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HEPOHIEKAN PELASTUSSUUNNITELMA 
 
Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on varmistaa Hepohiekan leirialueella 
oleskelun turvallisuutta ja ennaltaehkäistä vaara- ja onnettomuustilanteita. 
 

Tietoja leirialueesta 
 

Alueen nimi Hepohiekka 

Alueen osoite  

Kunta Taipalsaari 

Koordinaatit N 61◦18,520’ E 028◦17,450’ 

Ajo-ohje Kyläniemen lossilta länteen 5 km. Käänny 
vasemmalle Vaivionniementielle. Aja har-
junpäälle ja puomilla varustetun tien suun-
taisesti harjun toiselle puolelle. Kyläniemen 
tieltä leiriportille on n. 2,0 km.  

Rakennukset • Keittiö ja ruokailukatokset (n. 60 
ruokailijaa) 

• Saunarakennus, jossa tupa, puku-
huone, pesuhuone ja sauna 

• Grillikatos 
• Puusee (4 kpl) ja varastoja 
• Kierrätyspiste 
• Laivalaituri 
• Leiriportti 
• Kaivo 
• Laavu 

Omistaja Etelä-Karjalan Partiolaiset ry 

Hoitokunnan puheenjohtaja Jukka Raudaskoski, puh. 0408282993 

 



Poistuminen ja kokoontumispaikat sekä suojautuminen 
 
Poistumistiet: Rakennuksista ovet ja ikkunat, muutoin leirialueen tieurat 
Kokoontumispaikat: Lippuaukio ja varakokoontumispaikkana leiriportin kääntöpaikka 
Väestönsuoja: Lähin yleinen väestönsuoja sijaitsee Ruokolahdella 35 km päässä 
 

Turvallisuustarvikkeet 
 

Alkusammutuskalusto Keittiöllä ja saunarakennuksella on käsisammuttimet. 
Keittiöllä on sammutuspeitto. 
Bensakäyttöinen palopumppu roskakatoksen vajassa. 

Ea-välineet Keittiöllä ja saunalla on perusensiapuvälineet ensiapulau-
kussa. 

 

Riskikartoitus 
 

Riskit leirialueella Ennakoidut riskit Riskeihin varautuminen 

Tapaturmat maas-
tossa 

Putoaminen, kaatuminen, 
toiminnasta aiheutuva va-
hinko. 
Venähdys, murtuma, silmä-
vamma, käärmeen purema, 
ampiaisen pisto, astuminen 
terävään kappaleeseen. 
Ajoneuvon katalysaattorin 
aiheuttama heinikkopalo. 

Opetus, ohjaus ja valvonta.  
Reitit eri toimintapisteisiin valitaan 
riskin mukaan, riskikartoituksessa 
huomioitava valaisuolosuhteet  
liikkumisen tapahtu-
man/liikkumisen aikana. 
Ajoneuvon omistajille muistutus 
katalysaattorin mahdollisesta ris-
kistä. 

Tapaturmat puukon 
kanssa 

Omaan käteen tai jalkaan 
viiltäminen tai pistäminen. 
Kaverin puukosta saatu viilto 
tai pisto. Varomaton iskemi-
nen puuhun tai kompastu-
mien suojaamattoman puu-
kon kanssa. 

Opetus, ohjaus ja valvonta.  
 

Tapaturmat tulen 
kanssa 

Tulen käsittely huolimatto-
masti herkästi syttyvän ma-
teriaalin ja tai kemikaalin 
läheisyydessä. Tulen käsit-
tely maastossa kielletyillä 
alueilla. Polttonesteen kans-
sa tapahtuva vahinko. 

Opetus, ohjaus ja valvonta.  
Toimintapisteet, joissa käsitellään 
tulta varustetaan alkusammutus 
vedellä, peitteellä tai sammuttimel-
la. Toimintapisteen johtaja vastaa 
kaluston varaamisesta. 

Tapaturmat vedessä Uidessa sairaskohtaus, 
kramppi tai vahingossa hen-
keen vedetty liiallinen vesi-
määrä. 
Matalaan veteen sukeltami-
nen väärässä kulmassa ja 
liian lujaa; ihovaurioita, mur-
tumia raajoihin tai 
pää/niskaruhjeita 

Opetus, ohjaus ja valvonta.  
Uimataidon kartoitus ilmoittautumi-
sen yhteydessä. Luvalliset ohjel-
maan sidotut uima-ajat, jolloin ran-
nalla leirin asettama uimavalvoja. 
Uimaparijärjestelmän määräämi-
nen turvallisuuspuhuttelussa.  



Liikenne leirialueella Ajoneuvon alle tai väliin 
jääminen. Aluksen ja laiturin 
tai toisen aluksen väliin jää-
minen. Päätieltä leiriin tule-
valla tieosuudella liian suuret 
tilannenopeudet. 

