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TAPAHTUMA:  Palokuntanuortenleiri, Rovio 2015 
 
 
PAIKKA:   Palokuntien harjoitusalue (SPEK) 

Kelkutteentie 147 
17510 NYYSTÖLÄ 
Puh: (03) 5561 127 

 
 
TAPAHTUMA-AIKA:  Rakennusleiri   11.7. - 12.7.2015 
   Leiri  12.7. - 18.7.2015 
   Purkuleiri  18.7. - 19.7.2015 
 
 
JÄRJESTÄJÄT: Helsingin Pelastusliitto 

Lääkärinkatu 3 
00250 HELSINKI  
Puh: (09) 477 08 10 
Fax: (09) 477 08 111 
Email: helsingin.pelastusliitto@helpe.fi 

 
 Sekä 
  

Uudenmaan Pelastusliitto 
 Vapaalantie 2 A 7 

01650 VANTAA 
Puh:  (09)855 3310  
FAX:  (09)8553 3155 
Email: toimisto@upl.fi 
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SUUNNITELMAN TARKOITUS 

Tämän suunnitelman tarkoitus on ennaltaehkäistä leirillä mahdollisten vaaratilanteiden 
syntyminen sekä tarvittaessa torjua ne. Suunnitelma tarkoituksena on myös 
mahdollisesti ”herättää” ihmiset todellisten uhkien olemassa oloon. 

 

YLEISTÄ LEIRISTÄ 

Uudenmaan Pelastusliitto sekä Helsingin Pelastusliitto järjestävät palokuntanuorten 
leirin Padasjoella 12.7.2015 – 18.7.2015 välisenä aikana. Leirialueena toimii SPEK:n 
palokuntien harjoitusalue Padasjoella Kelkutteentie 147, 17510 NYYSTÖLÄ .  

Leirille osallistuu noin 550 palokuntanuorta kouluttajineen. Palokuntanuorten leirin 
tarkoituksena on antaa turvallisuusvalistusta sekä palokuntakoulutusta nuorten 
kurssijärjestelmän mukaisesti. Leiriläiset sekä toimihenkilöt majoittuvat alueella 
pääsääntöisesti teltoissa. 

 
LEIRIN HENKILÖMÄÄRÄT 
 
Rakennusleiri  11.7. - 12.7.2015 n.    30  henkilöä 
Leiri  12.7. - 18.7.2015 n.   520henkilöä 
Purkuleiri  18.7. - 19.7.2015 n.     15 henkilöä 
 
Vierailupäivä  15.7.2015  n. 1000 henkilöä 

 

 
 
Rovio 2015 LEIRIN JOHTORYHMÄ 
 

Leiripäällikkö  Samuel Siliin  040 502 7227 
Varaleiripäällikkö  Miia Savilampi  040 545 3663 
Koulutuspäällikkö  Taina Halttunen  040 720 3270 
Varakoulutuspäällikkö  Teemu Jumpponen  044 989 5311 
Varakoulutuspäällikkö  Eero Turunen  040 743 1428 
Toimistopäällikkö  Anneli Sarlin   040 531 4836 
Varatoimistopäällikkö  Minna Heinonen  040 721 8909 
Tiedotuspäällikkö  Eija Holmberg  040 577 7796 
Varatiedotuspäällikkö  Jari Sivén   044 376 2003 
Järjestelypäällikkö  Tero Kuitunen  040 844 8351 
Varajärjestelypäällikkö  Kalle Kaunisvaara  045 671 0238 
Ohjelmapäällikkö  Lauri Gustafsson 040 565 7040 
Varaohjelmapäällikkö  Hannu Silvasti  050 523 1463 
Turvallisuuspäällikkö  Jarkko Jokinen 044 335 4119 
Varaturvallisuuspäällikkö  Mika Riipi   045 128 5527 
Emäntä   Ulla Koponen  040 539 4451 
Keittiö apuna  Tero Tukia   040 559 6886 
Kanttiini   Anne Herala   040 650 3131 
EA-pisteen päällikkö  Tomi Kaltto   040 078 1392 
EA-pisteen varapäällikkö  Niko Neuvonen  040 045 3388 
Nuorisotyö, HELPE  Mikko Helin - 
Nuorisotyö, UPL  Antti Mutikainen  050 320 1372 
Naistyö, HELPE  Katja Kaurala - 
Naistyö, UPL  Jaana Sergelius  044 336 9000 
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Leirin projektisihteeri  Pekka Tervala  050 132 7 
Päiväkodin johtaja Monika Kaltto  040 775 4925 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RISKIT JA VAARATEKIJÄT 
 

Tässä osassa on käsitelty yleisiä leirin riski- ja vaaratekijöitä jotka leiriä voivat 
kohdata. Jäljempänä on käsitelty leirin keskeisempiä riskejä. 

