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Mökillä ja merellä

Kohti parempaa vapaa-ajan turvallisuutta 
LOMAPAIKAN SIJANTITIEDOT 
NÄKYVÄLLE PAIKALLE 

Hätäkeskuslaitos on kehittänyt vapaa-ajan kohteita varten 
lomakkeen hätänumeroon 112 –soittamisen avuksi. 
Matkapuhelinten yleistymisen myötä tapahtuu yhä useammin niin, 
että hätäpuhelun soittaja ei osaa kertoa tarkasti missä on. 
Hätäpuhelua ei enää soiteta lähimmästä talosta, vaan tien päältä, 
metsän keskeltä tai lomamökiltä. Epätietoisuus tarkasta sijainnista 
saattaa pahimmassa tapauksessa hidastaa avun saamista paikalle.

Alla olevasta linkistä (mökkiohje.pdf) on nyt tulostettavassa 
lomake, jossa neuvotaan hätäpuhelun soittamisessa ja siinä on tila 
kyseisen paikan tarkalle osoitteelle tai karttakoordinaateille. Selkeä, 
monikielinen lomake palvelee erityisesti mökkikylissä lomailevia, ja 
se suositellaan kiinnitettäväksi näkyvälle paikalle ulko-oven 
läheisyyteen kaikkiin vapaa-ajan asuntoihin.

Jos sinulla ei ole tiedossasi vapaa-ajan asuntoon tarkkaa osoitetta 
ja haluat tietää paikkaan tarkat koordinaatit, niin hyödynnä tässä 
Hätäkeskuslaitoksen karttakoordinaattipalvelua!

Tärkeintä on muistaa numero eli 112, josta saa kaikkea 
viranomaisapua hätätilanteisiin. Siihen soittamista ei tarvitse 
pelätä, eikä soittamista varten tarvitse opetella mitään erityistä 
ohjetta. Ammattitaitoinen hätäkeskuspäivystäjä ohjaa soittajaa ja 
kysyy tarvittavat kysymykset.

Täytä ja tulosta ohje!

Voit täyttää pdf-tiedoston suoraan koneellasi ja tulostaa sen. Avaa 
oheinen tiedosto, klikkaa hiirellä tyhjälle viivalle ja kirjoita. Voit 
myös tulostaa ilmoituksen suoraan ja täyttää osoitekohdan  käsin.

●     > Opastus mökkihälytykseen.pdf (416 KB) 

HUOM! Tarvitset pdf-tiedostojen katseluun Adobe Acrobat -
ohjelman, jonka voit ladata maksutta Adoben sivuilta. 

●     > Lue myös lehdistötiedote aiheesta

TURVALLISTA MÖKKEILYÄ!

 

 

 Tulosta 

> Uutiskirje
> 112 onnistumisia
> Usein kysyttyä
> Kuntaluettelo
> Mediapaketti

> Linkit
> Sivukartta
> Anna palautetta
> Yhteystiedot

> Aseta 112.fi aloitussivuksesi 

Uusi uutiskirje 3/05 on 
ilmestynyt! LUE >

Turvallisuus- ja 
Puolustusmessujen 112-
tuotepaketin voittajat >

Hätäkeskuslaitoksen uusi 
yleisesite (pdf) >

Hätäkeskuslaitokselle 
uusi johtokunta > 

Toimintakertomus 2004 
(pdf) >
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Palaute: palaute@112.fi
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