Liikenne vähäistä leirin sisällä, 
omat ajoneuvot paikoitetaan leiri-
alueen reunalle niille varatuille pai-
koille. Tien leveyden ja kunnon 
vuoksi kaikki liikenne ajaa luon-
nostaan hitaasti, ajoneuvojen kul-
jettajat kiinnittävät erityisen huomi-
on turvalliseen ajoneuvon käsitte-
lyyn. Isontien ja leirin välillä voi 
leiriläisiä tulla vastaan yllättäen, 
ajonopeudet pitää pitää alhaisina 
leirin ulkopuolellakin. 

Riskit vaelluksella Putoaminen, kaatuminen, 
toiminnasta aiheutuva va-
hinko. 
Venähdys, murtuma, silmä-
vamma, käärmeenpurema, 
ampiaisen pisto, astuminen 
terävään kappaleeseen. 
Ajoneuvon katalysaattorin 
aiheuttama heinikkopalo. 
Liikenneonnettomuus teiden 
ylityksessä. Eksyminen 
maastossa. 

Opetus, ohjaus ja valvonta.  
Ensiapuvalmius pidetään haikin 
aikana korkealla tasolla varmista-
malla viestiyhteydet ja paikanil-
moittamismenettely. Turvallisuus-
puhuttelun keskeiset kohdat kerra-
taan ennen vaellukselle lähtöä jo-
kaiselle osallistujalle. 

Tulenkäsittelyyn liit-
tyvät riskit 

Leirikeittiön ruoanlämmitys. 
Leirinuotiot. 
Leirisauna. 

Normaali rakennusten paloturvalli-
suus, palohälyttimien toimivuuden 
ja sammutuskaluston tarkastus 

 

Maaston kuvaus 
(mm. kivikot, rannat, kuoppai-
suus) 

Varsinainen leirialue on vuosikymmenten saatossa leirikäyttöön 
muovautunut mäntykangas niemeke Saimaan rannalla Kylänie-
messä. Maastosta on valtaosin kulunut pois tulenarin aluskasvil-
lisuus, joillakin alueilla on harvennushakkuun jäljiltä havupuun 
oksia sekä heinikkoa. Keskeisimmät leirirakennelmat ovat kiintei-
tä; keittiö, sauna ja isojen alusten laiturit. Leirialueen läpi ei kulje 
muuta kuin leiriin liittyvää ajoneuvoliikennettä yhtä ajouraa pitkin. 
Leirialueelta avautuu Suuren Saimaan selkä aina Joutsenoon 
asti, etelä tuuli voi käydä selän yli leirialueelle voimakkaasti. 
Leirialueen käyttöön vakiintuneet rannat ovat hiekkapohjaiset ( 
uimaranta ja sataman ranta), Heponiemen rannat ovat louhikkoi-
sia eikä niiltä käsin juurikaan liikuta veteen. 
Sataman lahdelmassa on vedenalaisia kiviä, joiden sijainti on 
alusten päälliköiden tiedossa.  

 

Rakennelmien turvalli-
suus 

Leirin keskeisimmät rakennelmat ovat kiinteitä (keittiö, sauna, 
grillikatos, laivalaituri) ja rakennus- ja hyväksymistarkastuksen 
läpäisseitä.  

 

Hälytysajoneuvojen pää-
sy  
leirialueelle ja ajo-ohjeet 

Leirialueelle tulee yksi hiekkatie, jota pitkin alueen huolto- ja 
muu liikenne kulkee.  



Keittiön turvallisuus (tarkastus- ja toimenpidelista) 
 

Kaasukeittimen käyttö-
ohjeet ja opastus 

• pullot riittävän kauas avotulesta 

• käyttäjien koulutus 
o sytytys ja sammutus 
o pullon vaihto 

• hätäsuunnitelman kertaus 
 

Kaasukeitin osien tar-
kastus 

• letkut ehjät ja liitokset pitävät 
 

Hygieniaa edistävät tar-
vikkeet  

Käsienpesuohjeistus leiriläisille. 
Käsidesi ruokailupaikalla. 
Tiskiveden lämmön ja pesuaineen määrän valvonta. 
Astioiden pesun opetus ja valvonta. 

Keittiön ea-varustus Ensiapulaukussa ja kaapissa 

Hätäsuunnitelma • Tulipalotilanteessa 
o alkusammutus 
o kaasuastioiden irrotus ja poissiirto 

• Palovamma (kuuma pinta tai neste) 
o nopeasti viilennys vedellä (lumella) 

 

HÄTÄILMOITUS NUMEROON 112 

1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT. 
Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa hän, jota asia koskee. Hänellä on tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellessään 
millaista apua paikalle lähetetään. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa. 

2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT. 
Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää juuri siihen tilanteeseen 
oikean avun. 

3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA. 
Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapah-
tumapaikkakunta.  

4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN. 
Päivystäjän esittämillä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun hälyttämistä. Kiireellisessä 
tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa 
näille lisätietoja tapahtuneesta. 
 
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN. 
Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla 
ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta. 

6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN. 
Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuasi luvan puhelun päättämiseen, 
sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta. 

Opasta auttajat paikalle. Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu. 


