
 

SF-C PITKÄJÄRVEN CARAVANMATKAILUALUEEN 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA TURVAOHJEET 

 

1. Alueella noudatetaan Suomen lakeja (Järjestyslaki) sekä SF-Caravan ry:n yleisiä sääntöjä ja ohjeita. 
 

2. Alueella on isäntä/isäntiä, kesäkaudella joka päivä ja muulloin viikonloppuisin. Isäntien antamia ohjeita 

on noudatettava. Isännät sekä heidän matkailuajoneuvonsa on selvästi osoitettava. 
 

3. Jokaisen alueella olevan velvollisuus on omalta osaltaan huolehtia yleisen turvallisuuden ja järjestyksen 

säilymisestä sekä pidettävä käyttämänsä alue siistinä. 
 

4. Seuraeläimet on aina pidettävä kytkettynä alueella. Omistajan on kerättävä omistamansa eläimen 

jätökset. 
 

5. Hiljaisuus alueella on 23.00 – 07.00 välisenä aikana. Häiritsevä metelöinti on muinakin aikoina kielletty. 
 

6. Tarpeeton moottorien ja moottoriajoneuvojen käyttö alueella on kielletty. Ajoneuvojen suurin sallittu 

nopeus alueella on 10 km/h. Tarpeen vaatiessa polkupyörien ja vastaavien käyttöä voidaan rajoittaa. 
 

7. Matkailuajoneuvoissa on käytettävä suljettua jätevesijärjestelmää. 
 

8. TURVAVÄLI: Matkailuajoneuvojen keskinäisen turvavälin tulee olla vähintään 4 metriä mitattuna 

kokonaisuuden uloimmasta päästä. Sama turvaväli koskee myös terasseja, etutelttoja, – katoksia ja 

vetoautoja. Vain yksi auto matkailuajoneuvoa kohden, muut ajoneuvot alueen parkkipaikalle. 
 

9. AVOTULI: Avotulen käyttö on sallittua vain merkityillä paikoilla. 
 

10. GRILLAAMINEN: Avotulella toimivien grillien (kaasu ja hiili) käyttö on sallittu ”omalla tontilla”, ei 

kuitenkaan sisätiloissa tai seinällisissä etuteltoissa. Säädösten mukaan irtopulloon tai kaasun 

ulosottoon kytketyn kaasuletkun pituus saa olla enintään 120 cm. 
 

11. SÄHKÖLAITTEET: Matkailuajoneuvon saa kytkeä 230V verkkoon vain teollisuusstandardin SFS-EN 

60309-2 mukaisilla pistotulpilla varustetulla johdolla, jonka maksimipituus on 25 m. 
 

12. UIMARANTA: Lapsille on varattu uimarannalta matala rantaosa. Uimarannalla on pelastusvene ja 

pelastusrenkaita. Moottoriveneily, mattojen pesu ja ajoneuvojen pesu pohjavesialueella on kielletty 

Kokemäen Kaupungin toimesta. Koiria saa uittaa koiralaiturilta. 
 

13. ENSIAPU: Takkatuvalla on Defibrillaattori. Ensiapukaapit ovat takkatuvalla ja HUOLTIKSELLA, joista 

löytyy tavanomaisia sidonta- ja lastoitusvälineitä. Sairasauton saapuminen kestään n. 13 min, puh 112. 
 

14. KOKOONTUMISPAIKAT ONNETTOMUUSTILANTEESSA: Alueella on kaksi kokoontumispaikkaa, 

ensisijainen toimistorakennuksella ja toissijainen alueen pohjoisreunan ääripäässä henkilöportilla. 
 

15. ONNETTOMUUSILMOITUS: Tulipalo- ja onnettomuustilanteessa tehdään ilmoitus hätäkeskukseen, 

puh 112 sekä vastaanottoon puh 02-5467400. Varoita lisäksi uhkaavasta vaarasta lähistöllä olevia. 
 

16. SAMMUTUSVÄLINEET: Alueella on merkityissä paikoissa AB III E –luokan käsisammuttimia. Ilmoita 

isännälle välittömästi, jos sammutin puuttuu tai sitä on käytetty. Palokunnan tulo alueelle kestää 

normaalioloissa n. 12 minuuttia hätäilmoituksesta. 
 

17. VAARASTA VAROITTAMINEN: Uhkaavassa onnettomuustilanteessa caravanalueella oleskeleville 

annetaan yleinen hälytysmerkki auton äänitorvella. Merkin havainneiden tulee varmistaa, että annettu 

varoitusmerkki on havaittu lähiympäristössä 
 

18. Isännällä on oikeus määrätä poistumaan alueelta sellaiset henkilöt, jotka huomautuksesta huolimatta 

jättävät noudattamatta järjestyslakia, alueen järjestyssääntöjä, isännän määräyksiä tai muita 

yhdistyksen asettamia sääntöjä. Isännän tulee tarvittaessa ottaa yhteys viranomaisiin. 
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