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KAARNIEMEN TOIMINTAKESKUS
Selkätie 351
48800 Kotka

Toimintakeskuksen pelastussuunnitelma
Pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita toimintakcskukscssa
työskentelevien ja vierailevien henkilöiden omatoimiseen;

onnettomuuksien ennalta ehkäisyyn sekä ohjeistaa
toimimaan oikein mahdollisissa onnettomuus- ja vaaratilanteissa.
Pelastussuunnitelmassa mainitut turvajärjestelyt edellyttävät suunnitelmaan
perehtymistä toimintakeskuksessa tilaisuuksia järjestävien ryhmien
vastuuhenkilöiltä.
Leirin/ tilaisuuden järjestäjä laatii tilaisuuskohtaisen TURVALLISUUSASIAKIRJAN,
jossa ilmenee tilaisuuden turvallisuudesta vastaavat henkilöt. (liite 1)
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TIETOA LEIRIKESKUKSEST A
Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa,
6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa.
Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin tilaisuuksia, joissa osallistujamäärä
voi olla 100 - 300 henkilöä.
Alueella ei varauduta toimimaan ns. poikkeusoloissa.

Omistaja:

Kaarniemen toimintakeskus ry.
Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa

Isännöitsijä:

Alueen esittely:

Reijo Urpalainen
044 344 5866 (päivystävä numero)
1 kpl Huoltorakennus ( A )
1 kpl Päärakennus ( B )
1 kpl Pikkusauna ( C )
6 kpl Majoitusmökkejä (sähkö/-lämmitys)
12 Asuntovaunu-/ Asuntoautopaikkaa (sähköpaikka)
1 Grillikota
2 Nuotiopaikkaa
Uintipaikka: huoltorakennuksen edessä
Kiinteistöjen viemäröinti: umpisäiliö/ loka-autokuljetus
Ruoka ja talousvesi: alueen omasta kaivosta
Alueelle voidaan sijoittaa telttoja, joiden välinen
etäisyys oltava vähintään 4 metriä.

Turvallisuusvarustelu:

Huolto- ja päärakennuksessa on merkki- ja turvavalaistus.
Poistumistiet ja hätäpoistumistiet ovat merkitty.
Kaikissa rakennuksissa on palovaroitinjärjestelmä.
Huolto-ja päärakennuksessa on käsisammuttimet ja
sammutuspeitteet.
Majoitusmökeissä on sammutuspeite.
Kesäaikana alueella on 6 kpl 200 litran palotynnyreitä.
Kiinteistöihin ja ilmoitustaululle on sijoitettu toimintaohjeet
tulipalon varalta.
Ensiapulaukku sijaitsee päärakennuksen takkatuvassa.

Kokoontumispaikka:

Lipputangon luona

Vakuuttaminen:

Omistaja on vakuuttanut omistamansa omaisuuden.
Tilaisuuden järjestäjät vastaavat tilaisuuteen osallistuvien
henkilöiden ja oman omaisuutensa vakuutuksista.
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Ennakoitavia vaaratilanteita ja toimenpiteitä niiden ehkäisemiseksi:
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SAIRASKOHTAUS:
Leirien (tarvittaessa muidenkin tilaisuuksien) järjestäjien tulee ennakolta selvittää
osallistujien perussairaudet ja tarvittavat lääkitykset.
TULIPALO:
Tupakointi on kielletty alueella.
Avotulen käyttö on sallittu vain nuotiopaikoilla.
Lämmityspattereiden päällä tai läheisyydessä ei saa säilyttää palavaa materiaalia.
Saunan lämmityksessä on oltava riittävä valvonta ylikuumenemisen estämiseksi.
Saunan lämpötila ei saa ylittää 100 astetta.
Päärakennuksen takan suuluukut suljetaan poistuttaessa sen ääreltä.

HÄKÄMYRKYTYS:
Ennen saunan uunin ja takan vetopeltien sulkemista, varmistetaan,
ettei uunissa näy hehkuvia kekäleitä.
HUKKUMINEN:
Uimaan ei saa mennä sairaana tai huonovointisena.
Uimisen aikana on oltava riittävät uimataidot omaava uinnin valvoja paikalla.
Uimapaikan veden laatua ei tarkkailla viranomaisten toimesta.
Uintialueella on varottava vedenalaisia kiviä.
Määritellään uintialue selkeästi, ettei uida liian kauas rannasta.
TAPATURMAT:
Vältä vaarallisten työkalujen käyttöä.
(tarvittaessa opetetaan puukon ja kirveen käyttö)
Majoitusmökkien parvien rapuissa kehoitetaan liikkumaan turvallisesti/
rauhallisesti. Varoitetaan märkien rantakallioiden Iiukkaudesta.
Ajoneuvoilla liikkuminen sallitaan vain välttämättömälle huoltoajolle.

