VIHTIPARK PELASTUSSUUNNITELMA

V1.1 1.2.21 MS / Hall.

Tämä pelastussuunnitelma vastaa pelastuslain (379/2011 15 §) sekä valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta
(407/2011 1-2 §) mukaisiin vaatimuksiin.
Osoite:

Rauhaniementie 391, 03790 Vihtijärvi
Alueen kuvaus
Matkailuvaunualue sijaitsee Vihtijärven
rannalla. Maapohja on Vantaan kaupungin
omistuksessa. Alueen reunoilla sijaitsee
kesämökkejä.

Tietoja alueesta
Matkailuvaunualueella sijaitsee 139 vaunupaikkaa, joista
kausipaikkoja on 105 kpl ja 34 vieraspaikkoja. Alueella
oleskelee kesällä yhteensä n. 330 henkilöä. Talvella
oleskelijoita on n. 10-50 henkilöä. Viikonloppuisin enemmän
kuin viikolla.

Alueen turvallisuusjohto
Hallituksen puheenjohtaja

040 0479157

Toimikunnan pj. /
Turvallisuuspäällikkö

0400 226981/
040 7576847

Kiinteitä rakennuksia kiinteistön alueella on 9 kpl:
Kokoontumistila/ huoltorakennus, kota, grillikatos,
rantasauna, uikkarisauna, suihkurakennus, nuorisotila,
tanssikatos ja toimistorakennus. Lisäksi alueelle on sijoitettu
kolme kaasukaappia.

Yhd. turvallisuuspäällikkö

040 501 3181

Turvallisuuteen liittyvät järjestelyt
Useimmissa matkailuajoneuvoissa on vähintään 2 kg:n AB II E
-teholuokan jauhesammuttimet. Kesäaikaan alueella on
vesitynnyreitä ja sammuttimia, merkitty korkein tolpin joissa
kyltit. Alkusammuttimia löytyy lisäksi kokoontumistilasta.
Toimistorakennuksesta löytyy defibrillaattori. Se sijaitsee
sisään mennessä vasemmalla puolella. Alue on aidattu
kolmelta sivulta ja valaistu. Alueen tiestö toimii
pelastusteinä ja ne pidetään aina vapaina. Rannassa on
pelastusvene uikkarisaunan lähellä. Pelastusrenkaat ovat
rannalla ja vuorosaunan seinällä.
Pelastussuunnitelman käsittely
Pelastussuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Tarkistetun
suunnitelman hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Pelastussuunnitelma käydään läpi isäntäpalavereissa keväällä
ja suunnitelma on nähtävillä kokoontumistilan
ilmoitustaululla. Suunnitelmasta on toimitettu kopio myös
pelastuslaitokselle. Pelastussuunnitelma on kaikkien
nähtävillä huoltorakennuksessa ja toimistossa.
Pelastussuunnitelman liitteet
Toimintaohjeet hätätilanteiden varalta → tiedoksi kaikille
Tapaturma / onnettomuusilmoitus → toimistolla

Hätäkeskus
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Myrkytyskeskus

0800 147111

Nurmijärven terveyskeskus
(Sairaalatie 2, kirkonkylä)

019 2260505

Hyvinkään sairaala

116117

Isäntä, 044 0966625, kesällä joka päivä ja
talvisin viikonloppuina (pe-su).
Muita tärkeitä yhteystietoja
Fortum: kiireelliset
010-4531311

SF-Caravan Hyvinkään arvoja ovat turvallisuus,
ympäristönsuojelu ja yhteisöllisyys. Yhdistys on
sitoutunut kehittämään jatkuvasti leirintäalueiden
turvallisuutta. Lait ja asetukset sekä säännöt ja
ohjeet luovat puitteet toiminnallemme.
Turvallisuuden tunne syntyy yksilön
vaikutusmahdollisuuksista ja olemalla osa yhteisöä.
Jokainen voi vaikuttaa omalla suhtautumisellaan
koko yhteisön turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

Leirintäalueen riskienhallinta
Leirintäalueen riskien tunnistaminen on jatkuvaa. Havaittaessa jokin turvallisuuspoikkeama tai mahdollinen
vaaratilanne, on siitä tehtävä ilmoitus vuorossa olevalle isännälle tai alueen turvallisuuspäällikölle.
Sääilmiöt

