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TEKNISET TIEDOT 

Alueella ei ole virallista luokitusta.  

Alueella on noin 120 sähköistettyä matkailuajoneuvopaikkaa. 

Toimisto on sijoitettu pää,- ja huoltorakennuksen yhteyteen, jossa on myös kokoontumistila n. 60 - 

70 hengelle, keittiö, sähkösauna, 2 inva wc:tä, 2 tavallista wc:tä,suihkutilat sekä kemsan 

tyhjennystila 

Alueella on edellä mainitun rakennuksen lisäksi vanha päärakennus/työvälinevarasto, 

puulämmitteinen rantasauna/puuliiteri, erillinen wc-rakennus, grillikatos, 

tiskikatos/työkaluvaja, hirsilato, sekä hirsirakenteinen laavu. 

VAARATILANTEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET 

Ulkoiset uhat: 

Alue sijaitsee 42 km etäisyydellä Simon keskustasta Ranuantien varrella. Alue on perustettu vanhalle 

viljelysmaalle Simojoen rantaan. Alueen itäpuolella ja pohjoispuolella on metsää. Näin ollen 

metsäpalovaara on mahdollinen. Muuta ulkoista uhkaa alueella ei ole. 

Lähin vakituinen palokunta sijaitsee Simon keskustassa. Lähtövalmiudeltaan noin viiden minuutin 

palokunnan toimintavalmiusaika leirialueelle on noin 30 minuuttia. Sairaankuljetusyksikön 

toimintavalmiusaika alueelle on edellisen kaltainen. 

Sisäiset uhat: 

Tulipalot  

Tulipaloriskin johdosta on alueelle määrätty turvavälit. (määritykset myöhempänä) 

Tulipaloriskeistä todennäköisimpänä pidetään aluetta käyttävien toiminnoista aiheutuvia paloja, 



kuten grillien ja muun avotulen käytöstä, ajoneuvopaloista, matkailuajoneuvojen lämmityslaitteista 

sekä tupakoinnista aiheutuvia tulipaloja. Telttojen ja matkailuajoneuvojen sijoittelussa kukin 

huolehtii turvaetäisyyksien noudattamisesta. Alueisäntä ja alue- ja turvatoimikunta valvoo 

turvaohjeiden noudattamista. 

Alueen tulentekopaikat ovat grilli ja laavukatos. Nuotion poltto on kielletty. 

Alueen huoltorakennusten ja keittiötilojen paloriski on tavanomainen. Muut rakennukset sijaitsevat 

erillään toisistaan. 

Yhdistys myy alueella nestekaasua. Yhdistykselle on myönnetty lupa ko. toimintaan ja 

pelastuslaitoksen edustaja on suorittanut tarkastuksen v. 2011. Kaasupullojen myyntipisteen varasto 

on sijoitettu toimiston läheisyyteen lukolliseen peltiseen kaasupullojen säilytyskaappiin voimassa 

olevien määräysten mukaisesti. 

Henkilöturvallisuus 

Ranta-alue 

Varsinainen uimaranta on hiekka/kivipohjainen ja melko loivasti syvenevä virtaava vesi. Ranta-

alueelle lähelle uimapaikkaa on sijoitettu pelastusvene ja pelastusrengas. 

Sähkölaitteet 

Alueen sähköasennukset ovat sähkömääräysten mukaisesti tehty. Kaikki ulkona sijaitsevat 

sähköpisteet ovat roiskevedenpitäviä ja suojamaadoitettuja pistorasioita. Lisäksi pistorasiat on 

varustettu vikavirtasuojilla. 

Sairauskohtaukset 

Alueen kävijämäärä keskittyy kesäaikaan, jolloin kävijämäärä vaihtelee olosuhteiden mukaan. 

Yöpymisvuorokausia alueellamme on ollut viime vuosina yli 2000 Kiireellistä ensiapua edellyttäviä 

tapaturmia ja sairauskohtauksia on vuoden aikana 1-2 kertaa. 

