
PUNTALAN LEIRIKESKUS
LEIRIEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lempäälän kunta

YLEINEN TOIMINTAOHJE ONNETTOMUUDEN SATTUESSA

1. ARVIOI TILANNE

• mitä on tapahtunut
• autettavien määrä ja avun tarve
• käytettävissä oleva välineistö

2. PELASTA

• pelasta hengenvaarassa olevat
• selvitä ja estä välitön lisäonnettomuuden vaara
• älä vaaranna omaa ja muiden henkeä

3. TEE HÄTÄILMOITUS, SOITA 112

• kerro, mitä on tapahtunut ja missä
   (Puntalan leirikeskus, Vanha rantatie 243, Lempäälä)
• vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin
• toimi sinulle annettujen ohjeiden mukaisesti
• lopeta puhelu vasta, kun saat luvan

4. ALOITA HÄTÄENSIAPU

• aloita hätäensiapu välittömästi ja jatka kunnes ammattiapu
   saapuu
• hoida muita vammoja vasta hätäensiavun jälkeen tarpeen ja

             mahdollisuuksien mukaan

5. ILMOITA TAPAHTUNEESTA ESIMIEHELLE, HUOLTAJILLE/
    OMAISILLE JA LEMPÄÄLÄN KUNTAAN

• esimieheen on saatava henkilökohtainen yhteys
• huoltajille/omaisille on aina ilmoitettava ennen julkista
   tiedottamista
• ilmoita tapahtuneesta Lempäälän kuntaan (03) 56551000.



PUNTALAN LEIRIKESKUKSESSA JÄRJESTETTÄVIEN LEIRIEN TURVAOHJEET

Turvallisuuteen liittyvät näkökohdat on huomioitava kaikessa toiminnassa.
Leirien johtajien on muistettava, että he ovat aina vastuussa osallistujien
turvallisuudesta.  Tarvittaessa leiriä varten on laadittava erillinen
turvallisuusasiakirja.

Puntalan leirikeskuksen alue jakautuu mökkialueeseen, metsikköön,
kenttäalueeseen, ruokala/WC-rakennuksen ympäristöön ja saunarakennuksen
alueeseen, jossa sijaitsee uimaranta.

ENSIAPUVÄLINEET

Jokainen leirin järjestäjä TUO MUKANAAN tarvitsemansa ensiapuvälineet.

ILKIVALLAN EHKÄISY

Huolehdi tilojen asianmukaisesta valvonnasta ja lukituksesta. Ohjeista
leiriläiset arvoesineiden säilytyksestä.

JÄRJESTYKSEN YLLÄPITÄMINEN

Leirin vastaavat henkilöt huolehtivat yleisen järjestyksen säilymisestä
leirikeskuksen alueella.

Alueella vallitsee hiljaisuus klo 23.00 – 07.00.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Portin vieressä on jäteastiat sekajätteelle ja biojätteelle. Leirikeskuksen
käyttäjät huolehtivat syntyvien jätteiden asianmukaisesta lajittelusta ja
toimittamisesta jäteastioihin.

Ongelmajätteitä muodostuu vähän (lähinnä pattereita ym.). Leirikeskuksen
käyttäjät huolehtivat nämä itse asianmukaisiin keräilypisteisiin.

MAJOITTUMINEN

Alueella on 10 leirimökkiä, joissa on majoitustilaa yhteensä 40 hengelle.
Alueella on myös telttapaikkoja.



PALOTURVALLISUUS

Avotulen teko alueella on sallittu vain erillisillä nuotiopaikoilla. Tulta ei saa
koskaan jättää ilman ohjaajien valvontaa. Metsäpalovaroituksen aikana
avotulta ei saa tehdä ollenkaan.

Alueen mökeissä tulenteko on kokonaan kielletty. Kaikkiin mökkeihin on
asennettu palovaroittimet, joiden toimintakunto tulee tarkistaa aina leirin
alkaessa. Varaparistoja on keittiön varastossa.

Ruokalan ja saunarakennuksen tulisijoja käytetään vain ohjaajien
valvonnassa. Toimiston (vanhan ruokalarakennuksen) takkaa ei saa käyttää.

Tupakointi alueella suositellaan kiellettäväksi kokonaan. Mikäli leirin järjestäjä
sallii tupakoinnin, sille on järjestettävä erillinen paikka, jossa tumpeille on
palamaton astia. Muualla tupakointi on kielletty.

