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PELASTUSSUUNNITELMA
KILJAVAN KOULUTUS – JA LEIRIKESKUS
VIHTILAMMINTIE 45 HYVINKÄÄ
(Pelastuslaitoksen tarvitsema osoite)

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOSÄÄTIÖ
LEIRIKESÄ RY
KASSU
ALAKÄMPPÄ
YLÄKÄMPPÄ
VEERA
SANI
ISOSAUNA
PIKKUSAUN
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RISKIT

TAPATURMAT
Kaatumisen aiheuttamat ruhjeet, murtumat, jäsenen sijoiltaanmeno,
päähän kohdistuvat iskut.
Haavat veistäessä, syövyttävän aineen joutuminen iholle.
Savun tai kaasun hengittäminen.
Putoaminen jäihin ja muu vedenvaraan joutuminen.
Sairaskohtaus.

TULIPALO
Tulen leviäminen tulisijasta – takasta tai nuotiosta.
Rasvapalo keittiössä.
Maastopalo.

EKSYMINEN / KATOAMINEN
Maastoon eksyminen.
Poistuminen alueelta ilmoittamatta asiasta vastuullisille.

ONNETTOMUUDET
Kemikaalionnettomuus läheisellä valtatiellä.

2

ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA

TAPATURMAT
On nimettävä valvoja rajujen leikkien ja pelien ajaksi. Pulkkamäeksi valitaan turvallinen ura ja
valvotaan laskemista.
Uinnin ajaksi nimetään yksi valvoja jokaista 8 uimaria kohden, valvojien on sijoittauduttava
siten, että he näkevät uimarit esteettä.
Vesillä ollessa on aina varustauduttava pelastusliivein, sekä opastettava niiden oikeassa
pukemisessa, lasten ollessa vesillä on vesillä olon ajaksi nimettävä valvoja, sekä mahdollinen
turvavene.
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Myrkylliset pesuaineet, maalit ja muut kemikaalit on sijoitettava omaan turvalliseen varastoon.
Kaikkien aineiden käyttöturvallisuusohjeet on oltavakäyttäjien saatavissa.
Vahvojen pesuaineiden ja kemikaalien käyttöä on opastettava ja valvottava. Opastetaan
työkalujen ja koneiden käytössä, sekä korostetaan suojavarusteiden merkitystä, opetetaan ja
valvotaan niiden käyttöä.
Retken johtajan on tutustuttava SP:n leirien – ja retkien turvallisuusohjeeseen sekä selvitettävä
pääkohdat niistä muille retken johtajille.

TULIPALO
Retkeläisiä opastetaan tulen käytössä eikä tulta jätetä hetkeksikään valvomatta.
Nuotion lähistöllä tulee aina olla riittävästi vettä nuotion sammuttamiseen.
Tätä tarkoitusta varten olevat punaiset vesiastiat löytyvät 1 varastosta.
Jokaisessa rakennuksessa on alkusammuttimet jotka on merkitty punareunaisella kyltillä, jossa
on sammuttimen kuva, sekä kaikissa keittiöissä on sammutuspeitteet.
Näiden sijainti on näytettävä kaikille retken johtajille.
Sammuttimen käyttö selostetaan retken johtajille.
Palavat nesteet ja kaasupullot varastoidaan asianmukaisesti välittömästi käytön jälkeen.
Kaasulieden ja -grillin käyttöohjeisiin on tutustuttava sekä letkujen ja kiinnittimien kunto on
tarkastettava ennen käyttöä.
Harjoitellaan poistumista rakennuksesta, kaikille opetetaan kokoontumispaikka, joka on
leirialueen pelikenttä.
Sanin käyttäjä tutustuu IV hätä - seis kytkimeen ja sen sijaintiin sekä muihin pääsulkuihin
rakennuksessa.

EKSYMINEN / KATOAMINEN
Maastossa liikkumisen taitoa partiossa harjoitetaan säännöllisesti, tuskin koskaan liikaa,
maastoon ei kuitenkaan lähetetä ketään varmistamatta hänen kykyään selvitä maastossa yksin.
Retken vastuullinen johtaja on selvillä retkeilijöiden määrästä, ja ryhmienjohtajat nimistä.
Rasteilla ja muualla maastossa pidetään säännöllistä kontrollia kaikista liikkujista.

