy, 

 Avainkortti, puh: (0400) 417012 (24 H) 

 Kari Ahola puh: (050) 5014030 

 Sähköposti: kari.ahola@erikoissuojaus.fi 

 Osoite: Sompiontie 13, 01800 KLAUKKALA 

Y-kajakkivajan nosto-ovet 

 Nosto-ovet Mesvac 600 
 Ovien valmistusnumero 38542 
 Mesvac Huolto 
 puh. 010 836 3100 
 Jorvaksen myllytie 5, 02420 Jorvas 
 www.mesvac.fi 

Sauna 

 Huoltokaari Oy 

 Puh: (09) 2416525 Arkisin klo 8-16.30 

 Osoite: Mannerheimintie 77, 00270 HELSINKI 

  

 

 

 

mailto:lukkonikkari@lukkonikkari.com
mailto:kari.ahola@erikoissuojaus.fi


8. KIINTEISTÖN HUOLTO JA VIKAILMOITUKSET 
Laitteiden hoidon ja huollon vastuuhenkilöt 

 

Huoltoyhtiö/talonmies Merimelojat ry Vahtimestari (050) 3797789 

Sähkölaitoksen vikailmoitukset Merimelojat ry Vahtimestari 

Vesilaitoksen vikailmoitukset Merimelojat ry Vahtimestari 

Ilmanvaihtolaitteiden ja savuhormien puhdistus: Merimelojat ry Vahtimestari 

Tulitöiden valvontasuunnitelma Merimelojat ry Vahtimestari, Vajamestari 

 

Kaupungin yhteyshenkilöt (Liikuntavirasto, merellinen osasto): 

 

Päällikkö 
Sanna Kallionpää, puh. (050) 3299025, (09) 31087733 sähköposti sanna.kallionpää@hel.fi 

Sijainen 
Jukka Lundgren, puh. (050) 593 1025, (09) 31087807 sähköposti jukka.lundgren@hel.fi 

Sähköteknikko 

Raimo Taulanne, puh. (050) 502760, (09) 31087911 sähköposti raimo.taulanne@hel.fi 

LVI 

Jyri Valkama, puh. (040) 334 6315 sähköposti jyri.valkama@hel.fi 

Rakennuspuoli 

Tapio Lappalainen, puh. (09) 3108 7508 



9. TURVALLISUUSORGANISAATIO 

 

Tehtävä Suojelu-/toiminnallisessa 
organisaatiossa 

Henkilön nimi, osoite, ja 
turvallisuuskoulutus 

Puhelin 

Turvallisuuspäällikkö Merimelojat Turvallisuus turva@merimelojat.fi 

 Reino Kaario  (050) 5499158 

Turvallisuuspäällikön apulainen 

 

Merimelojat Vahtimestari 

Marianne Anttila 

vahtimestari@merimelojat.fi 

(050) 3797789 

Turvallisuuspäällikön apulainen 

 

Merimelojat  

Timo Mononen 

turva@merimelojat.fi 

(050) 551 9191 

 

Tehtävä Koulutus 

Turvallisuuspäällikkö EA2, melontaopas 

Turvallisuuspäällikön apulainen (Marianne Anttila) EA1, tulityökortti 

Turvallisuuspäällikön apulainen (Timo Mononen) EA1, melontaopas 

 

 

10. SUOJELUMATERIAALI 
 

Materiaali Paikka Tarkastettu 

Ensiapuvälineet  (ensiapulaukku + sidepakkaus 
ja 2 ensisidettä) 

Majan keittiö  6.3.2014 

Ensiapuvälineet (ensiapulaukku + sidepakkaus 
ja 2 ensisidettä) 

Saunarakennuksen miesten wc 

 

6.3.2014 

Ensiapuvälineet (ensiapulaukku + sidepakkaus 
ja 2 ensisidettä) 

Käyttöoikeusvaja  6.3.2014 

Rautakanki Varasto (Autotalli) 6.3.2014 

Sorkkarauta Varasto (Autotalli) 6.3.2014 

Rautasaha + 5 varaterää Varasto (Autotalli) 6.3.2014 



Kirves Varasto (Autotalli) 6.3.2014 

Jakoavaimia Varasto (Autotalli) 6.3.2014 

Ruuvitalttoja Varasto (Autotalli) 6.3.2014 

Ristipääruuvitalttoja Varasto (Autotalli) 6.3.2014 

Nauloja ja ruuveja Varasto (Autotalli) 6.3.2014 

Vasara Varasto (Autotalli) 6.3.2014 

Käsisaha Varasto (Autotalli) 6.3.2014 

Puukko Varasto (Autotalli) 6.3.2014 

Pelastusköysi Käyttöoikeusvaja, laituri 6.3.2014 

Pelastusrengas Laituri 6.3.2014 

 



11. VÄESTÖNSUOJAT 
 

Kiinteistöllä ei ole omaa väestönsuojaa.  

