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 1                       KOHTEEN YLEISTIEDOT  

1.1 Kohteen nimi ja osoite  

Leirikeskus Leirisalo  
Lillviikintie 201, Kemiönsaari  

1.2 Rakennusten käyttötapa, henkilömäärät ja alkusammutuskalusto  

Päärakennus:  

- majoitus- ja kokoontumistila 
- majoitustilat 16 hengelle 
- yksikerroksinen 
- keittiö 
- takka 
- alkusammutuskalusto: 1 käsisammutin, 1 sammutuspeite 
- sarjaan kytketty palovaroitinjärjestelmä 

Majoitusrakennus:  

- majoitustila 
- kaksikerroksinen 
- alakerrassa 6 kpl neljän hengen huoneita ja 2kpl kahden hengen 

huoneita. Yläkerrassa majoitustilaa 12 hengelle 
- alakerrassa yläkerrassa 2 käsisammutinta - alakerrassa 2 

käsisammutinta 
 

Keittiörakennus:  

- suurkeittiö ja ruokailukatos 
- 1 käsisammutin, 1 sammutuspeite 



Saunarakennus  

- puusauna 
- pukuhuoneet 
- suihkutilat 
- takkahuone 
- 1 käsisammutin, 1 sammutinpeite 

Wc-rakennus  

- kemialliset wc-tilat 
- 1 käsisammutin 

1.3  Kiinteistön huolto  

Salon kaupunki / Tilapalvelut  

Virka-aikana: Juha Engblom, p. 044 778 5369  

ma-to klo 15.30-07.00 sekä pe 14.30-ma 07.00: 
Huoltomiespäivystäjä 050 522 1200  

2 VAARATILANTEET  

2.1 Leirikeskuksessa huomioitavat mahdolliset vaaratilanteet  

- sähkökatkos 
- vesivahinko 
- lämpökatkos 
- tapaturma 
- hukkuminen 
- eksyminen/katoaminen 
- rakennuspalo 
- metsäpalo 
- myrsky 



2.2 Toimintaohjeita  

Leirin järjestäjällä oltava vastuuhenkilö, joka huolehtii leirin 
turvallisuudesta.   

Leirisalossa ei ole ensiapuvälineitä. Ensiapuvälineet on huolehdittava 
mukaan leirille järjestäjän toimesta.  

Leirisalon käytön aikana on huolehdittava, että hätäuloskäynnit ovat 
avattavissa.  

Leirisalon kokoontumispaikkana hätätilanteissa toimii portin vieressä 
oleva jalkapallokenttä.   

 

Tulenteko on sallittu ainoastaan niille varatuissa paikoissa; rannalla 
sijaitseva grillipaikka ja kalliolla sijaitseva nuotiopaikka.  
Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on ehdottomasti 
kielletty.   

APUA !  

Hätänumero: 112  

Myrkytyskeskus 09 471 977, avoinna 24 h / vrk  

Lataa puhelimeen 112-sovellus.  

 
 
 



3 HÄLYTYS- JA SAMMUTUSJÄRJESTELYT  

3.1 Palovaroitinjärjestelmä   

Leirisalossa on palovaroitinjärjestelmä. Hälytys ei ohjaudu suoraan 
hätäkeskukseen, tulipalotilanteessa ilmoitus hätänumeroon 112 
on välttämätön.  

Päärakennuksen laite sijaitsee pääovesta heti oikealla olevassa 

varastokaapissa. 

Majoitusrakennuksen laite sijaitsee siivouskaapissa, ulko-oven 

läheisyydessä.   

Leirin järjestäjän vastuuhenkilön tulee tarkastaa leirin alussa, 
että järjestelmän ”main valot” palaa vihreänä.  

 

Palovaroittimet testataan 3kk välein teknisten palvelujen toimesta, 
samalla testaan myös majoitusrakennuksen hätävalojärjestelmän 
toimivuus.  

3.2 Alkusammutuskalusto  

Eri puolilla leirikeskusta sijaitsee käsisammuttimia jotka ovat merkitty 
näkyvästi. Lisäksi sammutuspeitteitä keittiö- ja saunarakennuksessa.  
 
 
 
 



4 YHTEYSTIETOJA  

Toimistosihteeri Anu Rautsalmi 044 778 4802  
Nuorisopalvelupäällikkö  Johanna Paananen 044 778 4800  
Kiinteistöhuoltoesimies Juha Engblom 044 778 5369  

5 SUUNNITELMAN TARKISTAMINEN  

 Suunnitelma tarkastetaan vuosittain nuorisopalvelujen toimesta ja 
päivitetään tarvittaessa.  

6 SUUNNITELMAN JAKELU  

Suunnitelma Leirisalon käyttäjien nähtävillä ilmoitustaululla ja www-
sivuilla. Lisäksi suunnitelma lähetetään Varsinais-Suomen 
pelastuslaitokselle.  

4.1.2023  


