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Yleiset ohjeet ja periaatteet alueen käytöstä liittyen sukellustoi-
mintaan 

Alueen käyttö 

Aluetta ei saa ilman kaupungin lupaa käyttää muuhun kuin tämän 
asiakirjan mukaiseen tarkoitukseen. 
 
Käyttöalueet on merkitty liitteenä olevaan karttaan.  
 
Sukeltaminen tapahtuu hakijoiden ja sukeltajien omalla vastuulla. 
 
Mikäli kaivostoiminta edellyttää, on kaupungilla oikeus keskeyttää 
sukellustoiminta välittömästi.  
 
Kaupungin puolesta Haverin Kaivossukeltajat ry kirjaa kävijät ja ottaa 
vastaan luokitetiedot kaikista sekä hallinnoi avaimia. 
 
Ilmoittautuessaan sukeltajat täyttävät Haverin Kaivossukeltajat ry:n 
verkkosivuilla terveys- ja sitoutumislomakkeen sukeltamisesta omalla 
vastuulla. 
 
Lupaa ei myönnetä elinkeinonharjoittamiseen. 
 
Käyttöalue 1:  
Sukellustoimintaan tarkoitetut kaivoksen vedenalaiset ja veteen ra-
joittuvat osat.  
 

HAVERIN SUKELLUSALUEEN KÄYTTÖ 
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Käyttöalue on tarkoitettu vain sukellustoimintaan ja vain niille toimi-
joille, joille on myönnetty lupa harjoittaa sukellustoimintaa alueella.  
 

 Henkilökohtainen turvallisuusvastuu on aina alueen käyttäjillä itsel-
lään.   
 
Alueelle saa sijoittaa rakenteita, joita tarvitaan sukellustoiminnassa, 
esim. nousu- ja laskuportaat vedestä, pienimuotoinen laituri, habi-
taatti jne. 
 
Sukelluskäyttöön pääasiassa tarkoitettu kaivantoalue on aidattu ja 
kaivannon sukellusportaille johtavan aidanosan kohdalla on portti. 
Alueeseen 1 sisältyy myös varsinaisen kaivannon itäpuolella oleva, 
erikseen aidattu, ns. uuden louhintasalin katossa oleva käytävä.  
 
Käyttöalue 2:  
Huoltoalue. 
 
Kaivoskuilun edustalla oleva alue, jolla voi toimittaa, pitää- ja säilyt-
tää sukellustoimintaan liittyviä rakenteita ja rakennuksia sekä muita 
sukellustoiminnassa tarvittavia toimintoja esim. huolto- ja pukeutu-
mistilat, wc, pieni paikoitusalue jne. 
 
Alueelle voi tulla muutakin henkilöstöä, kuin vain alueella 1 sukellus-
ta harjoittavia henkilöitä, mutta heillä tulee olla lupa alueella olemi-
seen.  
 
Käyttöalue sisältää alueella nykyisin olevan paikoitusalueen ja rajoit-
tuu itäreunastaan alueella olevaan aitaan. 
 

Sukelluslupien haku ja tasapuolinen kohtelu 

 
Sukellustoimintaan liittyvät luvat haetaan Ylöjärven kaupungilta, jo-
ka voi pyytää niistä lausunnon alueen sukellustoiminnasta ja sen tur-
vallisuudesta vastaavalta Haverin Kaivossukeltajat ry:ltä, ennen haki-
jan sukellusluvan hyväksymistä tai hylkäämistä.  
 
Ylöjärven kaupunki myöntää luvan vain järjestäytyneille sukellusseu-
roille ja rekisteröityneille, yleishyödyllisille, sukellustoimintaa har-
joittaville yhdistyksille sukelluskoulutusta ja sukellustoiminnan har-
joittamista varten.   
 
Lupa voidaan myöntää myös muille oikeustoimikelpoisille tahoille 
(esimerkiksi TMI ja OY), jotka harjoittavat sukelluskoulutusta. Täl-
laisten toimijoiden osalta on hakemukseen liitettävä selkeä kirjalli-
nen vakuutus, että Haverin alueen käytöstä ei koulutettavilta tahoilta 
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peritä mitään lisämaksuja ja toiminnassa ei ole kyse elinkeinon har-
joittamisesta alueen käytön kannalta. Haverin Kaivossukeltajat ja 
Ylöjärven kaupunki voivat tehdä pistokokeita sen selvittämiseksi, 
noudatetaanko edellistä kohtaa yritysten toiminnassa. Mikäli Haverin 
käytöstä peritään maksu koulutettavilta tahoilta, ko. toimijan sukel-
luslupa Haverissa päättyy välittömästi. 
 
