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TURVALLISUUSOHJE 
MERIMELOJIEN MAJAN 

KÄYTTÄJILLE

TURVALLISUUSVARUSTEET
Rakennuksessa on automaattinen  
palohälytyslaitteisto ja  
hätäkutsupainikkeita.

Palosammuttimia on 3 kpl 6 kg jauhe-
sammuttimia, yksi pääoven ja paloil-
moittimen luona, yksi salissa ja yksi 
keittiössä. Keittiössä on lisäksi yksi 
sammutuspeite.

Ensiapukaappi varusteineen on keitti-
össä.

Sähkön pääkatkaisija on rakennuksen 
ulkopuolella kulkureitin vieressä, me-
tallikotelossa räystään alla.

KIINTEISTÖN HUOLTO  
JA VIKAILMOITUKSET
Vahtimestari 050 379 7789

TURVALLISUUSOHJEET
Tulen käsittely, ulkoroihut ja ilo-
tulitteet on saarella kielletty.

Tupakointi on sallittu ainoastaan 
merkityllä tupakointipaikalla.

Sädetikkujen, myrskylyhtyjen, 
grillien, savukoneiden ym. käyttö 
ja tupakointi on sisätiloissa kiel-
letty. Tuikut ovat sallittuja yksit-
täin sijoitettuina paloturvallisiin 
tuikkukippoihin. Aiheettoman 
palohälytyksen maksaa tilaisuu-
den järjestäjä.

Vieraiden oleskelu kanoottiva-
joissa ja melojien puolella on 
kielletty.

Sivullisten pääsy alueelle on 
estettävä. Portti tulee sulkea 
kun tilaisuuden osanottajat ovat 
saapuneet paikalle.

Silta on tarkoitettu vain jalanku-
lulle, huoltoajo ei ole sallittu.

Pysäköinti on kielletty Cafe 
Regatan edustalla ja kaupungin 
puistoalueella.

Suurin henkilömäärä tilaisuuk-
sissa on 120.

Merimelojat ry   
Merikannontie 10, 

Eteläinen Humalluoto 
00260 Helsinki

Pääkatkaisija
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OHJE TAPATURMAN JA 
SAIRASKOHTAUKSEN VARALTA

AmbulanssI 112
Poliisi 112
Myrkytystietokeskus 09 471977 tai 09 
4711 (vaihde)
Terveysneuvonta 09 10023

SELVITÄ, mitä on tapahtunut: sairaskoh-
taus vai tapaturma.

PELASTA hengenvaarassa olevat, estä 
lisäonnettomuudet.

Anna HÄTÄENSIAPU tarvittaessa: turvaa 
hengitys, ehkäise shokki,  
tyrehdytä verenvuoto.

HÄLYTÄ apua yleisestä hätänumerosta 
112.

ELVYTÄ tarvittaessa.

OPASTA pelastushenkilökunta nopeasti 
potilaan luo.

OHJE TULIPALOTILANTEISIIN

Yleinen hätänumero 112

Tulipalon sattuessa tärkeintä on ihmis-
henkien pelastaminen!

PELASTA ja varoita muita ihmisiä.

SAMMUTA lähimmällä alkusammuttimella.

Älä koskaan sammuta rasvapaloa ve-
dellä.

HÄLYTÄ palokunta yleisestä hätänume-
rosta 112.

Kerro nimesi, mistä soitat ja missä 
osoitteessa tulipalo on syttynyt.

Kerro onko ihmisiä vaarassa. Sulje pu-
helin vasta luvan saatuasi.

RAJOITA palon leviäminen sulkemalla 
ovet ja ikkunat.

OPASTA ja järjestä pelastajille esteetön 
pääsy palokohteeseen.

POISTU vaaralliselta alueelta.

POISTUMISOHJE
Poistuminen rakennuksesta tapahtuu 
merkittyjä poistumisteitä (pääovi, taka-
ovi) käyttäen tai hätätilantessa varatei-
tä (keittiön ovi tai merenpuoleiset ovet) 
käyttäen.

Kokoontumispaikka on Sibeliuspuis-
tossa, Merikannontien toisella puolel-
la. Saarelta poistutaan ensisijaisesti 
siltaa pitkin. Siltaa käytettäessä pitää 
huomioida pelastajien saapuminen. 
Siltaa ei saa tukkia.

Jos siltaa ei voida käyttää poistumi-
seen, voidaan hätätilanteessa käyttää 
seuran Busteria tai kumivenettä.