 

12. SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, TARKISTAMINEN JA JAKELU 

 

Päiväys Tarkastus Jakelu 

6.3.2012 Merimelojat ry Hallitus 6.3.2014 Toimisto 

Vahtimestari 

Hallitus 

  Materiaalisalkku 

  Pelastuslaitos 

  Liikuntavirasto 

 

 

13. LIITTEET 

 

I. Esillä olevat ohjeet 

II. Salin vuokrasopimus 

III. Riskinarviointi 

IV. Ilmoitus tilapäismajoituksesta pelastuslaitokselle 

 

 



Liite I. Esillä olevat ohjeet 

 

 

 



TOIMINTAOHJEET HÄTÄTAPAUKSISSA 

Paloilmoitin hälyttää Tulipalo Tapaturma tai 
sairauskohtaus 

Vaarallisten 
aineiden 

onnettomuus tai 
tulipalo lähialueella 

1. Siirry 
ulkokokoontumispaikalle, 
mikäli mahdollista 

1. PELASTA 

- Pelasta loukkaanuneet ja 
vaarassa olevat. Ryömi 
matalana savun 
täyttämissä tiloissa.  

1. ALOITA 
ENSIAPUTOIMET 

välittömästi tai 
hälytä lähin 
ensiaputaitoinen 
henkilö paikalle. 

1. Kuultuasi yleisen 
vaaramerkin, siirry 
sisätiloihin. 

2. 
Ulkokokoontumispaikalta 
ei saa poistua ilman 
henkilöstön jäsenen tai 
pelastustoiminnan johtajan 
lupaa. 

2. TEE HÄTÄILMOITUS 
puh.112 tai paina 
paloilmoituspainiketta. 
 - Ilmoita myös 
henkilökunnalle 

- Lähetä joku palokuntaa 
vastaan 

2. TEE 
HÄTÄILMOITUS 

- Ilmoita tilanteesta 
henkilökunnalle 

- Lähetä joku 

opastamaan 

ambulanssia. 

2. Sulje ovet, 
ikkunat ja 
ilmastointilaitteet. 

3. Rakennuksen 
paloilmoitinjärjestelmää 
testataan jokaisen 
kuukauden välein. 

3. SAMMUTA 

- Aloita sammutus 
alkusammutusvälineillä. 

- Määrää 

alkusammutushenkilöt. 

3. Huolehdi 
tarvittaessa saattaja 
mukaan sairaalaan. 

3. Pysy sisällä ja 
odota 
viranomaisten 
lisäohjeita. 

 4. RAJOITA 

- Sulje palo-ovet ja 
ikkunat. 

- Siirrä vaaralliset aineet ja 

arvokkaat laitteet suojaan. 

 4. Vältä puhelimen 
käyttöä. 

 5. JOHDA pelastustoimia, 
kunnes palokunta saapuu 
paikalle.  
- Ilmoittaudu 
pelastustoiminnan 
johtajalle. 

- Siirry 
ulkokokoontumispaikalle. 

  



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



Liite II. Salin vuokrasopimus 

 

 Vuokrasopimus 

Merimelojat ry (jäljempänä myös seura) vuokraa Merimelojien Majan salitilan alla mainituin ehdoin: 

 

1. Perhejuhliin tai vastaaviin yksityistilaisuuksiin. Tilaisuudesta ei saa periä osallistujilta maksua. 

2. Tilaisuudessa on noudatettava hyvää järjestystä ja siisteyttä. Seuran vahtimestarin antamia ohjeita on noudatettava. 

Sivullisten pääsy alueelle on estettävä. Vuokraaja on velvollinen koko tilaisuuden ajaksi asettamaan tarpeellisen 

määrän järjestysmiehiä. Koristeiden tai muiden esineiden kiinnittäminen valaisimiin tai niiden kannattimiin on 

kielletty. Tulen käsittely, ulkoroihut, ilotulitteet ja tupakointi vajasaarella on kielletty. Tarvittaessa voidaan 

tupakoinnille osoittaa sopiva paikka. Sädetikkujen, myrskylyhtyjen, grillien, savukoneiden ym. vastaavien käyttö 

sisätiloissa on kielletty. Tuikut ovat sallittuja yksittäin sijoitettuna paloturvallisiin tuikkukippoihin. Aiheettoman 

palohälytyksen laskun maksaa salin vuokraaja. Vieraiden oleskelu kanoottivajoissa ja melojien puolella on 

kielletty. Pysäköinti on kielletty Cafe Regatan edustalla ja kaupungin puistoalueella. Vajasaarelle ei sallita edes 

huoltoajoa. Suurin henkilöluku on 120. 

3. Vuokraaja sitoutuu korvaamaan kaikki seuran tai vahtimestarin omaisuudelle tilaisuuden johdosta aiheutuneet 

vahingot. 

4. Salitila käsittää salin, eteisen ja majan keittiön valaistuksineen. Vuokraaja huolehtii salin ja keittiön siivoamisesta, 

mutta wc-tiloja eikä salin lattiaa tarvitse siivota. Mikäli seura joutuu huolehtimaan salin siivouksesta, perii seura 20 

€ alkavalta tunnilta, mutta kuitenkin vähintään 100 euroa. Vahtimestarilta voi kysyä tarkempia ohjeita. 

