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PELASTUSSUUNNITELMA
SF-Caravan Sisä-Savo ry
Etuniemi
(perustuu pelastustoimilain velvoitteeseen)

1. Tiedot kohteesta
1.1 Yhteystiedot:
Osoite: Etuniementie 148, 52550 Hirvensalmi
Puhelin: 0400–465876
1.2

Tekniset tiedot:
Virallinen Luokitus: Leirintäalue
Leirintäalueella on 120 matkailuajoneuvopaikkaa. Varapaikkoja 10-15
sekä kaksi invapaikkaa huoltorakennuksen välittömässä
läheisyydessä.Samanaikaisesti majoittujia voi olla enimmillään noin
450 henkeä. Alueella sijaitsevassa kahvilarakennuksessa on 22 sisä- ja
40 terassi asiakaspaikkaa. Muu virkistyskäyttö huomioiden alueella voi
olla samanaikaisesti noin 500 henkilöä. Isäntäpäivystys ajalla 1.6.–
30.8., muuna aikana omatoimialue.
Leirintäalueen toimisto ja vastaanotto sijaitsevat noin 40 m2
yksikerroksisessa puisessa (paloluokka B3) kahvilarakennuksessa.
Alueella on erillinen puinen noin 250 m2 huoltorakennus (paloluokka
B3), jossa sijaitsevat öljypoltin sauna, talvikeittiö, tupa ja sosiaalitilat
sekä erillinen 24m2 sosiaalitila (paloluokka3) Alueella on myös erillinen
sähkölämmitteinen asiakassauna, grillikatos sekä keittokatos.
Talvella toimistona toimii huoltorakennuksessa oleva keittiö.

2. Vaaratilanteet ja niiden vaikutukset
2.1. Ulkoiset uhat
Leirintäalueen ympäristön kuvaus:
Alue sijaitsee tiestä nro 429 / 431 noin ½ km etäisyydellä. Tiellä ei
tiettävästi kulje vaarallisten aineiden kuljetuksia.
Leirintäalue rajoittuu itä- ja pohjoispuolelta metsäalueeseen. Alueen
länsirannalla on Liekuneen vesistöalue.
Ilmastollisesti maa-alue sijaitsee seudulla, jossa salamatiheys on alle
maan keskiarvon. Tuuliolosuhteiden osalta, on lähialueilla riehunut
myrsky vuonna 2002.
Maastollisesti leirintäalue sijaitsee rinteessä ja kiinteäpohjaisella
maalla, jossa ei sortuminen, vyörymien tai valumien todennäköisyyttä
ole. Samasta syystä ei myöskään talvella esiinny lumivyöryjä.
Lähin palokunta sijaitsee noin 3,5 km etäisyydellä Hirvensalmella.
Palokunnan toimintavalmiusaika leirintäalueelle on noin 30 min.
Sairaankuljetusyksikön toimintavalmiusaika alueelle on noin 30 min.
2.2. Sisäiset uhat
Leirintäalueen käyttöön liittyvinä uhkina on ensisijaisesti tarkasteltu
tulipaloja, henkilöturvallisuuteen liittyen mm. vesistöonnettomuuksia
ja sairaskohtauksia.
Tulipalot:
Tulipaloriskin johdosta on alueelle määrätty turvavälit, katso kohta 5.3.
Tulipaloriskeistä todennäköisimpinä pidetään aluetta käyttävien
toiminnoista aiheutuvia paloja, kuten grillien ja muun avotulen
käytöstä, ajoneuvopaloista, matkailuajoneuvojen lämmityslaitteista ja
tupakoinnista aiheutuvia paloja. Telttojen ja matkailuajoneuvojen
sijoittelussa kukin huolehtii turvaetäisyyksien noudattamisesta.
Henkilökunta valvoo asiaa.
Alueella oleva tulentekopaikka on maapohjasta eristetty grillikatos.
Leirintäalueella on merkittyjen paikkojen ulkopuolella erilaisten

