
LÄHDEKORVEN LEIRIKESKUKSEN SUOJELUSUUNNITELMA 

 

KOHDE Tampereen Baptistiseurakunnan leirikeskusalue, jossa majoitustiloja 4 rakennuksessa 

yhteensä 86 henkilölle, kokoontumistiloja 2 rakennuksessa ja lisäksi rannassa 

asuntovaunualue. 

 

SIJAINTI Korteniementie 77, Olkitaipale, Kuru 

 

HENKILÖRISKIT 

 Päärakennus ympärivuotisessa käytössä 

 yläkerrassa enintään 70 majoituspaikkaa 4 huoneessa 

 alakerrassa kokoontumistila 

 

Piharakennus kesäkäytössä 

 kahdessa kerroksessa enintään 10 majoituspaikkaa 3 huoneessa (yläkerrassa 1 

huone ja alakerrassa 2 huonetta) 

 

Tuparakennus kesäkäytössä 

 yhdessä kerroksessa enintään 2 majoituspaikkaa 

 

Aittarakennus kesäkäytössä 

 yhdessä kerroksessa enintään 4 majoituspaikkaa 

 

Asuntovaunut ympärivuotisessa käytössä 

 

POISTUMISTIET 

 Yleensä normaalit kulkutiet 

 

Piharakennuksen yläkerrasta lisäksi hätäpoistumismahdollisuus ikkunan kautta 

 

HÄLYTTÄMINEN 

 Sisäinen 

 päärakennuksessa palovaroitinjärjestelmä, joka hälyttää samanaikaisesti 

majoitus- ja kokoontumistiloissa 

 muissa majoitusrakennuksissa huonekohtaiset palovaroittimet 

 muualla aistinvarainen 

 

Palokunnan hälyttäminen lähimmällä puhelimella, jotka ovat 

 päärakennuksen keittiössä 

 päärakennuksen parvekkeenpuoleisessa pikkuhuoneessa 

 Korteniemen talossa 

 matkapuhelimella 

 

Hälytysnumero on 112 

 

TOIMINTA TULIPALOSSA 

 Toimitaan erillisen ohjeen mukaan, joka on majoitushuoneiden seinällä 

 

Ihmisten pelastamiseen on käytettävissä aikaa enintään 



 palavasta huoneesta n. 2 minuuttia (mikäli palossa on mukana palavaa nestettä 

tai kaasua, aikaa on ratkaisevasti vähemmän) 

 huoneesta, jossa ei ole paloa ja jonka ovi on kiinni, n. 3-4 minuuttia 

 palo-osastosta, jossa ei ole paloa, n. 7-10 minuuttia (palo-osastoja on vain 

päärakennuksessa seuraavasti: yläkerta kokonaisuudessaan, alakerrassa keittiö-

kokoontumistila, varasto, öljysäiliötila ja kattilahuone) 

 asuntovaunusta, jossa palo on, n. 1 minuutti 

 

Ihmiset johdatetaan kokoontumispaikkaan, joka on pihalla kaivojen luona ja johon 

tulee nimetä tilanteen aikana vastuuhenkilö, joka pitää lukua pelastuneista ja valvoo, 

ettei kukaan joudu kadoksiin. 

 

SAMMUTUSKALUSTO 

 6 kpl 6 kg:n jauhesammuttimia päärakennuksessa, jotka on merkitty 

sijaintipaikkamerkillä 

 

PALOKUNNAN TULO 

 Palokunta saapuu Kurusta enintään 16 minuutissa 

 

MUUT ERITYISRISKIT 

 Maastopalo (ylivuotinen kuiva heinä) 

 

Metsäpalo erityisesti leirikirkon läheisyydessä 

 

Nestekaasupullot 2*11 kg päärakennuksen päädyssä 

 siirrettävä turvaan palotilanteessa 

 

Nestekaasupullot asuntovaunuissa 2*11 kg 

 siirrettävä turvaan palossa tai evakuoitava ihmiset 150 metrin päähän nopeasti 

 

Öljysäiliö 4000 l (terästä) säiliötilassa päärakennuksen 1.kerroksessa 

 

Öljyvahinko, jos öljyä pääsee maahan ja edelleen pohjaveteen saastuttaen kaivot 

(keskellä pihaa 20 m päärakennuksesta) 

 

IHMISTEN SIIRROT 

 Ensivaiheessa kokoontumispaikasta säästyneisiin rakennuksiin ( vain sammutustyön 

johtajan luvalla) 

 

Toisessa vaiheessa tarvittaessa leirikeskusalueelta yksityisautoin ja taksein 

Baptistiseurakunnan tiloihin Tampereelle, josta kotiutus 

 

SAMMUTUSVEDEN HUOLTO 

 Kurun palolaitoksen autot 15 m3 ( riittävä muihin rakennuspaloihin, paitsi 

päärakennukseen, jos palo on 2.kerroksessa tai ullakolla) 

 

Järvi n. 250 metrin päässä ( vedensaantiaika järvestä tai avustavista säiliöpaloautoista 

voi olla liian pitkä tulokselliseen sammutukseen) 

RAKENTEET 

 Kaikkien rakennusten paloluokka on paloa hidastava. 



Päärakennuksen palo-osastot 

 kerrososastointi n. B 25 min. 

 keittiö-kokoontumistila B 30 

 varasto A 30 

 öljysäiliötila A 30 ( luukun osalta puutteellinen) 

 kattilahuone A 60 

 

Päärakennuksen ullakko yhtenäinen, matala, osastointi altapäin n. B 20 min.                 

( leviämismahdollisuus ikkunoista ulkokautta n. 5-10 min.) 

 

Päärakennuksen katto on peltiä. 

 

VASTUUHENKILÖT 

 Seurakunnan johtaja Pauli Hyppönen 040 7655888 

 

Isännöitsijä Jari Heikkanen 0400 870346 

 

LIITTEET  

 Toimintaohje tulipalossa 

 Alueen kartta 

 Päärakennuksen pohjapiirustukset 

 

Suunnitelma saatetaan henkilökunnan ja vastuuhenkilöiden tietoon. 

Suunnitelma tarkastetaan vuosittain palotarkastuksen yhteydessä. 

Henkilökunnalle järjestetään tarvittaessa paloturvallisuuskoulutusta yhteistyössä palolaitoksen 

kanssa. 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 
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