 

Vaaratilanteiden ehkäisy ja suojautumismahdollisuudet 

Turvavälit 

Leirintäalueella majoituttaessa tulee matkailuajoneuvojen keskinäisen turvaetäisyyden olla riittävän 

suuri, jotta mahdollinen tulipalo ei pääse leviämään rakennuksiin tai toisiin ajoneuvoihin, neljä ja 

kahdeksan metriä. Riittävänä turvaetäisyytenä pidetään vähintään neljä metriä, mitattuna 

kokonaisuuden uloimmasta pisteestä (matkailuajoneuvo, etuteltta, terassi tai vetoauto). 

Matkailuautoissa tai -vaunuissa käytettävän markiisikatoksen etäisyyden toisen hallitsemasta 

ajoneuvosta tai vaunusta tulee myös olla vähintään 4 metriä. 

Matkailuajoneuvot tulee sijoittaa vähintään kahdeksan metrin päähän lähimpien rakennusten 

räystäslinjoista. 

Vaunu on aina sijoitettava siten, että se voidaan tarvittaessa siirtää nopeasti turvalliselle etäisyydelle 

vaara-alueen ulkopuolelle. 



Väestönsuojelu 

Poikkeusoloihin tehtäviä väestönsuojeluvalmiuksia ei alueella ole toteutettu, koska toiminta 

tapahtuu vain ns. normaalioloissa. 

Turvallisuushenkilöstö 

Alueisäntä ja alue - ja turvatoimikunta, treffeillä alueisännät huolehtivat tehtävissään myös siitä, että 

turvallisuuteen liittyviä asioita noudatetaan. 

Turvallisuuteen liittyvään koulutukseen osallistutaan SF-Caravan ry:n järjestämillä kursseilla. 

Tarvittava suojelumateriaali 

Leirintäalueen toiminta ei jatku poikkeusoloissa, joten lainsäädännön edellyttämää 

väestönsuojeluvalmiutta ja –materiaalia ei ole huomioitu tässä suunnitelmassa. 

 

Sammutuskalusto 

Matkailuvaunuissa ja –autoissa olevien pakollisten 2 kg jauhesammuttimien lisäksi leirintäalueella on 

käytettävissä useita jauhesammuttimia, jotka on sijoitettu saunojen, wc- ja päärakennuksen 

yhteyteen. Kesäaikaan alueella on käytössä neljä vesipistettä. 

Lisäksi alueella on useita avonaisia vesiastioita varustettuna vesisangoilla. 

Kaikkien sammuttimien sijaintipaikat on merkitty virallisilla merkeillä. Sammuttimien huolto 

toteutetaan ohjeiden mukaisesti siten, että tarkastukset tehdään talviajan toiminnasta johtuen 

vuoden välein. 

Sammutuspeitot sijaitsevat keittiössä, päärakennuksessa sekä saunassa. 

Ensiapuvälineet 

Alueen keittiössä on tavanomainen ensiapulaukku ja ensiapukaappi, josta löytyy normaaleja sidos 

tarpeita. Kantopaarit on sijoitettu keittiön seinälle muovilla suojattuna. 

 

Suunnitelma toiminnasta erilaisissa onnettomuus- vaara- ja vahinkotilanteissa 

Hätäilmoitus 

Hätäilmoitus tehdään hätäkeskukseen numeroon 112. Alueella on isäntäpuhelin. 

Kerro mistä soitat ja mitä on tapahtunut 

Alueen osoite: Simo Ranuantie 383 B, 95260 Tainionjoki 

Älä sulje puhelinta ennen kuin olet saanut siihen luvan 

Soita uudestaan mikäli tilanne muuttuu. 

Tulipalot (pelasta, ilmoita, sammuta, rajoita) 

Tulipalotilanteessa ellet itse saa paloa heti sammumaan 

1. Pelasta välittömästi vaarassa olevat 



2. Varoita, huutamalla tai esim. auton torvea katkonaisesti soittamalla, lähistöllä olevia henkilöitä. 

(saat samalla lisävoimia sammutustoimintaan) 

3. Hälytä palokunta soittamalla lähimmällä puhelimella numeroon 112 

4. Sammuta lähimmällä alkusammuttimella. Alueella on merkein varustetuissa paikoissa 

sammuttimia. Matkailuajoneuvojen sammuttimia käytettäessä pyri saamaan aikaan ns. 

