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Pelastussuunnitelma 
Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on varmistaa kämpällä oleskelun turvallisuutta ja ennaltaehkäistä vaara- ja 

onnettomuustilanteita. 

Tietoja kämpästä 
Kämpän nimi: Karhunpesä 

Kämpän osoite: Hietamäentie 114, 12640 Jokiniemi 

Kunta, jossa kämppä sijaitsee:  Loppi 

Kämpän koordinaatit:  N 60°42’43.2” E 24°31’14.5” 

Ajo-ohje:  Käännytään seututieltä 132 Nyynäistentielle. Joentaan 

kylässä käännytään vasemmalle Hietamäentielle. Ajetaan 

Hietamäentietä 1,1 km ja kämppä on vasemmalla. 

Kämppään kuuluvat rakennukset: Päärakennus, liiteri ja huussi 

Rakennusvuosi: 1920- tai 1930-luku 

Rakennusmateriaali: Puu 

Kerroksia: 1,5 

Majoituspaikkoja: 30 

Lippukunnan nimi: Tapiolan Metsänkävijät ry 

 

Poistuminen ja kokoontumispaikat sekä suojautuminen 
Poistumistiet: Ovi ja ikkunat 

Kokoontumispaikat: Tien toisella puolella oleva pelto 

 

Auttavat tahot 
Paloasema: Lopen paloasema, Jokiniementie 14, 12700 Loppi 

puh. 040 5515212 

Päivystys: Riihimäen sairaala, Kontiontie 77, 11120 Riihimäki 

puh. 019 758 5600 

 

Turvallisuustarvikkeita 
Alkusammutuskalusto: Huoneissa on käsisammuttimia ja sammutuspeite keittiössä. 

Kämpän osoite: Keittiön seinällä on ensiapukaappi jossa muutamia 

perustarvikkeita 
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Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi 

Tapaturmat 
• Ruhjeet, murtumat tai jäsenen sijoiltaan meno 

• Haavat 

• Savun tai kaasun hengittäminen 

• Sairaskohtaus 

• Palovammat ja paleltumat 

• Liikenteen aiheuttamat tapaturmat 

Toimenpiteet tapaturmien ehkäisemiseksi 

1. Toimitaan pienissä ryhmissä johtajan ohjaamana ja valvomana. 

2. Kaikkia ohjataan käyttämään puukkoa, kirvestä ja muita työvälineitä oikein. 

3. Opetetaan takan ja kamiinoiden käyttö. 

4. Pukeudutaan säänmukaisesti ja pysytään lämpimänä. 

5. Vältetään tiellä liikkumista, pimeällä käytetään heijastinta. 

Toimenpiteet tapaturman sattuessa 

1. Arvioidaan tilanne. 

2. Estetään lisäonnettomuudet. 

3. Annetaan ensiapua muun muassa tyrehdyttämällä verenvuodot ja varmistamalla hengityksen kulku ja sydämen 

toiminta. 

4. Tarvittaessa on aloitettava elvytystoimet. 

5. Hälytetään apua. 

6. Hoidetaan tilannetta, kunnes apu on tullut paikalle. 

Tulipalo 
• Tulen leviäminen tulisijasta, takasta tai nuotiosta. 

• Rasvapalo keittiössä. 

• Maastopalo. 

Toimenpiteet 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. 

4. Jos palo kuitenkin leviää nopeasti eikäsammutus onnistu, huoneesta poistutaan ja ovi suljetaan perässä. 

5. 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. 
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6. Kootaan partiolaiset kokoontumispaikalle. 

7. Opastetaan palokunta paikalle. 

Eksyminen, katoaminen 

Toimenpiteet eksymisen ehkäisemiseksi 

• Liikutaan maastossa pareittain tai kykyjen mukaan yksin. 

• 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. 