Siivouksessa käytetään tavanomaisia puhdistusaineita ja liuottimia. Leirin
järjestäjä huolehtii näiden aineiden asianmukaisesta säilyttämisestä.

Palovaarallisia aineita ja palavia nesteitä alueella ei varastoida.

Suurten tapahtumien järjestäjien on ohjeistettava järjestyksenvalvojat
alkusammutuskalustosta ja pelastussuunnitelmasta.

Alueella ovat seuraava alkusammutuskalusto: ruokalassa vaahtosammutin ja
alkusammutuspeitto, keittiössä alkusammutuspeitto, saunalla
vaahtosammutin.

RUOKAVESI

Ruuanlaittoon ja juomiseen tarkoitettu vesi otetaan keittiössä olevasta
ruokavesihanasta (vesi tulee suodattimen läpi). Tästä hanasta tulevaa vettä
ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen.

Astianpesuun ja muuhun käyttöön tuleva vesi otetaan normaalista hanasta.

PUHELIN

Alueella ei ole puhelinta.



TOIMINTAOHJE TULIPALON SATTUESSA

1. VAROITA MUITA HUUTAMALLA ”TULIPALO”

Pelasta vaarassa olevat ja ohjaa heidät turvaan. Kaikille yhteinen
kokoontumispaikka on jalkapallokenttä.

2. HÄLYTÄ PALOKUNTA YLEISESTÄ HÄTÄNUMEROSTA 112

Käytä toimistossa olevaa puhelinta tai matkapuhelinta
  - kerro kuka olet ja mistä soitat
    (Puntalan leirikeskus, Vanha Rantatie 243,  Lempäälä)
  - kerro, mikä palaa ja onko ihmisiä vaarassa
  - sulje puhelin, kun saat siihen luvan

3. ALOITA ALKUSAMMUTUS

Rajoita paloa sulkemalla ovet ja ikkunat

4. JÄRJESTÄ OPASTUS PALOKUNNALLE

5. HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI OVAT TURVASSA

Kerro tilanne palokunnalle.

TAPATURMAT JA SAIRASKOHTAUKSET

Noudata leireillä turvallisia työtapoja tapaturmien ja vahinkojen välttämiseksi.
Huolehdi, että leirien ohjelmassa ja sen toteuttamisessa huomioidaan
turvallisuusnäkökohdat aina.

Tutustu etukäteen yleiseen toimintaohjeeseen onnettomuuksista ja vahingon
sattuessa toimi sen mukaisesti.

TEKNISET HÄIRIÖT

Vesivahingon sattuessa tarkista vesivuodon paikka, sulje kaikki hanat ja sulut.
Ilmoita tilanteesta nuorisotoimistoon tai kiinteistöpäivystykseen.
Ruokalarakennuksen pääsulku sijaitsee lämminvesivaraajan tilassa (WC-
seinustalla keskimmäinen ovi)



Sähkökatkon sattuessa tarkista sulakkeet (liitteenä erillinen sähköopas).
Sähköjen palatessa tarkista kaikkien laitteiden toimivuus.

Ilmoita teknisiin häiriöihin liittyvistä tilanteista nuorisotoimistoon tai
kiinteistöpäivystykseen.

TELTTAILU ALUEELLA

Leirien yhteydessä alueella on mahdollista majoittua myös teltoissa. Teltat
tulee pystyttää siten, että niiden välinen turvaväli on vähintään 4 metriä.

Alueella ei ole yleistä leiriytymismahdollisuutta.

UIMINEN

Leirien uiminen tapahtuu vain saunarakennuksen yhteydessä olevalla
uimarannalla, muuta ranta-aluetta ei saa käyttää uimiseen.

Uimisen on aina tapahduttava valvotusti ja rannassa on oltava riittävä määrä
valvojia.

Uimaranta-alue on laiturin oikealla puolella, hiekkapohjainen ja tasaisesti
syvenevä. Laiturin päässä on syvyyttä 1,5 metriä.

Laiturilta hyppääminen on kielletty.

Rannassa esiintyy aika ajoin sinilevää. Leväkukinnot voivat aiheuttaa iho- ja
allergiaoireita. Sinileväistä vettä ei saa käyttää peseytymiseen eikä
löylyvetenä. Tarvittaessa rantaan järjestetään säiliöllä puhdasta vettä
peseytymiseen.