ONNETTOMUUDET
Kemikaalionnettomuudesta tai muusta vastaavasta yleistä vaaraa aiheuttavista
onnettomuuksista ilmoitetaan yleisellä hätämerkillä. Tällöin tulee välittömästi suojautua
sisätiloihin, sammuttaa ilmastointi sekä ilmalämpöpumppu ja avata radio yleisradion
kanavalta, missä tiedotetaan tarkemmin hätätilanteesta ja sen vaatimista toimenpiteistä.

Pä ä kau pu n k is eu du n Par t iol a is et r y
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1200  papa.toimisto@partio.fi  www.pääkaupunkiseudunpartiolaiset.fi

Kiljava pelastussuunnitelma
6.4.2018

4 (6)

3

TOIMINTAOHJEET

3.1

TAPATURMAT

Jokainen Kiljavan avaimen kuittaava henkilö kuittaa samalla toimistolta retkelle ensiapulaukun,
jonka sisältöön hänen on tutustuttava ja kerrottava retkeläisille missä ensiapulaukku retken
ajan sijaitsee.
Tapaturman sattuessa on ensiaputoimet aloitettava välittömästi, tyrehdyttämällä verenvuodot,
varmistamalla hengityksen kulku ja sydämen toiminta.
Tarvittaessa on aloitettava elvytystoimet.
Vedenvaraan joutunut tuodaan maalle ja varmistetaan elintoiminnot ja tarvittaessa aloitetaan
elvytys.
Mikäli uhri on tajuton, on hänet käännettävä kylkiasentoon.
Jos uhri on tajuton, hänellä on murtumia, suuria haavoja, laajoja palo- tai paleltumavammoja
tai hän saanut iskun selkään tai päähän valittaen runsasta kipua ei uhria saa siirtää ja on aina
tilattava sairasauto.
Sairasauto tilataan aina, jos ei olla varmoja kuinka toimitaan.
Avuntulo kestää noin 20 – 25 minuuttia, jona aikana potilas on pidettävä lämpimänä ja
varmistettava hänen vointinsa.
Viimeisellä sivulla on ohjeet avun hälyttämiseksi

3.2

TULIPALO

Mikäli tuli pääsee irti, on kiinnitettävä kaikkien huomio tilanteeseen.
Kaikki retkeilijät ohjataan kokoontumispaikalle, varusteet otetaan mukaan vain jos niiden
kerääminen on ehdottomasti turvallista.
KETÄÄN EI SAA PÄÄSTÄÄ TAKAISIN NOUTAMAAN VARUSTEITAAN!
Aloita alkusammutus ja hälytä apua. Lähetä opastajat ohjaamaan hälytysajoneuvoja.
Siirrä kaasupullot ja muut palavien nesteiden astiat kauemmaksi.
Sammuta mahdollisuuksien mukaan ilmastointi sekä ilmalämpöpumput.
•
Ilmastoinnin hätä – seis -kytkin sijaitsee keittiön tuulikaapissa
•
Ilmalämpöpumpun virtakytkin sijaitsee ruokavaraston ”pitkällä” sivulla
ulkoseinässä
•
Veden pääsulku ja sähkön pääkytkin sijaitsevat lämmönjakohuoneessa
Mikäli paloa ei saada nopeasti hallintaan, pyri rajoittamaan se sulkemalla ovet ja ikkunat sekä
pyri suojaamaan ympäristöä.
Toimintaa johtaa retken johtaja tai hänen määräämänsä partiojohtaja, ja heillä on tilanteessa
ehdoton käskyvalta.
Kokoontumispaikan vanhin tarkastaa paikallaolijat ja ilmoittaa tiedon sammutustyön johtajalle.
Tilanteesta ilmoitetaan kiinteistövastaavalle.
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EKSYMINEN / KATOAMINEN