”yhteislaukaus”. 

5. Rajoita paloa, ellet saa sitä sammumaan. Sulje ovet ja ikkunat. Siirrä viereisiä ajoneuvoja pois 

vaara-alueelta. 

6. Opasta saapuva palokunta kohteeseen. 

Kokoontumisalue 

Hätätilanteessa kokoontumisalue on päärakennuksen edessä. 

Noudata liikennesääntöjä ja pelastustien käyttöä, jos alueelta joudutaan poistumaan. 

 

HOPEAPERÄN MATKAILUALUEEN TURVALLISUUSOHJEET 

 

AJO ALUEELLA 

Alueella olevat ajotiet ovat väistäen kaksisuuntaisia. 

Alueella on vältettävä tarpeetonta moottoriajoneuvolla ajoa. 

Alueella on lapsia, nopeusrajoitus (pihakatu) 20km, eli ajettava erittäin varovasti. 

PELASTUSTIET 

Pelastustiet on pidettävä vapaina ja niiden merkinnät nähtävillä. 

AVOTULI 

Alueella on avotulen käyttö sallittu vain merkityillä nuotio- ja grillipaikoilla. 

ENSIAPU 

Keittiössä on ensiapulaukku ja -kaappi, joista löytyy tavanomaisia sidos tarpeita, sekä kyypakkaus. 

Sairasauton (puh.112) saapuminen kestää noin 30 minuuttia. 

GRILLAAMINEN 

Avotulella toimivien grillien (kaasu, hiilet) käyttö ei ole sallittua sisätiloissa tai seinällisissä 

etuteltoissa. 

NESTEKAASU 



Nestekaasukäyttöisten grillien ja vastaavien käyttö on sallittu omalla ”vaunutontilla”. Säädösten 

mukaan saa irtopulloon kytketyn kaasuletkun pituus olla enintään 120 cm. 

ONNETTOMUUSILMOITUS 

Tulipalo- ja onnettomuustapauksissa tehdään onnettomuusilmoitus hätäkeskukseen, puhelin 112 

sekä alueen isännälle puh. 040 5614 259 

Lisäksi varoita uhkaavasta vaarasta lähistöllä olevia. 

SAMMUTUSVÄLINEET 

Alueella on merkityissä paikoissa käsisammuttimia. 

Ilmoita alueisännälle, jos sammutinta on käytetty tai se puuttuu. 

Palokunnan saapuminen alueelle kestää noin 30 minuuttia hätäilmoituksesta. 

TURVAVÄLI 

Matkailuajoneuvojen keskinäisen turvaetäisyyden tulee olla vähintään 4 metriä mitattuna 

kokonaisuuden uloimmasta pisteestä. 

UIMARANTA 

Uima-ranta alue on rantasaunan edustalla. Ranta on hiekka,-/kivipohjainen. Kelluva laituri on 

kiinnitetty rantaan köysin, hyppääminen laiturilta veteen on merkillä kielletty, matalan veden ja 

kivipohjan takia. Pelastusvene ja -rengas ovat uimarannan läheisyydessä. 

VENEIDEN KÄYTTÖ 

Alueella olevia lainaveneitä käytettäessä on kaikkien käytettävä pelastusliivejä. Alueelta on 

saatavissa lainaksi pelastusliivejä lapsille ja aikuisille. 

VAARASTA VAROITTAMINEN 

Uhkaavassa onnettomuustilanteessa leirintäalueella oleskeleville annetaan varoitus alueella olevalla 

kovaäänislaitteistolla. Varoituksen havainneiden tulee varmistaa, että annettu varoitusmerkki on 

havaittu lähiympäristössä. 