VENEELLÄ LIIKKUMINEN

Venettä saa käyttää vain ohjatusti ja valvotusti. Kaikilla veneessä olijoilla on
oltava pelastusliivit aina päällä. Pelastusliivejä on saunan pukuhuoneessa.



Puntalan leirikeskuksen turvallisuus- ja pelastussuunnitelma
Lempäälän kunta

Kiinteistön nimi ja osoite:
Puntalan leirikeskus, Vanha rantatie 243, 37500 Lempäälä

Toiminta kiinteistössä ja henkilömäärät:
Toimintamuodot: Leiritoiminta, päivätapahtumat, suurtapahtumat

Toimintaan osallistuvia
henkilöitä:

Leiritoiminnassa lapsia ja nuoria  20-40, ohjaajia 5-10, muuta
henkilökuntaa mm. keittiö- ja valvontatehtävissä

Tilan suurin sallittu
henkilömäärä:

Ei määritelty

Yöpyminen tiloissa: Mökkimajoitustilaa 40 hengelle, telttailumahdollisuus leirien
yhteydessä

Tilassa huomioitavat vaaratilanteet, vaikutukset ja toimenpiteet niiden
ehkäisemiseksi:
Vaaratilanne Riskin syy Toimenpiteet

vaaratilanteiden
ehkäisemiseksi

Toiminta
onnettomuus-
tilanteessa

Allergiat, sairaudet Allergia, sairaus Ennakkotiedot
allergioista ja
sairauksista,
tarvittava lääkitys
mukana

Ensiapu, tarvittaessa
jatkohoito, tieto
huoltajille.

Eläimet, kasvit,
punkit ja kyyt

Hyönteisen pisto,
kyyn purema,
myrkkysienen tai –
kasvin syönti
Alueella havaittu
ampiaisia ja kyitä

Ohjeistus
liikkumisesta,
kasvuston
leikkaaminen,
punkkitarkastukset,

Ensiapu, tarvittaessa
jatkohoito, tieto
huoltajille.

Henkilökunnan
työturvallisuus

Kone- ja laiterikot,
ongelmatilanteet,
ulkopuoliset
henkilöt, päihteiden
käyttö

Ohjeistus tilanteiden
selvittämiseksi.
Päihteiden käyttö
alueella on kielletty.

Ensiapu, tarvittaessa
jatkohoito.
Ulkopuolisten
henkilöiden
poistaminen alueelta.
Ilmoitus vioista
kuntaan

Hygienia Huolimattomasti
säilytetyt
elintarvikkeet,
epäsiisteys, likaiset
kädet

Elintarvikkeiden
asianmukainen
säilytys, kylmäketjun
katkeamattomuus,
tilojen siisteydestä
huolehtiminen, käsien
pesu

Asianmukainen hoito,
toimittaminen eteen-
päin terveyskeskuk-
seen, yhteys terveys-
tarkastajaan,
pilaantuneiden tuot-
teiden hävittäminen



Kiinteistön
tekniset viat

Vesivahinko,
sähkökatkos, wc:n
tukkeutuminen,
rakenteelliset viat

Ohjeet vesivahingon
ja sähkökatkon
varalta, jätekaivojen
tyhjennys,
kiinteistöjen kunnon
tarkkailu

Tilanteen
selvittäminen, ilmoitus
kuntaan havaituista
vioista

Liikkuminen
alueella

Kaatuminen,
liukastuminen.
maastossa olevat
esteet, roskat

Ympäristön
tarkastaminen,
ennakkotiedot
toiminnasta,
osallistujien
tarkkaileminen

Ensiapu, tarvittaessa
jatkohoito, tieto
huoltajille.

Paloturvallisuus Huolimaton
tulenkäsittely,
vialliset laitteet

Ohjeistus
paloturvallisuudesta,
tulenkäsittelykielto
mökeissä, avotulta
vain erikseen
osoitetuissa
paikoissa,
tupakointikielto
palovaroittimien
tarkastus

Ensiapu,
palovammojen
asianmukainen hoito,
tarvittaessa
palohälytys, tieto
huoltajille.