 
1) Onnettomuudet 

 liikenneonnettomuus 

 koulutuspisteissä 

 keittiöissä tai saunassa 
 
2) Kuolemat 

 onnettomuudesta johtuvat 

 sairaskohtauksista johtuvat 

 hukkumiset 
 
3) Luonnonolot ja sää 

 ukkonen ja myrsky 

 kuumuus, helleaalto 
 
4) Epidemiat 

 vatsaepidemiat 

 flunssa 
 
5) Tulipalot 

 teltat 

 rakennelmat, rakennukset 

 maastopalot 
 
6) Järjestyshäiriöt 

 päihteet 
 
7) Ulkoiset uhat 

 luvattomat vierailijat 

 lähellä tapahtuvat suuret onnettomuudet (esim. VT 24:llä) 
 
8) Massatilaisuudet 

 kaikki yhteistilaisuudet kentällä 

 diskot 

 vierailupäivä 

 tulopäivä ja lähtöpäivä 
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9) koulutus 

 tapaturmat 

 sairaskohtaukset 

 liikenneonnettomuudet 

 eksymiset 
 
10) Leiriläisen katoaminen 

 yöt  

 uinti ja vesiohjelmat 

 vierailupäivä 

 siirtymiset 
 

KESKEISIMMÄT RISKIT 
 

1) Tulipalot leirillä tai läheisyydessä, mm. telttapalo kovalla tuulella voi levitä 
aluepaloksi, läheisyydessä syttynyt maastopalo voi levitä laajalle alueelle leirin 
läheisyyteen 

2) Liikenneonnettomuudet leirin läheisyydessä, jalankulkuun ja pyöräilyyn liittyvät 
onnettomuudet leirin sisällä tapahtuvan ajoneuvoliikenteen kanssa. 

3) Hukkuminen uimarannalla tai muissa järvissä, eli valvomattomana tapahtuva ns. 
luvaton uiminen. 

4) Sairaskohtaukset, etenkin vierailupäivänä. 
5) Tapaturmat, koulutuspisteissä tai teltta-alueilla 
6) Päihteet ja varkaudet 

 
 
TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI JA HOITAMISEKSI 
 
TULIPALOT 

Tulipalojen aiheuttamaa riskiä vähennetään: 

 ohjeistamalla tupakointia (vain nimetyillä paikoilla) 

 ohjeistamalla ja luvanvaraistamalla avotulen tekoa ja nuotiopaikkojen tekoa 

 tarkastustoiminnalla ja valvonnalla 
 
Käytännön toimenpiteinä 

 Rakentamalla sopiviin paikkoihin tupakointipaikat, joissa on paikka 
tupakantumpeille (palamaton astia) sekä läheisyydessä alkusammutin. 

 Mahdollisilla metsäreissuilla ohjaamalla tupakoitsijat ottamaan mukaan ns. 
filmipurkkeja natsoille. 

 Jokaisella palokunnalla tulee olla mukanaan sammutin. 

 Sijoittamalla majoitusalueelle sammutusvesiastioita (n.200 litraa+sanko) 

 Laittamalla jokaiseen rakennukseen toimiva palovaroitin. 

 Ohjeistamalla leiriläisiä hätätilanteissa toimimiseen mm. ilmoitustaulut. 

 Laatimalla tarvittavat turvallisuus ja pelastussuunnitelmat koskien koko leirin 
toimintaa 

 Sijoittamalla teltat vähintään 4 metrin välein (seinästä - seinään).  

 Ensiapupiste sekä turvallisuustoimisto ovat valmiudessa leirialueen 
onnettomuuksien varalta.  

 Keittiölle alkusammutusvälineet 
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LIIKENNEONNETOMUUDET 

 Saapumispäivän sekä lähtöpäivänliikenne (henkilö-, pikkubussi-, sekä linja-autot). 

 Vierailupäivänliikenne. 

 Uimarannanalue sekä leirin sisäinen liikenne. 
 
Toimenpiteet riskin vähentämiseksi 

 Nopeusrajoitukset leirialueella sekä luvanvaraistamalla moottoriajoneuvoliikenne. 

 Seurataan leirin sisäistä liikennettä. 

 Ohjattu liikkuminen alueen ulkopuolella 

 Ensiapupiste sekä turvallisuustoimisto ovat valmiudessa leirialueen 
onnettomuuksien varalta. 

 
 

 
HUKKUMINEN 

Leirin suuria riskejä on hukkuminen. 
Riskiä vähennetään, estetään ja hoidetaan: 

 Uintipariperiaatteella 

 Ohjeistamalla uimareita 

 Rajaamalla uimaranta myös veden suunnassa poijuilla, veneellä yms.  

