
1. Palvelun tarjoaja  
 

Keuruun kaupunki 
Liikuntatoimi/Tekninen toimi 
Multiantie 5, 42700 Keuruu. 

 
Turvallisuusasiakirja frisbeegolfradoille: 
 
Haapamäen frisbeegolfrata, Riihontie 16, 42800 Haapamäki. 
Ketvelniemen frisbeegolfrata, Runkotie, 42700 Keuruu. 
Keurusselän liikuntapuiston frisbeegolfrata, Keurusseläntie 14, 42700 Keuruu. 

 
 
2. Turvallisuusasioista vastaavat henkilöt  

 
Liikuntatoimi: liikuntapaikkamestari Erkki Virkalahti puh. 0400 645088. 
Liikuntatoimi valvoo ja ylläpitää radan ja välineiden kuntoa sekä huolehtii väyläopasteista 
Haapamäen ja Ketvelniemen radan osalta.  
Tekninen toimi:  puutarhuri Heli Nousiainen p. 0400 541638 
Puutarha osasto leikkaa nurmea Ketvelniemen radalla 
 
Keurusselän liikuntapuiston radan ja välineiden kuntoa valvoo ja ylläpitää sekä väyläopasteista 
huolehtii on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät Pentti Miettinen p. 045-8007888 
 

 
3. Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset 

 
Kaatuminen radalla kiveen tai kantoon kompastuessa. Osuessaan ihmisiin kiekko voi aiheuttaa 
vakavaa vahinkoa. Henkilö saattaa joutua liikuntakyvyttömäksi.  
Opasteilla, lajin etikettiä ja sääntöjä noudattamalla voidaan ehkäistä tapaturmia.  
Maastossa kulkiessa erilaisiin ja vaihtuviin olosuhteisiin on pelaajan varauduttava itse hyvillä 
varusteilla.  
 

 
4. Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi tai tapaturmien ja onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi  

 
Maalikorien tarkistus ja huolto tehdään säännöllisesti. Käyttäjiä pyydetään välittömästi vian 
huomattuaan ilmoittamaan viallisista laitteista ylläpitäjälle. Huolehditaan, että heittoalustat 
ovat kunnossa, opaskyltit näkyvillä paikoilla ja maalikorit turvalliset ja tukevasti kiinni maassa. 
Myös lajin ja ratojen suunnitteluun on kiinnitetty huomiota, että heittoja ohjataan muiden 
kulkijoiden ja heittäjien turvallisuus huomioon ottaen.  
 

 
5.  Ohjeet erilaisia kohdan 3 mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten 
 

Onnettomuustilanteita varten kentillä on opastetaulu, joka sisältää paikan nimen, osoitteen, 
ylläpitäjän yhteystiedot sekä hätänumeron. Alueelle pääsee melko lähelle autolla kuntoratoja ja 
kevyenliikenteenväyliä tai metsätietä pitkin. Ja ne sijaitsevat Keurusselän liikuntapuistoa 
lukuunottamatta lähellä asutusta.     
 

 



6. Palvelun tarjoamisessa mukana olevien turvallisuusasioihin liittyvä perehdyttäminen ja 
kouluttaminen sekä mahdolliset pätevyys- ja koulutusvaatimukset  

 
Laitteiden huoltoon on ohjeistus, jonka mukaan kunnossapitohenkilöstö hoitaa aluetta. Alueella 
ei ole jatkuvasti henkilökuntaa paikalla, vaan kyseessä on omatoiminen radan käyttö.  

 
 
7.  Palvelussa käytettävät tilat, rakenteet, välineet, reitit, eläimet, henkilönsuojaimet ja muu tarpeisto 

sekä niitä ja niiden huoltoa koskevat vaatimukset 
 

Alueilla käytetään tehdasvalmisteisia koreja. Heittoalustat on tehty itse. Päällyste on 
keinonurmea, joka pysyy melko tasaisena. Ratoja tarkastetaan kauden alussa ja muutoin 
palautteen mukaan.  
 

