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Hätäraketteja Espoon taivaalla maaliskuussa 

Espoon vapaaehtoiset meripelastajat järjestävät yhdessä Helsingin meripelastajien kanssa 
hätämerkinantoharjoituksen Espoon Suomenojalla (Hylkeenpyytäjäntie 9) lauantaina 8.3.2014 klo 
10.00–16.00. Tilaisuudessa veneilijät voivat harjoitella turvallisesti hätämerkinantovälineiden käyttöä. 

Harjoituksissa käytettävät välineet ovat punaiset laskuvarjoraketit (ns. hätäraketit), punaiset käsisoihdut 
(hätäsoihtu) sekä oranssit savut. Harjoituksen johtaja Pasi Halonen arvioi, että harjoituksessa laukaistaan n. 
400 hätärakettia, 200 soihtua ja 50 merkkisavua. Hätäraketit nousevat noin 300 metrin korkeuteen, joten ne 
tulevat näkymään laajalle alueelle Espoon edustalla. 

Harjoituksessa yli 18-vuotiaat veneilijät voivat ampua luvallisesti ja turvallisesti omia punaisia 

hätärakettejaan, punaisia käsisoihtuja ja oransseja merkkisavuja. Kaikkien käytettävien 

hätämerkinantovälineiden valmistuspäivä tulee olla valmistettu 4/2007 jälkeen. Ennen harjoitusta välineet 

tarkistetaan ja ampujille annetaan henkilökohtainen opastus niiden oikeanlaiseen käyttöön. Paikalle voi myös 

tuoda ilmaiseksi käyttöön kelpaamattomia pyroteknisiä hätämerkkejä niiden asianmukaista hävittämistä 

varten. 

Hätämerkkien käytön harjoittelua suositellaan kaikille veneilijöille. – Etenkin hätäraketin ampumisen 
harjoittelu on tärkeää, jotta hätätilanteessa osaa toimia oikein eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille, kertoo 
Halonen.  

Harjoitukseen pääsee mukaan ilmoittautumalla Espoon Meripelastajien verkkosivuilla 
osoitteessa www.espoonmeripelastajat.fi ma 3.3.2014 mennessä.  Osallistuminen on Helsingin meri-
pelastusyhdistyksen ja SMPS Espoon Meripelastajien henkilöjäsenille ilmainen. Muille osallistuminen 
maksaa 32 euroa. Ilmoittautumisen yhteydessä voi myös liittyä yhdistyksen jäseneksi, vuosimaksu on 32 
euroa.  

Valokuvia edellisten vuosien hätärakettiammunnoista on saatavilla piakkoin yhdistyksen verkkosivuilla 
kuvagalleriassa, osoitteessa www.espoonmeripelastajat.fi.  

Lisätietoja tapahtumasta: 

Espoon Meripelastajien tiedottaja Senni Jokinen 

E-mail: tiedotus.espoo@messi.meripelastus.fi 

 

Harjoitusten johtaja Pasi Halonen 

E-mail: pasi.halola@gmail.com  

 

 

Espoon Meripelastajat ja Helsingin Meripelastusyhdistys ovat pääkaupunkiseudulla toimivia vapaaehtoisia 
meripelastusyhdistyksiä, jotka suorittavat vuosittain lähes 200 erilaista meripelastustehtävää viidellä 
pelastusveneellä. Lisäksi yhdistykset kouluttavat veneilijöitä veneilyturvallisuuteen liittyvissä asioissa. 
Espoon Meripelastajien asema sijaitsee Espoon Mellstenissä ja Helsingin Meripelastusyhdistyksen Helsingin 
Jollaksessa. Yhteensä yhdistyksillä on jäseniä noin 4000. Yhdistykset toimivat täysin vapaaehtoisvoimin eikä 
kukaan mukana oleva saa työstään palkkaa. Toiminta rahoitetaan pääosin lahjoitus- ja jäsenmaksuvaroin. 

Suomen Meripelastusseura on vapaaehtoisten meripelastusyhdistysten keskusjärjestö, jolla on 58 
jäsenyhdistystä ja 150 pelastusalusta ympäri maata. Vuosittain vapaaehtoiset meripelastajat auttavat yli 
3000 ihmistä vesillämme. 
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