Kova tuuli voi heittää kevyitä esineitä ja roskia alueella.
On huolehdittava, että irtoesineet eivät ole tuulelle alttiita. Alueella ei säilytetä roskia vaan
ne viedään roskikseen. Myös etutelttojen kiinnitykset on varmistettava kovien tuulien
varalta. Kovan myrskyn kohdatessa suositellaan poistumista matkailuajoneuvosta.
Tulipalot
Kesällä metsäpalovaroituksen aikana alueella ulkotulien käyttö kielletty. Talvella on
huolehdittava riittävästä suojaetäisyydestä (väh. 3 m.) palaviin materiaaleihin ja
matkailuajoneuvoihin. Tupakan tumpeille on palamattomia astioita alueella. Kodassa saa
pitää tulta, kun metsäpalovaroitus ei ole voimassa. Kertakäyttögrilli tulkitaan avotuleksi.
Muu tulipalon riski
Muiden tulipalojen mahdollisuuden vuoksi on tärkeää pitää asuntovaunukuntien väliset
suojaetäisyydet (väh. 4 m.) kunnossa sekä niiden ympäristön palokuormat
mahdollisimman pienenä. Mikäli ajoneuvon läheisyyteen ei mahdu autoa parkkiin, tulee se
viedä läheisyydessä olevalle parkkipaikalle.
Sairauskohtaukset ja tapaturmat Kaatumiset, kompastumiset, tapaturmat.
Kulkuteiden valaistukseen kiinnitetään huomiota. Selkeimmät kaatumiseen johtavat tekijät
pyritään poistamaan.
Hukkuminen veneilijät, lapset.
Veneillessä/ sup-lautaillessa käytetään pelastusliivejä, joita löytyy kioskista. Päihtyneille ei
vuokrata vesillä liikkumiseen tarkoitettuja välineitä. Lasten huoltajat ovat vastuussa
lapsistaan ranta-alueella. Pelastusvene on uimarannalla.
Kokoontumiset
Ihmisten kokoontumisesta johtuvat häiriöt ovat ympäristölle haitalliset.
Alueella on hiljaisuus 23:00 - 7:00. Kokoontumisissa on huolehdittava siitä, että
asuntokuntien yksityisyys säilyy ja ihmiset voivat viettää rauhassa aikaansa.
Järjestyshäiriöt
Häiriköivät henkilöt.
Järjestyshäiriöihin puututaan pikaisesti isäntien toimesta. Tarvittaessa otetaan yhteys
poliisiin.
Isoista tapahtumista syntyvät mielipahat. Ennen isompia tapahtumia kesämökkiasukkaille
tehdään ilmoitukset tapahtumista.
Murrot
Alueella on kesäajan ulkopuolella varsin rauhallista, joten murtojen mahdollisuus on
tällöin suurempi.
Jotkin ilkivallan tekijät voivat rohkaistua murtautumaan alueen rakennuksiin tai
matkailuajoneuvoihin. Mikäli alueella havaitaan asiatonta liikettä, niihin on puututtava
mahdollisuuksien mukaan. Murroista tehdään aina ilmoitus hätänumeroon.
Lumi ja jää
Lumi aiheuttaa kuormitusta asuntovaunukuntien rakenteille. Kulkuteiden liukkaus
aiheuttaa myös vahinkojen mahdollisuuksia.
Talvella kulkutiet pidetään avoimena. Viikonloppuisin isäntävuorossa olevat hiekoittavat
kulkuväyliä siten, että jalan liikkuminen on turvallista. Jokainen vaunukunta huolehtii
lumikuorman keventämisestä vaunun ja etuteltan katoilta.

Turvavälit asuntokuntien kesken

Muita toimintaohjeita
Sähköjohdot

Käytä vähintään 3x2,5 mm² S paksuista (suojajohtimellinen eli maadoitettu) sään kestävää
kumikaapelia tyypiltään vähintään A07BB-F tai H07RN. Kojevastikkeen tulee olla CEE pistorasia ja