Varmistetaan ovatko myös kadonneen henkilön varusteet kadonneet.
Tarkistettava onko muitakin kateissa.
Missä ja milloin on kadonneesta tehty viimeinen varma havainto.
Tarkistetaan lähiympäristö ja mahdolliset piilopaikat.
Arvioidaan mihin kadonnut mahdollisesti pyrkii:
Lähin bussipysäkki sijaitsee Kiljavantien varressa,
Lähimmät tiet ovat: lännessä Hangonväylä, pohjoisessa Astrakaanintie ja etelässä Kiljavantie.
Soitetaan kadonneen matkapuhelimeen (jos hänellä on sellainen).
Suoritetaan nopea etsintä oletetulla katoamisalueella.
Otetaan yhteyttä kadonneen kotiin ja selvitetään olemassa oleva tilanne.
Samalla kysytään, onko kadonnut ollut mahdollisesti yhteydessä kotiinsa.
Otetaan yhteys viranomaisiin sekä ilmoitetaan asiasta oman lippukunnan johtajalle.
Lippukunnanjohtaja on yhteydessä piirin tiedottajaan tai piirin toiminnanjohtajaan, jotka
tämän jälkeen hoitavat kaiken tiedottamisen asiasta.
Tapahtumapaikalla ei anneta lausuntoja kenellekään, vastataan ainoastaan viranomaisten
esittämiin kysymyksiin.

3.4

AVUN HÄLYTTÄMINEN

Normaalioloissa alueella toimivat kaikki matkapuhelinverkot.
GSM-verkossa toimivat kiinteät puhelimet löytyvät Kassun toimistosta sekä Sanin keittiöstä
apupöydältä.
LANKAPUHELIMET TOIMIVAT AKKUVIRRALLA MIKÄLI SÄHKÖT OVAT POIKKI!

Hätänumerot:
Palokunta / ambulanssi
112
Poliisi
112
Neuvontanumerot:
Sairaanhoidon neuvonta 10023
Myrkytystietokeskus
09 / 471 977
Karttakoordinaatit

N 60° 31.7681'

Partiosäätiö, kiinteistövastaava:
Huoltoyhtiö, päivystys: Lassila & Tikanoja

E 24° 41.5851'
050 5112606
0500 459 449
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SOITTAESSASI 112
KERRO NIMESI
SOITAT PARTIOLAISTEN JA LEIRIKESÄN LEIRIKESKUKSESTA VIHTILAMMINTIE 45:stä
HYVINKÄÄLTÄ, MÄRKIÖJÄRVEN ITÄRANNALTA, KILJAVALTA
KERRO MITÄ ON TAPAHTUNUT, ONKO LOUKKAANTUNEITA, KUINKA HE OVAT
LOUKKAANTUNEET, ONKO JOKU KATEISSA.
KERRO PALJONKO VÄKEÄ ON ALUEELLA JA ETTÄ HEIDÄT ON SIIRRETTY
KOKOONTUMISALUEELLE - PELIKENTÄLLE
AJOYHTEYS ALUEELLE ON KILJAVANTIELTÄ, RISTEYS ON ” KILJAVAN KIVI” NIMISELTÄ
BUSSIPYSÄKILTÄ
ÄLÄ SULJE PUHELINTA ENNEN KUIN OLET SAANUT SIIHEN LUVAN HÄLYTYSKESKUKSEN
PÄIVYSTÄJÄLTÄ
LÄHETÄ OPASTAJAT PAREITTAIN VIHTILAMMINTIELLE JA KILJAVANTIELLE OPASTAMAAN
HÄLYTYSAJONEUVOJA KÄÄNTYMÄÄN RISTEYKSISSÄ. Muista myös, että opastajien tulee palata
leiriin heti, kun apu on opastettu oikeaan suuntaan.

Mikäli havaitset puutteita Kiljavan alueen turvavarusteissa, koneissa tai laitteissa
ilmoita siitä avainta palauttaessasi tai suoraan kiinteistövastaavalle.

Nämä ohjeet on päivitetty 6.4.2018
Timo Pääskynkivi
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