valvomattomien ulkotulien, jätkänkynttilöiden ja nuotioiden poltto
kielletty.
Alueen huoltorakennusten keittotilojen paloriski on tavanomainen.
Kaasupullojen myyntipisteen varasto on sijoitettu erilleen
rakennuksista voimassa olevien määräysten mukaisesti. Maksimi
varastointimäärä on lupaehtojen mukaisesti 330 kiloa. Uusi sopimus
tehty 4.10.2015. TARKASTUSPÖYTÄKIRJA PIDETTÄVÄ NÄKYVILLÄ
VARASTOSSA
Palavat nesteet ( ruohonleikkurien, moottorisahojen yms. bensiinit
sekä maalit liuoittimineen ) säilytetään palavien nesteiden varastossa
joka on varustettu valuma-altailla.
Henkilöturvallisuus:
Uimaranta on kovapohjainen ja tasaisesti syvenevä. Venelaiturin ja
uimarannan välissä on kivikkoinen ja kaislainen alue. Ranta-alueelle on
sijoitettu yksi pelastusvene sekä 100 metrin välein suositusten
mukaiset pelastusrenkaat. Lapsille varatulla uimapaikalla on noin 80
cm syvyys osoitettu poijuilla. Sukelluskielto on osoitettu laitureilla,
joissa veden syvyys on alle 180 cm.
Sähkölaitteet:
Alueella on tiedostettu sähkölaitteiden käyttöön liittyvät riskit. Kaikki
ulkona sijaitsevat sähköpisteet ovat roiskevedenpitäviä ja
suojamaadoitettuja pistorasioita. Leirintäpaikkojen pistorasiat
päivitetty vaatimusten mukaisiksi keväällä 2016.
Sairaskohtaukset:
Alueen vuotuinen kävijämäärä on noin 17000 henkilövuorokautta.
Tilastollisesti tällä kävijämäärällä tapahtuu kiireellistä ensiapua
edellyttäviä tapaturmia tai sairaskohtauksia noin 11 kertaa kauden
aikana. (1 tapahtuma/1500 henkilöä)
3. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja suojautumismahdollisuudet

Turvavälit:
Leirintäalueelle majoituttaessa tulee matkailuajoneuvojen keskinäisen
turvaetäisyyden olla riittävän suuri, jotta mahdollinen tulipalo ei pääse
leviämään rakennuksiin tai toisiin ajoneuvoihin.

Riittävänä turvaetäisyytenä pidetään vähintään neljä (4) metriä
mitattuna kokonaisuuden uloimmaisesta pisteestä. Kokonaisuuden
muodostavat matkailuajoneuvo, vetoauto ja etuteltta puurakenteisine
lavoineen. Matkailuautoissa käytettävän markiisikatoksen etäisyyden
toisen hallitsemasta ajoneuvosta, markiisista tai vaunusta tulee olla
neljä (4) metriä.
Matkailuajoneuvot/vaunut tulee sijoittaa vähintään kahdeksan (8)
metrin päähän rakennusten räystäslinjoista.
Vaunupaikalle sijoitettu majoittumiseen tarkoitettu teltta rinnastetaan
turvaetäisyyden määrittelyssä etutelttaan.
Vaunu ja vetoauto on aina sijoitettava siten, että se voidaan
tarvittaessa siirtää nopeasti turvalliselle etäisyydelle vaara-alueen
ulkopuolelle (yleensä vaunun vetoaisa kulkutielle päin). Noin
kahdeksan (8) metrin turvaetäisyys on riittävä
matkailuajoneuvopalossa.
Väestönsuojelu:
Poikkeusoloihin tähtääviä väestönsuojeluvalmiuksia ei alueella ole
toteutettu, koska toiminta tapahtuu ns. normaalioloissa. Lähin yleinen
väestönsuoja on Hirvensalmen paloasemalla.
Yleisen hälytysmerkin antamiseen tarkoitettu, leirintäaluetta lähin
hälytyssireeni sijaitsee noin neljän (4) km:n päässä Hirvensalmen
kirkonkylässä.
Kokoontumispaikka johon vaaratilanteen uhatessa keräännytään
odottamaan turvapäällikön tai hänen sijaisensa antamia ohjeita on
lippukentällä vanhan kaivon vieressä.

4. Suojeluhenkilöstö, sen varaaminen sekä kouluttaminen ja muun henkilöstön
perehdyttäminen suunnitelmaan.
Leirintäalueen turvallisuusasioista vastaavat:
Turvatoimikunta
-

tehtäviin kuuluu yleiseen turvallisuuteen liittyvien asioiden
toteuttaminen ja valvonta sekä turvallisuusorganisaation ja sen
tehtävien toteutumisesta huolehtiminen. Suunnitteluun ja
kehittämiseen liittyvät yhteydet viranomaisiin ja muihin tahoihin.

Alueisäntä puh. 0400–465876
-

huolehtii tehtävissään myös siitä, että turvallisuuteen liittyviä
asioita noudatetaan ja alueen turvallisuussuunnitelman
vaatimukset otetaan huomioon.

