
 Paraisten Stormälössä järjestetään hätärakettien harjoitusammunnat 2.3. 2019 klo 11-14 

Kutsu tapahtuman tiedotustilaisuuteen 25.2. klo 11.00 Paraisten Stormälössä osoitteessa Rompontie 112 

Hätäraketit ja käsisoihdut ovat tärkeä osa veneilyn turvallisuusvarusteita, joiden käytön harjoitteluun 
tulee harvoin tilaisuutta.  

Pyydämme median huomiota asiassa monestakin syystä: 

1. Hätärakettiammunnat harjoitustapahtumana aiheuttaa satoja soittoja hätäkeskukseen, johon voimme 
yhdessä vaikuttaa, kun media huomioi uutisoinnissaan tapahtuman ja sivulliset on informoitu tapahtumasta 
ennakkoon. 

2. Hätäraketit ja käsisoihdut ovat veneilyturvallisuusvarusteina keskeisessä roolissa, kun vene on joutunut 
merihätään ja sitä ollaan pelastajien toimesta paikallistamassa. Monikaan ei tiedä, ellei ole saanut kokeilla, 
että kädessä pidettävä käsisoihtu palaessaan lämpenee ja aiheuttaa kokemattomalle mahdollisesti 
hätääntymisen, josta voi seurata soihdun putoaminen veneeseen ja kohtalokas tulipalo on kohtuullisen 
varma seuraus tottumattomuudelle. Näytämme ja saatte tilaisuudessa kokeilla soihdun käsittelyä. 

3. Veneilijän muita keskeisiä turvallisuusvarusteita käydään tilaisuudessa myös läpi, jotta media voisi nostaa 
esiin varustelun keskeisiä pointteja meripelastustoimijoiden näkökulmasta. 

4. Hätärakettien ja käsisoihtujen rinnalle on tullut veneturvallisuusvarusteina mm. led-soihdut, jotka 
vilkkuvalolaitteena on tuotu turvallisuusvarusteeksi tietyissä olosuhteissa korvaamaan em. pyrotekniikan. 
Paikalla tilaisuudessa on meriturvallisuuden asiantuntijoita, kutenNauvon Meripelastuskeskuksesta, jotka 
kertovat uuden tekniikan soveltuvuudesta käytäntöön. Samoin viestimissä matkapuhelin on yhä useammin 
korvannut perinteisen VHF puhelimen, joka myös voi olla uhka hätätapauksissa. 

Paikalla infossa on allekirjoittaneen lisäksi Paraisten Meripelastusyhdistyksen edustaja Kristiina Sunell, Nauvon 
Meripelastusaseman edustaja Aleksi Alho, huvivenevarustelun kaupallinen toimija Teppo Siltala Nautikulma 
Oy:stä ja venemestari Mikko Pasila edustaa pakallisena Suomen Purjehdus ja veneily Ry:n vapaaehtoista 
venekatsastusta. Useimmat paikalla olevat antavat lausuntoja myös ruotsiksi. 

Median edustajat ovat luonnollisesti tervetulleita myös tapahtumapäivänä tutustumaan käytännön toimintaan. 
Tapahtuma on ohjattu ja kontrolloitu harjoitus, jossa noin 90 henkilöä kolmen tunnin aikana ampuu noin 200 
rakettia taivaalle, jopa kolmensadan metrin korkeuteen. Harjoitusalueen ilmatila on suljettu Traficomin toimesta 
ja käytännön harjoituksen taustatiimiin kuuluu 23 vapaaehtoista toimijaa, jotka panoksellaan ovat 
varmistamassa osallistujien turvallisuuden. 

Lisätietoja tapahtumasta https://www.venekeskus.fi/ajankohtaista/hataraketti/  

 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja ja tapahtuman järjestäjä Matti Pasila Paraisten Venekeskus PVK Oy 

p. 0400456774 sähköposti toimisto@venekeskus.fi 

 

 