5. Jos vuokrasopimusta varatessa on annettu harhaanjohtavia tietoja, niin seuralla on oikeus purkaa sopimus 

yksipuolisesti. 

6. Vuokraushinnoiksi on seuran hallitus vahvistanut vuodelle 2012 

 

Perjantai   Lauantai 

 Vuokrausaika klo 8   -  17.00           50 € / tunti 

          ”            klo 17  -  24.00   660 €         770 € 

          ”            klo 17  -  02.00   850 €         970 € 

 

 ALV 0%, Veroton palvelu 

 

Sovitun vuokra-ajan päättyessä on salin oltava tyhjä ja pöydät ja tuolit järjestetty takaisin paikoilleen. 

Jos vuokraaja ei noudata sopimusaikoja, on vuokraaja velvollinen maksamaan sakkoa: 

  Jokaiselta alkavalta ¼ tunnilta 50 € 

 

Etumaksua, joka on 100€, ei palauteta varaajan peruuttaessa varauksen. Loppuerä suoritetaan 14 vrk 

ennen vuokrauspäivää. Maksuihin laitetaan viestiksi vuokralaisen nimi, vuokrauspäivämäärä ja – aika. 

 

 

Tätä sopimusta on tehty kaksi  kappaletta, toinen vuokraajalle, toinen Merimelojat ry:lle. 

 

Vuokraaja:                   

Osoite ja puhelin:  Puh:        

Vuokrauspäivä:      /    2012. 

Vuokra-aika klo                    ja tilaisuuden laatu      

Vuokra yhteensä    , josta etumaksu 100 € maksetaan tilille 120030-19505       /    2012  mennessä. 

Loppumaksu  maksetaan tilille 120030-19505      /    2012 mennessä. 

 

 

Hyväksyn Merimelojat ry:n puolesta  Sitoudun noudattamaan yllämainittuja ehtoja  

 

 

______________________________  ___________________________________ 

Marianne Anttila    



Liite III. Riskinarviointi 

 
MERIMELOJAT RY VAJASAAREN PELASTUSSUUNNITELMA / RISKINARVIOINTI

RISKI ENNALTAEHKÄISY TOIMENPITEET RISKIN TOTEUDUTTUA RISKIN TOTEUTUMISEN 

TODENNÄKÖISYYS

Tulipalo Merimelojien majalla Ohjeet salin käyttäjille. Pelasta ja varoita muita ihmisiä. Mahdollinen

Paloilmoittimen huolto ja kokeilu. Sammuta lähimmällä alkusammuttimella.

Tupakointikielto. Varmista palohälytys soittamalla 112.

Takan käyttökielto. Rajoita palon leviäminen sulkemalla ovet ja ikkunat.

Selkeät kielto- ja ohjekyltit esillä. Opasta ja järjestä esteetön pääsy pelastusyksiköille.

Tulipalo kajakkivajoissa Tupakointikielto. Pelasta ja varoita muita ihmisiä. Mahdollinen

tai saunarakennuksessa Palavien nesteiden turvallinen säilytys. Hälytä palokunta soittamalla 112

Saunan paloturvallisuudesta huoleh- Sammuta lähimmällä alkusammuttimella.

timinen. Rajoita palon leviäminen sulkemalla ovet ja ikkunat.

Opasta ja järjestä esteetön pääsy pelastusyksiköille.

Tuhopoltto Portin lukitus ja avainten luovutus vain Kuten edellä. Epätodennäköinen

jäsenille ja salin käyttäjille.

Vahtimestari asuu vajasaarella ja valvoo

saarella liikkujia.

Jäsenten ohjeistus.

Uhkatilanne (pommiuhkaus tai Kuten edellä. Varoita muita ihmisiä. Epätodennäköinen

aseellinen uhkaus) Hälytä poliisi soittamalla 112

Poistu vajasaarelta.

Tapaturma tai sairauskohtaus Tilojen ja laiturien kunnossapito. Anna ensiapua. Todennäköinen

Talvella liukkauden torjunta. Hälytä tarvittaessa apua soittamalla 112

Riittävä valaistus. Salin tilaisuuksissa vastuu toimenpiteistä tilaisuuden

järjestäjillä.

Tulva (merivesi nousee vajoissa Ei mahdollista ehkäistä ennalta. Tilanteen havaitsija hälyttää talkoolaisia huolehtimaan Todennäköinen noin 10

lattialle) Tilannetta seurataan. kalustosta ja korjaamaan vaurioita. vuoden välein.

Sillan romahtaminen Sillan kunnosta huolehtiminen on kau- Pelasta ja varoita muita ihmisiä. Epätodennäköinen

pungin vastuulla. Hälytä pelastuslaitos soittamalla 112.

Tilaisuuksien järjestäjien ohjeistus:

Jalankulkusilta, kantavuus 100 kg/m2

Jäihin vajoaminen avannon Avannon merkitseminen. Pelasta avannosta, vie sisälle, ei saunaan. Anna ensi- Mahdollinen

lähellä Heittoköysi ja pelastusrengas laiturilla. apua. Hälytä tarvittaessa apua soittamalla 112.

 