Rikosten ehkäisy
Ilkivalta

Rikokset,
varkaudet,
murtautumiset,
ilkivalta

Ohjeistus
arvoesineiden
säilyttämisestä,
alueen valvonta,
lukitukset

Tilanteen
selvittäminen,
rikosilmoitus, ilmoitus
kuntaan, tieto
huotajille

Saunominen Palovammat,
liukastuminen, liian
suuri joukko,
alastomuus

Saunavuorot,
ohjeistus
käyttäytymisestä,
varoitukset kuumista
pinnoista ja
liukkaudesta, oma
aika peseytymiseen

Tilanteen haltuunotto,
ensiapu, tarvittaessa
jatkohoito, tieto
huoltajille

Sinilevän
esiintyminen
vedessä

Iho- ja
allergiaoireet

Rantaveden
tarkkaileminen,
uintikielto, veden
käyttökielto saunassa

Puhtaan pesuveden
järjestäminen
alueelle, yhteys
kuntaan ja
terveystarkastajaan

Sosiaaliset
ongelmat

Yllättävä tilanne
ryhmässä,
kiusaaminen,
tappelut

Ennakkotiedot
osallistujista,
toiminnan säännöt ja
ohjeistus,
puuttuminen

Puuttuminen
tilanteeseen heti,
asian selvittäminen,
tieto huoltajille.

Sää Säätilan nopeat
muutokset,
auringonpistos,
sade, ukkoskuuro,
kylmyys

Ennakko-ohjeet,
pukeutumisen
tarkkailu, osallistujien
voinnin tarkkailu,
riittävä juominen,
säätilan seuranta

Ensiapu, tarvittaessa
jatkohoito, tieto
huoltajille.



Tapaturmat ja
sairaskohtaukset

Yllättävä tilanne,
tapaturma,
sairaskohtaus

Ohjeistus tapaturman
sattuessa,
varaohjaaja tiedossa

Ensiapu, tarvittaessa
jatkohoito, tieto
huoltajille.

Uiminen Uimataidottomuus,
ohjeiden vastainen
toiminta, pää edellä
hyppy, liian kauas
uinti, ilman lupaa
uinti, hypotermia

Ennakkotiedot
osallistujista,
ohjeistus, uiminen
vain valvotusti, turva-
ja pelastusvälineet

Ensiapu, tarvittaessa
jatkohoito,
hätäilmoituksen teko,
tieto huoltajille

Ulkopuoliset
vaaratekijät

Liikenne,
ulkopuoliset
henkilöt,
suuronnettomuus

Alueelta ei saa
poistua ilman
ohjaajien lupaa,
poistetaan
kutsumattomat
vieraat,
viranomaisten ohjeet

Tilanteen
selvittäminen, ilmoitus
viranomaisiile,
tarvittaessa
hätäilmoitus

Vaarallisten
aineiden käsittely

Kokemattomuus,
väärä säilytys,
väärä
käyttötarkoitus

Ohjeistus,
asianmukainen
säilytys

Ensiapu, tarvittaessa
jatkohoito,
hatäilmoitus.

Vesillä liikkuminen Kokemattomat
vesillä liikkujat,
ulkopuoliset
veneilijät

Veneen käyttö vain
valvotusti ja
opastetusti,
pelastusliivit kaikilla
päällä

Ensiapu, tarvittaessa
jatkohoito, tieto
huoltajille

Väkivaltatilanteet Kiusaaminen,
tappelut,
ulkopuoliset
henkilöt

Valvonta, ohjeistus Ensiapu, tarvittaessa
jatkohoito,
poistaminen alueelta,
hätäilmoituksen teko,
tieto huoltajille

Välineet Huonokuntoiset
välineet,
lasiesineet, väärät
välineet,
teräaseiden käyttö
askartelussa,
kokemattomuus

Tarkoituksenmukaiset
ja kunnossa olevat
välineet käytössä,
käyttöohjeet,
lasiesineiden käytön
välttäminen alueella,
ohjeistus ja valvonta

Ensiapu, tarvittaessa
jatkohoito, tieto
huoltajille



Rakennuksesta poistuminen ja kokoontumispaikat

Poistumistiet ja
varatiet:

Ruokalarakennuksesta ja keittiöstä on kummastakin 2
uloskäyntiä. Mökeistä on yksi uloskäynti.
Saunarakennuksessa on kaksi uloskäyntiä.