Kaupunki ei anna lupaa yksittäiselle seuran toimijalle tai tapahtuma-
järjestäjälle.  
 
Lupa sukellustoimintaan myönnetään palo- ja pelastusviranomaisille 
sekä poliisille ja armeijalle, jos edellä mainitut tahot lupaa sukellus-
toimintaan hakevat. 
 
Haverin Kaivossukeltajat ry vastaa alueen yleisestä turvallisuudesta, 
järjestyssääntöjen ym. noudattamisesta, sukellustoiminnan koordi-
noinnista ja kehittämisestä sekä alueella sukellustoimintaa harjoitta-
vien kolmansien osapuolien opastamisesta ja kouluttamisesta. Have-
rin Kaivossukeltajat ry vastaa alueen käyttäjien tasapuolisesta kohte-
lusta ja sen toteutumisesta alueen toiminnoissa. 
 

Tiedottaminen 

Haverin Kaivossukeltajat ry:n tulee tiedottaa Ylöjärven kaupunkia 
Haverin alueen toiminnasta ja toimijoista kaksi kertaa vuodessa.  
 

Turvallisuus ja alueen käytön valvonta 

   
  Haverin Kaivossukeltajat ry vastaa:  

 
- Alueen yleisestä turvallisuudesta sekä järjestyssääntöjen ym. 

sääntöjen noudattamisesta 
- Alueen käytöstä, kunnossapidosta ja turvallisuudesta 
- Alueella harjoitettavan sukellustoiminnan koordinoinnista ja 

toiminnan kehittämisestä 
- Alueelle sijoitettavien rakenteiden turvallisuudesta 
- Alueella sukellustoimintaa harjoittavien kolmansien osapuolien 

sukellustoimintaan tarvittavien lupien yms. täyttymisestä 
- sukellustoimintaa koskevien ohjeiden ja vaatimusten 

noudattamisesta alueella 
- Alueella sukellustoimintaa harjoittavien kolmansien osapuolien 

opastamisesta ja kouluttamisesta  
- Alueella sukeltavien henkilöiden ja alueella järjestettävien 

tapahtumien kannalta tarpeellisten tietojen kirjaamisesta  
- Alueen käyttöä koskevasta tilastoinnista ja raportoinnista 
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  Alueella tapahtuva sukellustoiminta ei ole Ylöjärven kaupungin vas-

tuulla.  
 
  Henkilökohtainen turvallisuusvastuu on aina sukeltajalla itsellään. 
 
  Haverin Kaivossukeltajat ry on valvontavastuullisena ensisijainen vas-

tuutaho mahdollisessa onnettomuustapauksessa.   
   
  Kaupunki pitää luolasukellusta alueella erittäin vaarallisena ja alueen 

kaivostunneleiden ja avolouhoksen rakenteita epävakaina, eikä ole 
vastuussa mahdollisista henkilö- tai omaisuusvahingoista sukellustoi-
mintaan liittyen. Haverin Kaivossukeltajat ry voi tarvittaessa edel-
leen sopia korvausvastuiden siirtämisestä sukellustoimintaa alueella 
harjoittavan toimijan kanssa. 

 

Kirjaamisvelvollisuus 

  
 Haverin Kaivossukeltajat ry valvoo alueen käyttöä tapahtumanjärjes-

täjien osalta, jotka puolestaan valvovat yksittäisten sukeltajien toi-
mintaa. Haverin Kaivossukeltajat ry kirjaa kaikki alueen käyttäjät 
ylös tilastointia ja alueen turvallisuutta silmällä pitäen. 

 
 Haverin Kaivossukeltajat ry tiedottaa Ylöjärven kaupunkia alueen 

toiminnasta kaksi kertaa vuodessa ja esittää alueen toiminnassa ta-
pahtuneet muutokset sekä mahdollisesti tehdyt kehitystoimenpiteet. 

  

Kaupungin oikeudet alueeseen  

  
 Maanomistaja on Ylöjärven kaupunki. 
 

Haverin Kaivossukeltajat ry:llä ja heidän kanssaan luvan saaneilla ta-
hoilla on oikeus käyttää aluetta sekä rakentaa alueelle (liitekartta) 
sukellustoimintaan liittyviä ja sitä palvelevia rakenteita ja rakennel-
mia esim. pieni laituri, portaat, huoltotila, wc-rakennus. Mikäli ra-
kenteet ovat kiinteitä, tulee sukeltajien hakea niihin tarvittaessa asi-
anmukaiset viranomaisluvat. 
 