 Varaamalla uintivalvontaan oma uintivalvontaryhmä (Ohjelmatoimiston 
alaisuudessa) 

 Varaamalla valvonta-, viestintä- sekä pelastusvälineitä hengenpelastamiseen mm. 
vene, GSM, mahdollisesti VHF -radio. 

 Ensiapupiste sekä turvallisuustoimisto ovat valmiudessa leirialueen 
onnettomuuksien varalta. 

 
 
SAIRASKOHTAUKSET 

Sairaskohtausten riski kasvaa leirin vierailupäivinä. 

 Merkitsemällä ensiapupiste näkyvästi 

 Ensiapupartio massatilaisuuksiin 

 Ensiapupiste sekä turvallisuustoimisto ovat valmiudessa leirialueen 
onnettomuuksien varalta. 

 
 
TAPATURMAT 

Tapaturmien riskiä vähennetään: 

 Turvallisin työtavoin 

 Ohjeistuksella sekä valvonnalla (kaikki toimihenkilöt) 

 Koulutustoiminnan osalta kuten muunkin leirin toiminnan osalta toiminnan 
järjestäjä arvioi riskit sekä tekee toimenpiteet niiden poistamiseksi. 

 Suunnittelemalla koulutus- ja ohjelmatapahtumat turvallisiksi 

 Ensiapupiste sekä turvallisuustoimisto ovat valmiudessa leirialueen 
onnettomuuksien varalta. 

 
 

PÄIHTEET 
Päihteiden aiheuttamaa riskiä vähennetään ja estetään: 

 Tekemällä jo etukäteen selväksi leirin säännöt sekä toimenpiteet. 

 Tarvittaessa poistetaan asianomainen leiriltä eikä leirimaksua palauteta. Muusta 
mahdollisesta rangaistuksesta päättää leiripäällikkö. 

 Huumeiden hallussapito- ja käyttöepäilytkin ilmoitetaan aina poliisille 
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 Valvontavastuu on kaikilla toimihenkilöillä. 

 Ensiapupiste sekä turvallisuustoimisto ovat valmiudessa leirialueen 
onnettomuuksien varalta. 

 
 

VARKAUDET 
Leirillä voi sattua varkauksia ja näpistyksiä sekä myös luvattomia käyttöönottoja. 

Riskiä voidaan vähentää ja hoitaa mm: 

 ohjeistamalla leiriläistä merkitsemään tavaransa. 

 leiriaapisessa ohjeistetaan mm. välttämään arvokkaiden tavaroiden tuontia. 

 opastamalla leiriläistä huolehtimaan tavaroistaan. 

 osastojen vastuuhenkilöt valvovat, että leiriläinen huolehtii ja käyttää vain omia 
tavaroitaan. 

 leirialueella ympärivuorokautinen valvonta aukottomasti kiertävin, 
turvallisuustoimiston kiertopartioiden toimesta. 

 varastettu tai luvattomasti lainattu tavara voi päätyä löytötavaraksi, joten leirin 
päivystäjä ottaa vastaan löytötavaroita. 

 leirialue on ympärivuorokautisesti valvottu. 

 luvattomien ”lainauksien” ja käyttöönottojen ollessa vähäisiä rangaistuksesta 
päättää leiritoimikunnan nimeämä henkilö. 

 varkauksien osalta asia ilmoitetaan tarvittaessa poliisille 

 poliisi pidetään ajan tasalla varkaustapausten yms. osalta ja tarvittaessa 
pyydetään neuvoa tulkintatapauksiin. 

 tarvittaessa poistetaan asianosainen leiriltä, eikä leirimaksua palauteta. 
 
 

 
 
TURVALLISUUSTOIMISTO 
 

Turvallisuustoimisto sijaitsee päivystyksen yhteydessä. Turvallisuustoimistolla on 
ympärivuorokautinen valmius, vahvuudella 1+1. Lisäksi turvallisuustoimisto on 
valmiudessa ma-pe 07-17 miehittämään pelastusyksikön vahvuudella 1+3. Muina 
aikoina vahvistusta saadaan pelastusyksikön miehittämiseen koulutustoimistolta. 
Toimiston organisaatio koostuu seuraavista henkilöistä. 

 
Turvallisuuspäällikkö   Jarkko Jokinen 044 3354119 

 
Varaturvallisuuspäällikkö  Mika Riipi  045 128 5227 
 
Päivystäjä 24h    044 9269685 

 
 
 
EA–PISTE 
  

Leirin EA–pisteestä vastaa Tomi Kaltto. EA–piste sijaitsee ruokalanmäellä, jossa on 
ympärivuorokautinen ensivaste valmius sekä leirin ambulanssin tukikohta.  
 