Turvallisuuskoulutuksen toteutus:
-

turvallisuuspäällikkö päivittää tehtäviinsä liittyvät tiedot
osallistumalla vähintään joka toinen vuosi leirintäalueiden
turvallisuutta käsittelevään turvallisuuskoulutukseen

-

alueisännille annetaan aina ennen leirintäkauden alkua
leirintäturvallisuuteen, leirintäalueeseen ja tavanomaisten
onnettomuuksien pelastustoimenpiteisiin liittyvää opastusta

-

koko henkilökunta perehtyy vuosittain leirintäalueen
turvallisuuskysymyksiin huomioiden mm. pelastuslainsäädännön ja
tämän turvallisuusohjeen velvoitteet.

5. Tarvittava suojelumateriaali
Leirintäalueen toiminta ei jatku poikkeusoloissa, joten lainsäädännön
edellyttämää väestönsuojeluvalmiutta ja materiaalia ei ole huomioitu
tässä suunnitelmassa.
Muun suojelumateriaalin osalta on varauduttu seuraavasti:
Sammutuskalusto

-

matkailuvaunuissa ja autoissa olevien pakollisten ABC I3A 89B –
luokan käsisammuttimien lisäksi leirintäalueella on vieraiden
käytettävissä ja helposti saatavilla seuraavasti käsisammuttimia

-

alueen hoitajan käytettävissä (vastaanottopisteessä ja omassa
autossa) kummassakin yksi ABC 34A 183B C – luokan
käsisammutin

-

kutakin alkavaa 15 vaunupaikkaa kohden on yksi ABC 34A 183B
C-luokan käsisammutin sekä kesäaikaan sammutusvettä
(vähintään 200 litran vesitynnyri ja palosankoja). Sammuttimien
hakumatka ei ylitä 40 metriä

-

kaikkien sammuttimien sijaintipaikat on merkitty virallisilla
merkeillä

-

sammuttimien huolto toteutetaan ohjeiden mukaisesti siten, että
tarkastukset tehdään talviajan toiminnasta johtuen vuoden
välein.

Ensiapu- ja esiapuhoitovälineet
-

huoltorakennuksen talvikeittiössä on tavanomainen työpaikan
ensiapukaappi, josta löytyy mm. sidostarpeita. Ensiapukaappi
ajalla1.6-30.8 myös kesätoimistolla.

-

samasta tilasta löytyy myös opastava defibrillaattori.

6. Suunnitelma toiminnasta erilaisissa onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa
6.1. Hätäilmoitus (onnettomuusilmoitus)
Hätäilmoitus tehdään hätäkeskukseen numeroon 112. Alueella on hätäpuhelin
huoltorakennuksen keittiöllä. Puhelimen vieressä ilmoitustaululla on ohjeet
hätäilmoituksen tekemisestä. Matkapuhelimesta soitettaessa ei tarvita
suuntanumeroa.
-

Kerro mistä soitat ja mitä on tapahtunut

– Alueen osoite: Etuniemen leirintäalue,
Etuniementie 148, Hirvensalmi
-

Älä sulje puhelinta, ennen kuin olet saanut siihen luvan

-

Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu

6.6 Tulipalot (pelasta, ilmoita, sammuta, rajoita)
Tulipalotilanteessa, ellet itse saa paloa heti sammumaan
1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat
2. VAROITA huutamalla tai esim. auton torvea katkonaisesti
soittamalla lähistöllä olevia (saat samalla lisävoimia
sammutustoimintaan)
3. HÄLYTÄ palokunta soittamalla lähimmällä puhelimella numeroon
112
4. SAMMUTA lähimmällä alkusammuttimella. Alueella on noin 80
metrin välein sammuttimia. Matkailuajoneuvojen sammuttimia
käytettäessä pyri saamaan useamman sammuttimen ”yhteislaukaus”
5. RAJOITA paloa, ellet saa sitä sammumaan. Sulje ovet ja ikkunat.
Siirrä viereisiä ajoneuvoja noin kahdeksan (8) metrin etäisyydelle
6. OPASTA saapuva palokunta kohteeseen
Noudata liikennesääntöjä ja kulkusuuntia, jos alueelta joudutaan
poistumaan.