Sukellustoimintaan luvan saaneilla tahoilla on oikeus käyttää alueelle 
johtavaa tietä liittymineen ja sorattua piha-aluetta. 
 

Vahingonkorvaukset 
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Ylöjärven kaupunki ei vastaa alueella tapahtuvan toiminnan kautta 
syntyneistä mahdollisista vahingoista tai niiden korvaamisesta mille-
kään osapuolelle.  
 
Alueella olevat henkilöt ovat alueella omalla vastuullaan ja vastaavat 
itse omasta toiminnastaan.  
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Tapahtumajärjestäjän oikeudet ja velvollisuudet 

 
1. Tapahtumajärjestäjä on alueen käyttöluvan saaneeseen tahoon 

kuuluva henkilö, joka on oikeutettu järjestämään tapahtumia 
Haverin kaivosalueella näiden sääntöjen, kaivosalueen sääntöjen 
ja Haverin Kaivossukeltajat ry:n sääntöjen määrittelemissä 
rajoissa.  

 
2. Alueen käyttöluvan saaneet tahot voivat esittää Haverin 

Kaivossukeltajat ry:n hallitukselle uusia tapahtumajärjestäjiä. 
Esityksen tulee sisältää ehdotetun tapahtumajärjestäjän 
sukelluskokemuksen lyhyt kuvaus, koulutustiedot ja yhteystiedot. 
Hallituksen hyväksynnän jälkeen voidaan aloittaa uuden 
tapahtumajärjestäjän perehdytys.  

 
3. Haverin Kaivossukeltajat ry:n hallitus nimeää perehdyttäjän 

uuden käyttöluvan saaneen tahon ensimmäiselle 
tapahtumajärjestäjälle, jonka jälkeen perehdytykset tehdään 
sisäisesti aikaisempien tapahtumajärjestäjien toimesta. 

 
4. Tapahtumajärjestäjän perehdytys sisältää vähintään kolme (3) 

opastettua sukellusta (paikkaan tutustuminen, säännöt ja paperit, 
tapahtumajärjestäjänä toimiminen), jonka jälkeen perehdyttäjä 
arvioi ehdotetun tapahtumajärjestäjän pätevyyden ja sopii 
Haverin Kaivossukeltajat ry:n hallituksen kanssa 
tapahtumajärjestäjän oikeuksien myöntämisestä. Tarvittaessa 
opastettuja sukelluksia tulee tehdä useampia, kunnes 
perehdyttäjä on varmistunut riittävästä paikallistuntemuksesta 
kaivoksessa, sekä toiminnasta pinnanpäällisellä alueella. 

 
5. Tapahtumajärjestäjä on velvollinen huolehtimaan, että Haverin 

Kaivossukeltajat ry:llä on käytettävissään tapahtumajärjestäjän 
ajantasaiset yhteystiedot. 

 
6. Tapahtuman suurin sallittu osallistujamäärä on seitsemän (6+1) 

henkilöä mukaan lukien tapahtumajärjestäjä. Mikäli tapahtumassa 
on paikalla useampi tapahtumajärjestäjä, kasvaa sallittu 
osallistujamäärä vastaavasti. Tapahtumajärjestäjän tulee ottaa 
huomioon muut alueella järjestettävät tapahtumat.  

 
7. Tapahtumajärjestäjä valvoo, että sukeltajat toimivat Haverin 

kaivoksen sääntöjen mukaisesti. 
 
8. Tapahtumajärjestäjä varmistaa, että kaikki tapahtumaan 

osallistuvat ovat oikeutettuja sukeltamaan alueella.  
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9. Tapahtumajärjestäjä avaa sukellusalueen portin tapahtuman 

alkaessa ja poistuu vasta viimeisten sukeltajien lähdettyä 
alueelta, hän huolehtii alueen yleisestä järjestyksestä ja 
siisteydestä käyttäen apuna tapahtumaan osallistuvia henkilöitä. 

