
Lähin ensiapupakkaus:

Verenvuodon
tyrehdyttäminen

Elvyttäminen

ENSIAPU

Tämän paikan osoite:

Valitse  hätänumero:

Paikan koordinaatit:

Tyrehdytä verenvuoto painamalla 

sormin tai kämmenellä suoraan 

vuotokohtaan.

Avaa henkilön hengitystiet nostamalla 

leukaa. Tunnustele hengitystä. Jos 

hengitys ei ole normaalia, aloita elvytys.

Kerro lyhyesti mitä on tapahtunut ja 

missä (osoite ja koordinaatit).

Odota ohjeita.

Lopeta puhelu vasta kun saat luvan.

Hätäkeskus tekee tilanteesta 

riskiarvion, ohjaa sinua toimimaan 

oikein ja hälyyttää tarvittaessa apua.

Painele henkilön rintaa 30 kertaa 

reippaalla rytmillä. Tämän jälkeen 

puhalla hänen suuhunsa 2 kertaa.

Jatka elvystä kunnes apu saapuu.

Sido vuotokohtaan paineside joko 

käyttäen sidetarvikkeita tai muita  

välineitä, esimerkiksi huivia.

Auta loukkaantunut tarvittaessa 

istumaan tai makuulle.

112

Lähin sammutin:

Ensisammutusohje

ENSI-
SAMMUTUS

Tämän paikan osoite:

Valitse  hätänumero:

Paikan koordinaatit:

Kerro lyhyesti mitä on tapahtunut ja 

missä (osoite ja koordinaatit).

Odota ohjeita.

Lopeta puhelu vasta kun saat luvan.

Hätäkeskus tekee tilanteesta 

riskiarvion, ohjaa sinua toimimaan 

oikein ja hälyyttää tarvittaessa apua.

112
Irroita varmistussokka.

Ota tukeva ote sammutusletkun 

päästä.

Lähesty paloa tuulen suunnasta. 

Aloita sammutus riittävän etäältä 

suuntaamalla suihku liekkien 

juureen.

Soita hätänumeroon 112, jos 

arvioit tilanteen sitä vaativan.

INSTRUCTIONS FOR PARK VISITORS

In the nature, at lean-tos and 
on observation towers, etc. 
you always go at your own risk!
Follow the principles of 
litter-free hiking and 
Everyman’s rights.
Carry out everything you 
have carried in.
Clean the place after your 
visit and take care of the 
common tidiness. 
Burn only combustible waste, 
clean paper and board.
Setting up a fire anywhere is 
strictly forbidden under the 
forest fire warning. 
Do not cut off trees or harm 
the forest in any other way. 
A considerate smoker does 
not leave cigarette butts 
on the ground. 
A tidy and well cared for 
environment brings good 
spirit for everybody!

If a portable fire extinguisher is 
available detach the safety pin.
Take a firm grip of the fire ex-
tinguisher’s hose. 
Approach the fire from the 
windward side. 
Start extinguishing at an ade-
quate clearance by aiming the 
jet to the foot of the flames.  

To stop a bleeding 
Stop the bleeding by pressing 
your finger or palm direct 
to the wound
Apply a pressure bandage 
over the wound using band-
ages or other means available 
such as a scarf. 
Help the injured to sit or 
lay down. 

Resuscitation (CPR)
Call for help.
Clear the airways of the injured 
person by lifting the chin up. 
Feel the breathing. If the per-
son does not breath normally, 
start the resuscitation with 
compressions. 
Press the injured person’s 
brestbone 30 times at a brisk 
pace. Mouth-to-mouth venti-
lation is not obligatory.
Continue the compressions 
until help arrives.

IN CASE OF EMERGENCY 

Download the 112 mobile appli-
cation into your telephone! 

112
CALL

Do not close the tele-
phone – wait for the 

instructions! 

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

Bring along adequate provisions for your hike, a first aid kit and your own firewood 
in case the lean-to has no firewood supply service in place. Please do not harm the 
forest. Hiking AT YOUR OWN RISK! So, please exercise proper caution!  

FIRST AID
BLEEDING & CPR 

FIRST-AID 
EXTINGUISHING 