EA–vastaava   Tomi Kaltto  040 078 1392 

 
 
PÄIVYSTYS 
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Päivystys sijaitsee turvallisuustoimiston parakissa ja on avoinna 24h/vuorokaudessa 
koko leirin ajan. Päivystyksen tehtäviin kuuluu organisoida leirin valvonta, kirjata leirille 
saapuvat ja leiriltä poistuvat henkilöt, ympärivuorokautinen päivystys sekä kuulutukset. 

 
 
 
LEIRITUNNISTEET 
 

Alle 18 – vuotiaat leiriläiset sekä toimihenkilöt tunnistetaan leiritunnisteesta, jotka ovat 
rannekkeita. Vieraat sekä VIP –vieraat tunnistetaan liimattavalla leiritunnistetarralla.  
Leiritunnisteiden tulee aina olla alueella liikuttaessa mukana. 

 
 
 
PYSÄKÖINTIALUEET SEKÄ LIIKENNESUUNNITTELU  

 
Leirillä siviiliajoneuvojen, matkailuautojen, ja matkailuvaunujen pysäköinti tapahtuu 
Palokärjen viereisellä parkkialueella. 
Paloautojen sekä peräkärryjen pysäköinti tapahtuu harjoituskentän päädystä 
nousevalla vanhalla teltta-alueella, siistiin riviin siten, että peräkärryt jäävät 
vetoautojensa taakse. 
Vierailupäivän pysäköinti järjestetään harjoituskentän päätyyn.  
Leirialueella on moottoriajoneuvolla ajo kielletty (pl. yleinen tie). Ajoneuvoliikenne 
ainoastaan Kelkutteentietä pitkin. 
Poikkeusluvan pysäköintiin sekä ajoluvat antavat leirin turvallisuuspäällikkö. 

 
NOPEUSRAJOITUKSET 
 

Kaikilla ajoneuvoilla on leirillä nopeusrajoitus 20km/h. Kelkutteentien nopeusrajoitus 
on leirin kohdalla 20km/h. Leirialueella on moottoriajoneuvolla ajo kielletty (pl. yleinen 
tie).  

 
 
 

 
MAJOITUS SEKÄ TELTTA-ALUE 
 

Telttojen turvaväli lain määräämä 4m koko leirin alueella. Majoitusalue ei toimi 
ajoneuvojen eikä peräkärryjen parkkipaikkana. Kamiinan polttoluvan antaa 
turvallisuustoimisto. Jokaisessa teltassa jossa on jonkinsorttinen lämmitys, tulee olla 
palovaroitin, alkusammutusvälineet, ja kaasulämmitintä käyttävillä myös häkävaroitin. 

 
 
OHJELMA- SEKÄ KOULUTUSALUEET 
 

Ohjelma sekä koulutusalueina toimivat pääsääntöisesti lippukenttä sekä kiitotie. 
Koulutuskatosteltat sijoitetaan lippukentälle sekä Kiitotien alkupäähän. 
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UINTI (OHJELMATOIMISTO) 
 

Uintivalvonnasta vastaa Ohjelmatoimisto, yhteistyössä turvallisuustoimiston kanssa. 
Uintivalvojien tehtävänä on huolehtia ohjeistamisen sekä valvonnan keinoin leirin 
uimareiden turvallisuudesta. Uintivalvontaa suorittamaan tulee saada riittävästi 
henkilöitä joilla on riittävä koulutus ja kokemus valvontatehtävän ja mahdollisten 
onnettomuustapausten hoitamiseksi. Valvojien määrä pitää suhteuttaa uimareiden 
määrään. 

 Uimapaikka on aina tutkittava, ennen kuin uijat päästetään veteen.  

 Leiriläisten uinnin on tapahduttava aina valvotusti. Uimaan saa mennä vain 
valvojan ollessa paikalla ja hänen luvallaan. 

 Uimarit jaetaan uimapareihin, jotka pitävät huolta, että kaverikin tulee rannalle. 
Tämä on hyvä tapa kontrolloida suuren joukon uimista. Koskaan ei pitäisi mennä 
uimaan yksin. 

 Hyvä tapa on pitää leirin uima-ajat päivittäin samoina. 

 Uimapaikalla tarvitaan pelastusvene, pelastusvälineitä sekä viestiväline. 

 Uima-alue on rajattava joko poijuilla tai veneellä 

  
 
 
 
 
 
 
Helsingissä 28.6.2015  
 

Jarkko Jokinen 
Rovio 2015, turvallisuuspäällikkö 