 
10. Tapahtumajärjestäjän on tiedotettava Haverin Kaivossukeltajat 

ry:n hallitusta kaivosalueella havaituista puutteista tai vioista, 
sekä mahdollisista tapahtumaan osallistuneiden henkilöiden 
sääntörikkomuksista.  
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Haverin kaivosalueen säännöt sukeltamiseen liittyen 
 
Tapahtumiin osallistumisen edellytykset 
 

Haverin kultakaivoksen alueella on oikeutettu sukeltamaan henkilö, 
joka kuuluu luvan sukellustoiminnan harjoittamiseen saaneeseen 
sukellusseuraan tai vastaavaan tahoon. Lisäksi alueella on 
tilapäisesti oikeutettu sukeltamaan henkilö, jonka Haverin 
Kaivossukeltajat ry:n hallitus on erikseen hakemuksesta hyväksynyt 
ja josta on tiedot toimitettu Ylöjärven kaupungille.  

 
Alueella ovat oikeutettuja sukeltamaan myös palo- ja 
pelastusviranomaiset, poliisin ja armeijan sukeltajat sekä heidän 
palveluksessaan sukellustoimintaa harjoittavat tahot.  

 
Kaikki sukellustoiminta Haverin kaivoksella tapahtuu sukeltajan 
omalla vastuulla eikä maanomistajilla ole mitään vastuuta 
sukeltajien toiminnasta Haverin kaivoksessa.  

Jokainen sukeltaja täyttää ennen ensimmäistä sukellusta sääntöihin 
sitoutumislomakkeen ja terveysselvityksen Haverin Kaivossukeltajat 
ry:n verkkosivujen kautta (kohdat terveydestä ja sääntöjen 
noudattamisesta), ennen kuin sukeltaja voi luoda profiilinsa 
tapahtumiin ilmoittautumista varten. Kukin sukeltaja lukee ja 
hyväksyy osaltaan edellä mainitut asiakirjat ja sitoutuu 
noudattamaan niitä.  

 
Sukeltamisen edellytykset 
 

Jokainen sukellus on hyväksytettävä tapahtumajärjestäjällä. 
Sukeltajaryhmä esittää tapahtumajärjestäjälle sukellussuunnitelman 
ja kaikki siihen liittyvät olennaiset tiedot.  
 
Tapahtumajärjestäjän arvioidessa esitettyä sukellusta huomioi hän 
sekä yksittäisen sukeltajan, että sukellusryhmän koulutuksen ja 
kokemuksen, paikkatuntemuksen, varusteet, kaasujen määrän ja 
laadun, asenteen, sääolosuhteet, vuorokaudenajan sekä 
käytettävissä olevan pinta-ja turvaorganisaation. Sukellukset 
tehdään vain sukeltajien koulutusten sallimissa rajoissa, pois lukien 
koulutussukellukset, joilla rajat määrittelee kyseessä oleva 
koulutusorganisaatio.  

 
Jokaiselta sukellusryhmän jäseneltä tulee olla hyväksyntä esitetylle 
sukellussuunnitelmalle, lisäksi jokaisella sukellusryhmän jäsenellä 
tulee olla valmiudet johtaa sukellusta, pois lukien koulutus-ja 
tutustumissukellukset.  
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Tapahtumajärjestäjällä on oikeus muuttaa suunnitelmaa tai jättää 
suunnitelma hyväksymättä, mikäli hän kokee sen tarpeelliseksi. 

 
Alueella voi toimia samanaikaisesti useampikin sukellusryhmä (6+1), 
mutta tällöin niillä tulee kullakin olla oma tapahtumajärjestäjä.  

 
Alueen sukelluslupa on seura-/toimijakohtainen ja henkilökohtainen 
nimetylle tapahtumajärjestäjälle. 

 
Sukellukset suoritetaan vain luokitusten rajoissa (sekä vapaa- että 
laitesukellus). Kunkin sukeltajan luokitus tarkastetaan luokituskortin 
numerolla, kouluttajan nimellä ja suoritusvuodella, kun hän luo Ha-
verin Kaivossukeltajat ry:n verkkosivuille käyttäjäprofiiilin tapahtu-
miin ilmoittautumista varten.  

 
Haverissa on kokeneen sukeltajan mahdollista sukeltaa myös avove-
siluokituksella sen sallimissa rajoissa (avolouhoksen puolella), kun-
han huomioidaan kaivoskäytävien sijainti ja kohteen syvyys, jotta 
sukeltaja pysyy alueella, josta ei ole mahdollista eksyä käytävien 
puolelle tai liian syvälle. Samoin talvella vaaditaan jääsukellusluoki-
tus avolouhokseen, jos luolaluokitusta ei ole. 