Onko niille esteetön
kulku:

Kyllä

Rakennuksesta
poistuttaessa
kokoontumispaikka:

Jalkapallokenttä

Muu turvallisuus

Turvallisuusmateriaali Määrä Sijoituspaikka
Alkusammutuskalusto vaahtosammutin (2)

alkusammutus-
peitto (2)

ruokala, saunarakennus

ruokala, keittiö
Vesipelastus pelastusrengas (1) saunarakennus
Ensiaputarvikkeet Jokainen leiri vastaa omista

ensiaputarvikkeistaan.

TUTUSTUMINEN TURVALLISUUSOPPAASEEN

Oheisella allekirjoituksella varmennan, että olen tutustunut ja perehtynyt
Puntalan turvallisuusoppaaseen.

Päiväys Allekirjoitus Nimen selvennys



SÄHKÖOPAS
PUNTALAN LEIRIKESKUKSEEN

PÄÄKESKUS
Sähköjen pääkeskus on ruokalan nurkalla. Kuusioavainta pääkeskukseen säilytetään
ruokalassa (roikkuu siinä oven pielessä). Eipäs viedä sitä avainta mihinkään muualle.
Pääkeskuksesta ohjaillaan kaikkea sähköllä toimivaa Puntalan leirikeskuksessa.
Keskuksessa on automaattisulakkeet. Kaikki tarvittava taitaa olla käännettynä päälle.
Avaa keskuksen suurin ovi (oikea yläkulma), niin näet taulun.
Itse hoidettavia:

ULKOVALOT  (TAULUSSA ULKOVALOPYLVÄÄT)
2 = K = käytössä
0 = 0 = pois käytöstä
1 = A = hämäräkytkin ohjaa
Ota käyttöön leirille tullessa, leirin päätyttyä EHDOTTOMASTI pois käytöstä
(valojen ei tarvitse räpsyä turhaan päälle, jos alueella ei ole ketään).

VOIMAVIRTA (TAULUSSA ALIN RIVI, KYTKIN 8F4)
Jos tarvitaan voimavirtaa, kytketään se taulusta erikseen päälle ja pois.

VANHA SULAKETAULU
On myös edelleen käytössä keittiön takaisessa varastossa. Siitä löytyy sulakkeet
valaistukseen, vesipumppuun, uuneihin yms. Varasulakkeita hyllyllä. Ongelmatilanteissa
tämäkin taulu kannattaa tarkistaa.

MÖKKIEN OMAT KESKUKSET
Jokaisesta mökistä löytyy oma keskus (ulkopuolella räystään alla). Niitä ei ole mitenkään
lukittu ainakaan toistaiseksi, mutta leiriläisethän eivät niihin koske. Sieltäkin saa kyseisestä
mökistä sähköt pois (oikea katkaisija). Mökit ovat vikavirtasuojattuja.

PATTERIT
Mökkien patterit saa päälle avaamalla muovisuojuksen patterin oikeasta
päädystä (sen alta löytyvät katkaisijat). Ohjaajien suositellaan hoitavan
tämänkin homman.  Leirin päätyttyä patterit pois päältä!

VALOT
Muista sammuttaa valot kaikista mökeistä leirin päätyttyä!

Helpoin tapa on laittaa leirin päätyttyä jokaisen mökin keskuksesta virrat pois päältä.



VIKAILMOITUKSET
Kiireettömissä tapauksissa voit ilmoittaa vioista nettisivujen kautta
https://res.haahtela.fi/Julkaisu/Vikailmoituskaavakkeet/Vikailmoitukset_lempaala.asp
(Kunnan kiinteistöt, 12 Julkiset toimitilat, kiinteistö Puntalan leirikeskus)

Ilmoituksen voi tehdä myös arkisin vapaa-aikatoimistoon puhelimitse.

Yhteystiedot:

Liikuntapäällikkö 0500 633 241

Viikonloppuisin sekä kiireellisissä vikatapauksissa, joista aiheutuu välitöntä vaaraa
ihmisille tai omaisuudelle, tulee soittaa suoraan kunnan kiinteistöpäivystykseen
LEKITEK Oy 040 806 2161.

https://res.haahtela.fi/Julkaisu/Vikailmoituskaavakkeet/Vikailmoitukset_lempaala.asp
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