YLILÄMPÖISYYS:
Helteellä on nautittava riittävästi nestettä.
Helteellä on syytä välttää pitkäaikaista auringossa oleskelua.
Auringossa on tarpeellista käyttää päähinettä.
Saunomisen yhteydessä on huolehdittava riittävästä nesteen saamisesta.
ALILÄMPÖISYYS:
Kylmyyteen varaudutaan riittävällä vaatetuksella.
Heikolle jäälle meneminen on kielletty.
SUHTAUTUMINEN ULKOPUOLISEEN HÄIRIKÖITSIJÄÄN:
Älä provosoi, vältä yhteenottoa.
Pyydä asiallisesti poistumaan alueelta.
Mikäli et saa rauhoittumaan tai poistumaan, ota yhteys poliisiin.
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TOIMINTA TULIPALON SATTUESSA
•

PELASTA
Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita.

•

SAMMUTA
Yritä sammuttamista, kun palo on vielä hallittavissa/aluillaan.
Vältä savun hengittämistä. Mene lähelle paloa vasta, kun sinulla on alkusammutusvälineet
käyttövalmiina.
Pysy matalana. Savu tainnuttaa nopeasti. Savu on lähes aina vaarallisempaa kuin itse liekit.
Älä sammuta vedellä rasvapaloa tai jännitteistä sähkölaitetta.

•

RAJOITA
Rajoita paloa, jos alkusammutus ei onnistu.
Sulje palotilan ikkunat ja palotilasta muihin tiloihin johtavat ovet.
Sulje palotilasta po1Tashuoneeseen johtavat ovet. Älä vaaranna itseäsi.

•

HÄLYTÄ Tee hätäilmoitus numeroon 112. KATSO sivu 6
Tee hätäilmoitus turvallisesta paikasta palotilan ulkopuolelta.

•

ILMOITA leirin/ tilaisuuden turvallisuusvastaavalle.

•

OPASTA hälytetty apu paikalle. Järjestä opastus portilta.
Varoita muissa rakennuksissa olevia.
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TOIMINTAOHJE
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TAPATURMA TAI SAIRASKOHTAUS
Selvitä mitä on tapahtunut?
• Sairaskohtaus
• Tapaturma
Onko potilas hereillä?
Puhuttele, ravista varovasti.
Hengittääkö, toimiiko sydän?
• Avaa kiristävät vaatteet.
• Käännä päätä taaksepäin, että hengitystiet avautuvat.
Tunnustele syke kaulavaltimolta.
Hälytä apua numerosta 112 (katso sivu 6 )
Päivystävä lääkäri:
• Ark. klo 8-16 Karhulan terveysasema, Vesivallintie18. p:05-234 7971.
• Klo
16-22
ja viikonlop.
klo 8-22 terveyskeskuspäivystys
Kymenlaakson keskussairaalassa p: 05-234 8688.
• Yöllä klo 22-08 Kymenlaakson keskussairaalan ensiapupoliklinikka p:
05-220 5000.
Myrkytystietokeskus HUS (0 9) 471 977

Elvytä
Aikuinen: painele 30 kertaa.
puhalla 2 kertaa.
Lapsi: 5 puhallusta aluksi, muuten kuten aikuisen elvytys
•Jatka, kunnes elintoiminnat käynnistyvät tai ammattiauttajat saapuvat.

Opasta
ammattiauttajat nopeasti potilaan luo. Järjestä opastus portilta.

Kerro

ammattiauttajille, mitä on tapahtunut ja mitä on tehty.
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HÄTÄPUHELUN SOITTAMINEN
Hätäkeskus suosittaa soittamaan hätänumeroon 112 kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen,
terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin
olevan.

HÄTÄKESKUS
112

MERIPELASTUSKESKUS
0204 1000
VHF-kanava 16 / VHF-DSC 70

SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT.
KERRO MITÄ ON TAPAHTUNUT.
KERRO KIINTEISTÖN TARKKA SIJAINTI:
Pohjoinen leveys 60 astetta 30.915
minuuttia
Itäinen pituus 027 astetta 01.022 minuuttia
(Koordinaattijärjestelmä: WGS84)
KERRO MYÖS SEURAAVAT TIEDOT:
SELKÄTIE 351
Osoite:
Kaupunki/kunta: KOTKA
KAARNIEMI
Kunnanosa:
Kiinteistön omistaja: Kaarniemen toimintakeskus ry
Ajo-ohje: Opastus portilla
VASTAA KYSYMYKSIIN.
TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN.
LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI LUVAN.

· Jos hätänumero on hetkellisesti ruuhkautunut
- älä sulje puhelinta, vaan odota linjalla.
· Et tarvitse koskaan suuntanumeroa. · Hätäpuhelu on maksuton.
· Muista - 112 on tarkoitettu kiireellisen avun välittämiseen!
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