ETUNIEMEN LEIRINTÄALUEEN TURVALLISUUSOHJEET
AJOSUUNTA
AVOTULI
Alueella on avotulen käyttö sallittu vain merkityillä nuotio- ja
grillipaikoilla.
ENSIAPU
Huoltorakennuksen talvikeittiössä on ensiapupiste, josta löytyy
tavanomaisia sidonta ja lastoitus- yms. sekä defibrillaattori.
Sairasauton (puh 112) saapuminen kestää noin 30 min.
GRILLAAMINEN
Avotulella toimivien grillien (kaasu, hiilet) käyttö ei ole sallittua
sisätiloissa tai seinällisissä etuteltoissa.

NESTEKAASU
Nestekaasukäyttöisten grillien ja vastaavien käyttö on sallittu
vaunupaikalla. Säädösten mukaan, saa irtopulloon kytketyn
kaasuletkun pituus olla enintään 3m.
Suositellaan että kaasupullokotelon kansi pidetään lukitsemattomana
pulloventtiilin ollessa auki.
ONNETTOMUUSILMOITUS
Tulipalo- ja onnettomuustapauksissa tehdään onnettomuusilmoitus
hätäkeskukseen, puhelin 112 sekä vastaanottoon 0400–465876.
Lisäksi varoita uhkaavasta vaarasta lähistöllä olevia.
PESUAINEET
Pesuaineiden käyttöohjeet sekä käyttöturvallisuustiedotteet ovat
kansiossa siivouskomerossa joka sijaitsee puurakennuksen
sosiaalitiloissa.
SAMMUTUSVÄLINEET
Alueella on merkityissä paikoissa noin 80 metrin välein ABC 34A 183B
C- luokan käsisammuttimia. Ilmoita henkilökunnalle jos sammutinta
on käytetty tai se puuttuu. Palokunnan saapumisaika alueelle on noin
30 min hätäilmoituksesta.
SÄHKÖLAITTEET
Sähkölaitteissa noudatetaan yleisiä määräyksiä ja säädöksiä.

Matkailuajoneuvon haltija on vastuussa leiriytyessään siitä, että hänen
sähkölaitteensa ovat sähköturvallisuusmääräysten edellyttämässä
kunnossa eivätkä ne aiheuta muille turvallisuusriskejä. Leirintäalueen
isännällä on oikeus ja velvollisuus irroittaa verkosta vaaraa aiheuttavat
asennukset ja laitteet yleisen turvallisuuden takaamiseksi.
Matkailuajoneuvon liitäntäjohdon pituussuositus on 25 m.
Liitäntäjohdon pituuden tulee olla aina sellainen että se yltää ilman
jatkoja sähköverkon pistorasiaan. Johdon tulee olla poikkipinnaltaan
3x2,5 mm² S, suojajohtimellinen eli "maadoitettu" säänkestävä
kumikaapeli tyypiltään H07RN tai vastaava. Liitäntäjohdon pistotulpan ja
kojevastakkeen tulee olla teollisuusstandardin mukaisia. Liitäntäjohdon
voi kytkeä myös sukopistorasiaan käyttämällä adapteria.
Liitäntäjohdossa ei saa olla jatkoja. Liitäntäjohtoa ei saa ketjuttaa
matkailuajoneuvolta toiselle.

Sukopistotulpalla varustettua liitäntäjohtoa saa edelleenkin käyttää
liitettäessä matkailuajoneuvo sukopistorasiaan. Sukopistotulppaisen
liitäntäjohdon kytkeminen adapterilla teollisuusstandardin mukaiseen
pistorasiaan on kielletty.

TURVAVÄLI
Matkailuajoneuvojen keskinäisen turvaetäisyyden tulee olla vähintään
neljä (4) metriä mitattuna kokonaisuuden uloimmasta pisteestä.
Telttojen ja markiisien turvaetäisyys on myös neljä (4) metriä.

UIMARANTA
Uimaranta rajoittuu sivusuunnassa laiturin ja kaislikon väliin. Veden
syvyys 80 cm on merkitty poijuin. Uimaranta-alueen välittömässä
läheisyydessä on moottoriveneily ja vastaavien laitteiden käyttö
kielletty. Venerannasta lähtevien ja saapuvien on noudatettava
erityistä varovaisuutta.
VAARASTA VAROITTAMINEN
Uhkaavassa onnettomuustilanteessa leirintäalueella oleskeleville
annetaan yleinen hälytysmerkki (noin minuutin kestävä yhtäjaksoinen
äänimerkki) auton torvella. Merkin havainneiden tulee varmistaa, että
annettu varoitusmerkki on havaittu lähiympäristössä.

Päivitetty 19.5.2016
Turvatoimikunta

