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VIHTIPARKIN PIKATURVAOPAS

Jaetaan:

Kausipaikkalaisille / vieraille

Toimikunta: 10.06.2017
Hallitus:
16.06.2017

TOIMENPITEET ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEISSA
Yleisen turvallisuuden vuoksi jokaisen Vihtipark- SFC-alueella majoittuvan
tulee tietää, miten menetellään onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Yleisten toimintaohjeiden lisäksi
jokaisessa tilanteessa noudatetaan toimintaa johtavien tahojen sekä mahdollisesti viranomaisten antamia
erityisiä menettelyohjeita.
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HÄTÄILMOITUKSEN TEKEMINEN
YLEINEN HÄTÄNUMERO (poliisi, pelastuslaitos)

112

➢ Kerro kuka olet
➢ Kerro mitä on tapahtunut
➢ Kerro missä on tapahtunut

❖ VIHTIPARK-CARAVANALUE
❖ Osoite: Rauhaniementie 391, 03790 Vihtijärvi
➢ Kerro onko ihmisiä vaarassa
➢ Vastaa kysymyksiin
➢ Toimi annettujen ohjeiden mukaan
➢ Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan
➢ Järjestä opastajat kohteeseen
KARTTAKOORDINAATIT CARAVANALUEELLE
Pohjoinen leveys 60.30.35 minuuttia

Itäinen pituus 24.36.02 minuuttia

DEFIBRILLAATTORI
Sydämen rytmihäiriöitä pysäyttävä Defibrillaattori sijaitsee toimistossa, ulko-ovesta
sisään mentäessä vasemmalla.

MYRKYTYSTIETOKESKUS 09-471977 tai vaihde 09-4711

VIHTIPARK ALUEEN TURVAOHJEITA
ALKUSAMMUTUSKALUSTO
Alkusammutuskalustoa on sijoitettu alueelle tasapuolisesti ja ne on merkitty asianmukaisesti.
Alkusammutuskalustoa täydentävät kesäaikana palovesitynnyrit.

MATKAILUAJONEUVOJEN TURVAVÄLIT
Matkailuajoneuvojen turvavälin tarkoituksena on estää tulipalon leviäminen vaunusta tai
teltasta toiseen. ETÄISYYS ON VÄHINTÄÄN 4 M. HUOM, MYÖS AUTOSTA! Mikäli auto ei sovi
matkailuajoneuvon läheisyyteen näillä etäisyyksillä, niin se tulee viedä pysäköintipaikalle.
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SÄHKÖJOHDOT
Käytä vähintään 3x2,5 mm² S paksuista (suojajohtimellinen eli maadoitettu) sään kestävää
kumikaapelia tyypiltään vähintään A07BB-F tai H07RN. Liitäntäjohdon tulee olla yhtenäinen kaapeli.
Kojevastikkeen tulee olla teollisuusstandardin mukainen. Kelalla oleva johto on purettava kelalta
ylikuumenemisen estämiseksi.

HÄTÄSIIRTO
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).

AVOTULEN KÄSITTELY
Ulkotulia ei saa jättää ilman valvontaa hetkeksikään. Huomioi myös vähintään 3 m:n etäisyys palavasta
materiaalista. Älä sijoita ulkotulia liian lähelle matkailuajoneuvoa. Sammuta ulkotulet tukahduttamalla
esim. foliolla. Muista, että sateella steariini räiskyy ja että tuuli saattaa lennättää keventyneen
ulkotulen pitkälle.

KAASUGRILLIT
Kaasugrillin kaasuletkun pituus saa ulkotiloissa olla maksimissaan 3 m.
Kaasugrilliä on valvottava käytön aikana.

TUPAKOINTI
Tupakantumpit laitetaan vain niille varattuihin astioihin.

NOPEUSRAJOITUS ALUEELLA
Nopeusrajoitus alueella liikuttaessa on ehdoton 5 km/h (tarkoittaa erittäin rauhallista kävelyvauhtia).
Turvataan lastenkin liikkuminen. Jokainen on myös vastuussa vierailijoidensa nopeusrajoituksen
noudattamisesta. Vierailijoiden on tarkoitus jättää auto portista sisään ajaessaan pysäköintialueelle.

PYSÄKÖIMINEN ALUEELLA
Kulkuväylät on pidettävä vapaina hätätilanteita ja muuta liikennettä varten.
Alueen kaikki tiet ovat pelastusteitä.

VENEILY JA UIMARANTA-ALUE
Yhdistyksen soutuveneitä ei vuokrata päihtyneille.
Jokaiselle veneessä olevalle tarjotaan pelastusliivit vuokraamisen yhteydessä. Pienten lasten on
ehdottomasti käytettävä pelastusliivejä veneessä ollessaan.
Lasten huoltajat ovat erityisesti ranta-alueella vastuussa lapsistaan, koskee tietysti myös saunomista.

PELASTUSVENE JA PELASTUSRENKAAT
Pelastusvene ja pelastusrenkaat löytyvät rannasta.

KOVAN MYRSKYN KOHDATESSA
SF-Caravan suosittelee poistumista matkailuajoneuvosta.
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KOKOONTUMISPAIKKA HÄTÄTILANTEISSA
KOKOONTUMISPAIKKOJEN SIJAINTI
Tilanteen johdossa oleva turvallisuuspäällikkö tai isäntä määrittelee käytettävän
kokoontumispaikan.
• Toimiston edustalla
• Ranta

SIIRTYMINEN KOKOONTUMISPAIKALLE
Päätöksen alueelta poistumisesta kokoontumispaikalle tekevät joko turvallisuuspäällikkö tai isäntä.

POISTUMISTA JOHTAA JA OHJAA
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.

TURVATIIMIN KOMMENTTI
Alue raportoin vuosittain yöpymisten määrän ja pelastuslaitoksen tulee tarvittaessa tietää asukkaat
alueella.
Huolehdithan aina, että matkailuajoneuvosi henkilömäärä on joka tilanteessa isäntien tiedossa. Jätä
suoraan isännille tai postilaatikkoon aina tieto, kun poistut tai tulet alueelle ja myös tieto mukanasi
olevista henkilöistä.

TURVATIIMI KIITTÄÄ AVUSTASI JA TOIVOO TURVALLISTA SEKÄ ANTOISAA AIKAA VIHTIPARKISSA!