Hätäsiirto

Kaasugrillit
Nopeusrajoitus
alueella

Kokoontumispaikan
käyttö

liitäntäjohdon yhtenäinen kaapeli, ilman adaptereita. Schuko-pistorasiaan voidaan liittyä
yhtenäisellä kaapelilla tai schuko/CEE adapteria käyttäen CEE mukaisella liitäntäjohdolla.
Liitäntäjohtoa ei saa ketjuttaa matkailuajoneuvolta toiselle. Kelalla oleva johto on purettava kelalta
ylikuumenemisen estämiseksi.
Hätäsiirtoa varten matkailuajoneuvo on sijoitettava siten, että se voidaan siirtää nopeasti
turvalliselle etäisyydelle vaara-alueen ulkopuolelle. Kaasupullokotelon on oltava lukitsematon
asutussa ajoneuvossa (kaasun sulkeminen hätätilanteessa). Veivi kannattaa sijoittaa vaunun aisalle
(mahdollinen hätäsiirto). Matkailuajoneuvojen hätäsiirtoketjut sijaitsevat traktoreissa.
Kaasugrillin kaasuletkun pituus saa ulkotiloissa olla maksimissaan 3 m.
Kaasugrilliä on valvottava käytön aikana.
Nopeusrajoitus alueella liikuttaessa on ehdoton 10 km/h (tarkoittaa erittäin rauhallista
kävelyvauhtia). Turvataan lastenkin liikkuminen. Jokainen on myös vastuussa vierailijoidensa
nopeusrajoituksen noudattamisesta. Vierailijoiden on tarkoitus jättää auto portista sisään ajaessaan
oikealle puolelle pysäköintialueelle.
Siirtyminen kokoontumispaikalle
Päätöksen alueelta poistumisesta kokoontumispaikalle tekevät joko turvallisuuspäällikkö tai isäntä.
Poistumisen johtaminen ja ohjaus
Mikäli alue päätetään tyhjentää vaaran uhatessa eikä paikalla ole viranomaisten edustajaa,
poistumista johtaa turvallisuuspäällikkö tai isäntä. Johto (em. henkilöt) nimeää alueen asukkaista
henkilöitä varmentamaan, että matkailuajoneuvoista asukkaat ja kotieläimet poistuvat määrätylle
kokoontumispaikalle. Turvallisuusjohto myös nimeää avustajat liikuntarajoitteisille henkilöille.
Miten poistutaan
Poistuminen suoritetaan vähiten vaarallista reittiä kokoontumispaikalle (sivutuuleen pois tulen
liikkumissuunnasta). Poistuminen tapahtuu perhekunnittain (myös kotieläimet mukaan).
Johdon nimeämät henkilöt varmistavat jokaisen matkailuvaunuyksikön niin (koputtamalla,
huutamalla, lukitsemattomista yksiköistä sisätiloista varmistamalla), että oma nimetty alue on
tyhjennetty ihmisistä ja kotieläimistä ja poistuvat viimeisinä. Poistumista varmentavat henkilöt
ilmoittavat johdolle, että valvottava alue on varmistettu ja tyhjennetty asukkaista.
Kirjautuminen kokoontumispaikalla
Turvallisuusjohto nimeää kirjaajat kokoontumispaikalle. Asukkaat ilmoittautuvat perhekunnittain
kirjaajalle. Kirjaaja ilmoittaa henkilöiden lukumäärän johdolle.
Kokoontumispaikalle siirtyvät asukkaat
Koko paikalla oleva perhe ja kotieläimet poistuvat yhdessä kokoontumispaikalle. Itseään
vaarantamatta otetaan mukaan tarpeellinen vaatetus ja välittömässä läheisyydessä oleva
arvotavara. Perheen pää (aikuinen) varmistaa kirjautumisen kokoontumispaikalla.
Odotetaan viranomaisten ohjeita. Paluu alueelle (poistuminen kokoontumispaikalta) tapahtuu
vasta viranomaisten annettua luvan.

Yleisten toimintaohjeiden lisäksi jokaisessa tilanteessa noudatetaan toimintaa johtavien tahojen sekä
mahdollisesti viranomaisten antamia erityisiä menettelyohjeita.
CARAVANALUEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA JA TOIMINTAOHJEET JAETAAN ALUEEN ASUKKAILLE JA
VIERAILEVILLE ASUNTOKUNNILLE

Onnettomuustilanteissa soita
hätänumeroon
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Tulipalotilanteessa huomioi alueella olevien ihmisten
turvallisuus. Ensiapua vaativassa tilanteessa älä epäröi
pyytää apua. Turvallisuuden kehittämisajatuksissa ota
yhteyttä leirintäalueen turvallisuusjohtoon.