 
Maksimisukellussyvyydet tulevat sukeltajan luokitusten perusteella. 

 
Turvallisuus ja ennakointi 
 

Jokainen henkilö on velvollinen ilmoittamaan tapahtumajärjestäjälle 
havaitsemistaan sukellustoimintaa vaarantavista tekijöistä ja omien 
kykyjensä mukaan toimimaan niiden ehkäisemiseksi.  
 
Sukellusryhmä merkitsee pöytäkirjaan sukelluksensa lähtöajan, 
luolassaoloajan, kokonaissukellusajan, paluuajan ja sukelluksen 
maksimisyvyyden. Ryhmän jäsenet vastaavat siitä, että tiedot on 
hyväksytetty tapahtumajärjestäjällä ja sukelluksen lähtö-ja 
paluuaika merkitään oikein sukelluksen alkaessa.  
 
Alueen pelastussuunnitelma on nähtävillä pöytäkirjan läheisyydessä 
ja ryhmän jäsenten tulee tutustua siihen ennen sukellusta.  
 
Luola-ja tekniikkasukelluksilla noudatetaan kaasusääntönä vähintään 
kolmasosasääntöä. Suljetun kierron laitteilla sukellettaessa tulee 
pohjakaasu laskea siten, että jokaisella sukeltajalla on riittävästi 
kaasua päästäkseen sukelluksen ääripisteestä pintaan, ainoastaan 
dekompressiokaasuissa voi noudattaa ns. team bailout –käytäntöä ja 
tällöinkin jokaisella tulee olla vähintään yksi dekompressiokaasu. 
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Tapahtumajärjestäjä on velvollinen huolehtimaan, että 
tapahtumassa ylläpidetään riittävää pelastusvalmiutta ja että 
ennen sukellusten aloittamista on laadittu pelastussuunnitelma. 
Siirtäessään tapahtumajärjestäjän velvoitteet oman sukelluksensa 
ajaksi toiselle henkilölle tapahtumajärjestäjä on velvollinen 
huolehtimaan tilanteen riittävästä selvittämisestä.  

Ongelmatilanteet 
Mikäli tapahtumajärjestäjä tai joku muu havaitsee ennalta sovitun 
sukellusajan umpeutuneen, eikä ryhmästä näy merkkejä, tulee 
toimia pelastussuunnitelman mukaisesti ja lähteä mahdollisuuksien 
mukaan ryhmää vastaan, sekä ilmoittaa hätäkeskukseen 
mahdollisesta hätätilanteesta.  
 
Kaikista hätä-ja ongelmatilanteista on lisäksi ilmoitettava 
viipymättä Haverin Kaivossukeltajat ry:n puheenjohtajalle tai 
hallituksen jäsenelle sekä Ylöjärven kaupungin Yhdyskuntatekniikan 
päällikölle mahdollista julkista tiedottamista varten. 

 
Toiminta tapahtumassa 
 

Saavu paikalle riittävän hyvissä ajoin, jotta porttia ei tarvitse avata 
uudelleen ja tapahtuma saadaan sujuvasti käyntiin. 

Kaivosalueen portti on pidettävä lukittuna aina, kun siitä ei kuljeta. 
Avain säilytetään tapahtumajärjestäjän nimeämässä paikassa 
kaikkien tapahtumaan osallistujien saatavilla. Avain on 
tapahtumajärjestäjän henkilökohtainen avain.  

Varaa aikaa riittävästi, kaikki eivät voi olla ensimmäisenä vedessä. 
Varaudu olemaan paikalla koko tapahtuman ajan, vaikka olisit jo 
itse suorittanut sukelluksesi. 

Tapahtumajärjestäjän pitää tietää, montako sukeltajaa on vedessä 
ja koska he palaavat. 

Kaikki ryhmät kirjaavat pöytäkirjana toimivaan tussitauluun 
sukelluksensa lähtöajan, luolassa oloajan, kokonaissukellusajan, 
paluuajan ja sukelluksen maksimisyvyyden. Pöytäkirjan vieressä on 
näkyvillä alueen pelastussuunnitelma. 

Älä poistu tapahtumasta ilmoittamatta, poistuminen tapahtuu 
tapahtumajärjestäjän luvalla. 

Toimi alueella aina tapahtumajärjestäjän ohjeiden ja alueen 
sääntöjen mukaisesti. 
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Ota toiminnassasi huomioon muut sukeltajat ja valmistaudu 
toimimaan apuna, myös mahdollisissa ongelmatilanteissa. 

