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PELASTUSSUUNNITELMA
Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on varmistaa kämpällä oleskelun turvallisuutta ja
ennaltaehkäistä vaara- ja onnettomuustilanteita.
TIETOJA KÄMPÄSTÄ
Kämpän nimi:
Kämpän osoite:
Kunta, jossa
kämppä sijaitsee:
Kämpän koordinaatit:
Ajo-ohje:
Kämppään kuuluvat
rakennukset:
Rakennusmateriaali:
Kerroksia:
Majoituspaikkoja:
Lippukunnan nimi:
Kämppäemäntä:
Lippukunnanjohtaja:

Havukka
Tarpoilantie 58, 04130 Sipoo
Sipoo
N 60°19.981' E 025°18.832' (WGS84)
Ks. Liite
Päärakennus (1984), sauna (2007), varasto-wc (2010)
Puu
1.5
14
Meritähdet ry
Heidi Mod, puh. 040 8273212
Taru Kankainen, puh. 040 8494564

POISTUMINEN JA KOKOONTUMISPAIKAT SEKÄ SUOJAUTUMINEN
Poistumistiet:

Ovet ja ikkunat
HUOM! Myös yläkerran ovi on hätäpoistumistie. Sen edessä ei saa nukkua.
Talvella lapioi lumet pois parvekkeelta ja portailta retken alkaessa.

Kokoontumispaikat:

Lippuaukio ja varakokoontumispaikkana kaivo

TURVALLISUUSTARVIKKEITA
Alkusammutuskalusto:

Päärakennuksessa on käsisammutin ja sammutuspeite keittiön seinällä.

Ensiaputarvikkeet:

Päärakennuksen johtajiston huoneessa on ensiapulaukku, joka sisältää
vähintään laastaria ja sidetarpeita.
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AUTTAVAT TAHOT
Yleinen hätänumero 112

Avun hälyttäminen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Soita numeroon 112
Kerro, mitä on tapahtunut
Kerro, missä onnettomuus on tapahtunut
Vastaa kysymyksiin
Toimi annettujen ohjeiden mukaan
Sulje puhelin vasta, kun olet saanut siihen luvan

Sipoolaisten ensiapupäivystys on viikonloppuisin Porvoon sairaalassa, joten helsinkiläisten kannattaa
käyttää oman asuinpaikan mukaista päivystystä, esim. Malmin sairaala Itä-Helsingissä asuville.
ENNAKOITAVAT VAARATILANTEET JA TOIMENPITEET NIIDEN EHKÄISEMISEKSI
TAPATURMAT






Ruhjeet, murtumat tai jäsenen sijoiltaan meno
Haavat
Savun tai kaasun hengittäminen
Sairaskohtaus
Palovammat

Toimenpiteet tapaturmien ehkäisemiseksi:
1. Toimitaan pienissä ryhmissä johtajan ohjaamana ja valvomana.
2. Kaikkia ohjataan käyttämään puukkoa, kirvestä ja muita työvälineitä oikein.
3. Opetetaan takan käyttö ja saunan lämmittäminen.
Toimenpiteet tapaturman sattuessa:
1. Arvioidaan tilanne.
2. Estetään lisäonnettomuudet.
3. Annetaan ensiapua muun muassa tyrehdyttämällä verenvuodot ja varmistamalla
hengityksen kulku ja sydämen toiminta. Tarvittaessa aloitetaan elvytystoimet.
4. Hälytetään apua.
5. Hoidetaan tilannetta, kunnes apu on tullut paikalle.
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TULIPALO




Tulen leviäminen tulisijasta, takasta tai nuotiosta
Rasvapalo keittiössä
Maastopalo

Toimenpide vaaratilanteiden ehkäisemiseksi:
1. Partiolaisia opastetaan tulen käytössä.
2. Tulta ei jätetä valvomatta.
3. Tulisijan lähistöllä on aina alkusammutusvälineistö, esimerkiksi nuotion vieressä
ämpärillinen vettä.
4. Alkusammutusvälineiden sijainti ja käyttö esitellään kaikille retken johtajille.
5. Palavat nesteet ja kaasupullot varastoidaan asianmukaisesti.
6. Harjoitellaan poistumista rakennuksesta, opetetaan kaikille kokoontumispaikka.
Toimenpiteet tulipalon sattuessa:
1. Pelastetaan välittömässä vaarassa olevat, varoitetaan kaikkia muita.
2. Tarvittaessa hälytetään apua numerosta 112.
3. Aloitetaan alkusammutus, jos palo on pieni eikä myrkyllistä savua ole.
a. Jos palo kuitenkin leviää nopeasti eikä sammutus onnistu, huoneesta poistutaan
ja ovi suljetaan perässä.
b. Jos sait alkusammutuksella palon sammutettua, ilmoita palosta silti
hätäkeskukseen numeroon 112. Palokunnan on hyvä käydä tarkistamassa, että
palo on sammunut kunnolla eikä uudelleen syttymisen vaaraa ole.
4. Kootaan partiolaiset kokoontumispaikalle.
5. Opastetaan palokunta paikalle.
EKSYMINEN, KATOAMINEN:
Toimenpide eksymisen ehkäisemiseksi:
1. Liikutaan maastossa pareittain tai kykyjen mukaan yksin.
2. Tarkistetaan rasteilla ja muuten ajoittain, että kaikki ovat paikalla.
Toimenpiteet eksymis- tai katoamistilanteessa:
1. Eksynyt/eksyneet pysähtyvät ja yrittävät selvittää missä ovat. He pysyvät yhtenä
ryhmänä ja yrittävät etsiä jonkin selkeästi kartalta löytyvän paikan, kuten tien.
2. Muut lähtevät etsimään eksyneitä tai kadonneita pareittain. Joku jää kämpälle
päivystämään. Yhteyttä pidetään matkapuhelimella.
3. Tarvittaessa hälytetään lisäapua.
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LIITE 1
AJO-OHJE

Kämpän osoite:
Tarpoilantie 58
04130 Sipoo
Ajo-ohje:
Ajetaan Itäkeskuksesta vanhaa Porvoontietä (tienro 170) n. 25 km Boxiin. Risteyksessä ovat viitat: oikealle
Spjutsund ja vasemmalle Gesterby. Tästä käännytään vasemmalle. Ajetaan n. 5 km ja käännytään
vasemmalle, tienviitassa lukee Tarpoilantie. Hiekkatietä ajetaan n. 600 m, vahveron värinen pyöröhirsinen
Havukka pilkottaa puiden siimeksessä tien vasemmalla puolella. Toiselle puolelle tietä jää valkoinen
omakotitalo.
Vaihtoehtoisesti ajetaan Porvoon moottoritietä, jolta liitytään tielle 170 Söderkullassa (opaste Söderkulla,
Kalkkiranta) ajetaan edelleen muutama kilometri itään Boxin risteykseen, ja jatketaan yllä olevien ohjeiden
mukaan.