 
8.  Palvelun tarjoamiseen liittyvät olosuhderajoitukset 
 

Olosuhteet on jokaisen käyttäjän arvioitava itse. Sääoloista riskiä voivat aiheuttaa aurinko, sade, 
pakkanen ja lumi. Keurusselän liikuntapuiston ja Haapamäen rata eivät ole käytössä talvisin. 
Valaistusta ei ole radalla.  

 
9.  Palvelun suurin mahdollinen turvallinen asiakasmäärä eri olosuhteissa sekä palveluun osallistuvien 

terveydentilaa, fyysistä kuntoa, kokemusta, koulutusta, kielitaitoa ja muita vastaavia seikkoja 
koskevat vaatimukset 

 
  Varsinaisesti yhtäaikaisten käyttäjien määrää ei rajoiteta, mutta lajin säännöt ja etiketti  

määrittelee yhtäaikaisten käyttäjien määrää. Pelaajien määrä vaikuttaa ratkaisevasti pelin 
sujuvuuteen, joten jo oman edun kannalta pelaajamäärä ei todennnäköisesti nouse kovin 
suureksi. Mikäli sääntöjä ei noudateta vaaraa tulee erityisesti siitä, että kiekkoa heitetään liian 
aikaisin ennen kuin edellä olevat edenneet riittävän kauas.  Erityistesti Ketvelniemen rata 
soveltuu kaikenkuntoisille ja vähemmän heittäneille. Mutta muuallakaan sitä ei ole rajoitettu.  

 
10.  Palvelun vaikutuspiirissä olevien muiden kuin asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi tarpeelliset 

toimenpiteet 
 

Heittäjä on vastuussa jokaisesta heittämästään kiekosta. Pelisääntöjen mukaan ei heitetä, jos 
koria ei näy, vaan varmistetaan ensin, ettei korilla ole ketään edessä eikä heitetä, jos kiekko on 
vaarassa osua lähistöllä oleviin ihmisiin tai eläimiin. Jos kiekko on kuitenkin vaarassa osua 
toiseen ihmiseen, siitä varoitetaan huutamalla lujaan ääneen. 
 

 
 
 
 
11.  Miten erilaiset onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteet kirjataan ja miten näin kerättyä tietoa 

käytetään hyväksi turvallisuustoiminnan kehittämisessä 
 

Onnettomuuksien ja läheltä piti –tilanteiden raportointi ja tiedottaminen on liikuntatoimen 
viranhaltijan vastuulla. Koska rata on omatoimisessa käytössä se edellyttää, että tapaturmista 
ilmoitetaan viranhaltijalle. Vapaa-aikapäällikkö p. 040-8272753 



Mahdollisiin tapaturmiin reagoidaan ja niiden syy selvitetään. Mikäli syy on aiheutunut 
väylämerkinnöistä, huonosta suunnittelusta tai ratavälineistä ryhdytään tarvittaviin 
toimenpiteisiin asian korjaamiseksi heti.  

 
 
12.  Menettely kuluttajaturvallisuuslain 8 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden noudattamiseksi 
 

Ilmoitus tehdään viivytyksettä kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaiselle 
ympäristöterveydenhuoltoon liikunnan viranhaltijan toimesta. 

 
 
13.  Miten turvallisuusasiakirjaan ja -suunnitelmaan sisältyvät tiedot saadaan palvelun tarjoamisessa 

mukana olevien tietoon 
 

Turvallisuusasiakirja jaetaan vastuutahojen toimipisteisiin, jonka lisäksi se on luettavissa vapaa-
aikatoimistossa, Multiantie 5, 42700 Keuruu. 

 
 
14.  Miten tietojenantoasetuksessa (Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista 

annettavista tiedoista 613/2004) säädetyt tiedot annetaan palveluun osallistuville ja palvelun 
vaikutuspiirissä oleville osallistujien varustautuminen (millainen vaatetus, kengät ym. vaaditaan) 
 

Liikuntapaikkojen järjestyssäännöt ovat liikuntapaikkojen ilmoitustaululla. 
 

 
 
Turvallisuusasiakirja tulee lain 7 § 4 momentin mukaan pitää ajan tasalla. 
 
 
 
Keuruulla    
 
 
 
Heli Peltola 
Vapaa-aikatoimen päällikkö 
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