Varaa ryhmääsi varten paikalle riittävät olosuhteiden edellyttämät 
varusteet (esimerkiksi jääsaha, tukkisakset, pintaköydet). 

Jokainen sukeltaja sopii sukellusparinsa tai -ryhmänsä etukäteen, 
tapahtumajärjestäjä ei ole velvollinen järjestämään sukellusparia 
parittomille sukeltajille. 

Lisäksi toiminnassa tulee noudattaa voimassa olevia olosuhteiden 
edellyttämiä turvallisuusvaatimuksia.  

Rikkoessaan näitä ohjeita, alueen kiinteää tai irtainta materiaalia, 
tai tapahtumajärjestäjän antamia ohjeita on sukeltaja velvollinen 
korvaamaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti. 
Rikkomuksen vakavuudesta riippuen tulee harkittavaksi myös 
määräaikainen tai pysyvä porttikielto. 

Jokainen Haverin kaivosalueella sukeltava toimii omalla 
vastuullaan, ryhmänsä edellytykset huomioiden ja huolehtien siitä, 
että hän on itse sukelluskuntoinen, laitteet ovat toimintakuntoiset 
ja hänellä on riittävä koulutus ja kokemus suunniteltuun 
sukellukseen.  

Sukeltajalla tulee olla voimassa oleva ja vuosittain uusittava 
terveydentilaselvitys sekä voimassa oleva sukelluskortti.  

Sukeltaminen on kiellettyä alkoholin, huumaavien aineiden tai 
lääkityksen alaisena. 

Tapahtumajärjestäjällä on perustellusta syystä oikeus kieltää 
tapahtumaan osallistuvaa henkilöä sukeltamasta. Tällainen syy voi 
olla esimerkiksi vaaratilanteen aiheuttaminen, varusteiden tai 
sukelluskaasujen soveltumattomuus kyseiselle sukellukselle, 
ohjeiden tai sääntöjen rikkominen tai sukeltajan terveys. 

Talvikaudella kaivoslammen ollessa jääpeitteessä sukelletaan 
pintaköysiä käyttäen ja siten, että sukeltajilla on aina katkeamaton 
naruyhteys pinnalle. Turvasukeltajaa varten tulee olla varattuna 
riittävän pitkä pintaköysi, joka mahdollistaa jään alla tapahtuvan 
pelastustoiminnan. Muuhun pidemmälle jään alle tapahtuvaan 
sukeltamiseen noudatetaan luolasukellusmääräyksiä ja vaaditaan 
luolasukelluskoulutus. 

Sukelluskaasut 

 Sukelluksille alle 35 m syvyyteen suositellaan nitroksia tai 
trimiksiä 
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 Sukelluksille yli 35 m syvyyteen luoliin ja avoveteen yli 50 m 
syvyyteen vaaditaan trimix (END max. 35 m) 

Pysyviä ohjausnaruja saa muuttaa ainoastaan Haverin 
Kaivossukeltajat ry hallituksen nimeämän karttojen ylläpitäjän 
nimeämät henkilöt. Sukelluksella käytetyt väliaikaiset ohjausnarut 
pitää poistaa, kun sukellustapahtuma päättyy. 

Pysäköinti 

Alueella saa pysäköidä vain sovitulle paikalle. Kulkureittejä alueella 
ei saa tukkia.  

Majoittuminen alueella 

Alueella ei saa leiriytyä tai yöpyä eikä alueelle saa pystyttää telttaa 
paitsi erikseen sovituissa hetkellisissä koulutustilanteissa.  

Siisteys  

Roskaaminen alueella on kielletty ja tapahtumajärjestäjän tulee 
huolehtia siitä, ettei sukellusseurue jätä paikalle roskia. 

Eläimet  

Alueella olevien eläinten tulee olla kytkettyinä ja valvottuina. 
Eläinten jätökset on siivottava välittömästi ja vietävä ̈ pois alueelta. 
Eläimistä ei saa olla haittaa alueen muille käyttäjille ja ne on 
poistettava alueelta pyydettäessä.  

 

Tupakointi ja avotulen teko  

Avotulen teko alueella on kielletty. Tupakointi on sallittu vain sille 
merkityllä paikalla. Grillaus on sallittu vain erikseen tarkoitukseen 
osoitetulla grillauspaikalla.  

Valvonta 

Käytännössä lopullinen valvonta on Haverin Kaivossukeltajat ry:n 
hallinnassa. 




