
1. Palvelun tarjoaja  
 

Keuruun kaupunki, Multiantie 5, 42700 Keuruu. 
 

Turvallisuusasiakirja jääkiekko- ja luistelualueille: 
Pihlajaveden koulun jääkiekkokaukalo, Valkeajärventie 77, 42910 Pihlajavesi   
Haapamäen urheilukentän jääkiekkokaukalo/luistelualue, Tavaratie 20, 42800 Haapamäki 
Kivelän ala-asteen jääkiekkokaukalo/luistelualue, Uskalintie 6-8, 42700 Keuruu 
Keskustan ala-asteen jääkiekkokaukalo/luistelualue, Koulutie 6, 42700 Keuruu 
Pohjoislahden koulun jääkiekkokaukalo/luistelualue, Koskenpääntie 5, 42700 Keuruu 
Haapamäen vanhan ala-asteen luistelualue, Salokanteleenpolku, 42800 Haapamäki 
Urheilukeskuksen luistelualue, Einari Vuorelantie 4-6, 42700 Keuruu 
Einari Vuorelan koulun luistelualue, Jukojärventie 550, 42700 Keuruu 

 
2. Turvallisuusasioista vastaavat henkilöt  

 
Liikuntatoimi: liikuntapaikkamestari Erkki Virkalahti puh. 0400 645088. 
 
 Liikuntatoimi valvoo rakenteiden kuntoa ja ylläpitää jään kuntoa lähes päivittäin. Mikäli 
vaurioitunutta osaa ei voida heti korjata, huolehditaan, ettei se aiheuta vahinkoa. 
 

Pihlajaveden koulun aurauksia ja jäädytystä hoitaa paikallinen yritys. 
 
 

3. Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset 
 
Jääkiekko- ja luistelualueita käyttävät koululuokat päivisin ja monen ikäiset käyttäjät iltaisin 
vapaa-ajallaan. Terävät luistimet voivat aiheuttaa vammoja, mailoista voi saada osumia ja 
aiheuttaa erilaisia vammoja. Kiekot voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Eri-ikäiset ja -tasoiset 
pelaajat samaan aikaan kentällä muodostavat riskin. Luistelijat ja kiekkoilijat samalla alueella 
ovat vaaratilanne. Liukas jää, pakkanen, lumi- ja vesisade sekä ilkivallan aiheuttamat vauriot tai 
hoidon puute voivat aiheuttaa vaaraa käyttäjille. Hoidon puutetta voi esiintyä runsaiden 
lumisateiden aikaan, jolloin kentän hoitoa ei suoriteta jatkuvasti. Myös pitkään jatkuvalla 
suojasäällä jää saattaa pehmetä tai jopa sulaa puhki, mikä aiheuttaa vaaratilanteita luistelijoille.  

 
Kentän hoitajille ja mahdollisille muille ilman luistimia jäällä kulkevat henkilöt voivat liukastua. 
 
 

4. Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi tai tapaturmien ja onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi  
 

Koululaisten käyttöä valvovat opettajat. Tarvittaessa opettajia ohjeistetaan ja tiedotetaan 
erikoistilanteista. Iltakäyttäjille ei ole valvontaa. 
Jään ja ympäristön hyvällä hoidolla vaikutetaan turvallisuuteen. Hoidolla huolehditaan jään 
tasaisuudesta ja lumettomuudesta työajan puitteissa. Roskat ja mahdollisen ilkivallan 
aiheuttamat vauriot siivotaan ja korjataan.  
 
Tarpeen mukaan jäiden käyttöä rajoitetaan niin, että osa alueista tai ajoista on mailallisille 
pelaajille ja osa vain luistelijoille. Rajoituksista on tiedotettu kentän tai kaukalon vieressä 
olevilla ilmoitustauluilla.  
 
Olosuhteista johtuva jään sulkeminen tapahtuu valot sammuttamalla ja tiedottamisella jään 
ilmoitustaululla, nettisivulla ja somekanavissa.  



 
Kaukalon päätyverkot estävät kiekon karkaamisen laidan yli maalia kohti lauottaessa. Valaistus 
tuo turvallisuutta ja estää ilkivaltaa.  
 
Hoitohenkilökunta on ohjeistettu turvalliseen työntekoon omalta ja käyttäjien kannalta. 
Erityisesti lapset on huomioitava jäällä työskenneltäessä. Lapset eivät saa olla kentällä tai sen 
välittömässä läheisyydessä traktorin ollessa linkoamassa tai jäädyttämässä. Pääsääntöisesti 
jäät hoidetaan aamulla aikaisin. Hoitohenkilökunta käyttää nastakenkiä ja yleisesti pyrkii 
hoitamaan jään koneellisesti.                        
 

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

Onnettomuustilanteita varten alueilla on opastetaulu, joka sisältää paikan nimen, osoitteen, 
ylläpitäjän yhteystiedot sekä hätänumeron.        
 

 
6. Palvelun tarjoamisessa mukana olevien turvallisuusasioihin liittyvä perehdyttäminen ja 

kouluttaminen sekä mahdolliset pätevyys- ja koulutusvaatimukset  
 

Laitteiden huoltoon on ohjeistus, jonka mukaan kunnossapitohenkilöstö hoitaa aluetta. 
Työturvallisuuskorttikoulutus 

 
 

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

sekä niitä ja niiden huoltoa koskevat vaatimukset 
 

Kentillä käytetään tehdasvalmisteisia rakenteita. Jäänhoidossa käytetään traktoria, linkoa, 
vesitankkia sekä letkua. Huollot laitteisiin tehdään huolto-ohjelman tai tarpeen mukaan.  
 

 
8.  Palvelun tarjoamiseen liittyvät olosuhderajoitukset 
 

Olosuhteet on jokaisen käyttäjän arvioitava itse. Sääoloista riskiä voivat aiheuttaa mm. lumi- ja 
vesisade. 

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

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

 
Asiakasmäärää ei ole rajoitettu. Rajoituksia eri käyttäjäryhmille mailalliset/luistelijat voidaan 
tarpeen mukaan laittaa eri kentille. Niistä ilmoitetaan jään ilmoitustaululla. 

 
 

10.  Palvelun vaikutuspiirissä olevien muiden kuin asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi tarpeelliset 
toimenpiteet 

 
Kentät ovat vapaasti käytössä, jos siellä ei ole muita varauksia tapahtumiin liittyen, joten 
jokaisen on huomioita oman turvallisuutensa ohella myös toisten turvallisuus. 



 
 
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. Vapaa-aikapäällikkö p. 040 8272753 raportoi onnettomuuksista heti kun 
saa ne tietoonsa. 
 
Onnettomuustilanteessa arvioidaan onnettomuuden syytä ja tarvittaessa tehdään heti 
korjaavat toimenpiteet vastaavan tilanteen ennalta ehkäisemiskeksi. 

 
 
 
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) 
 

Ilmoitustaululla on liikuntapaikan nimi, sijainnista, valaistuksesta sekä hätänumero, johon voi 
olla yhteydessä.  

 
 

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



MALLI 
 
YLLÄPITÄJÄ: 
 
Keuruun Kaupunki 
Liikuntapalvelut 
p. 0400-645088 
 
 
 
OSOITE: 
Kivelän ala-asteen jääkiekkokaukalo/luistelualue 
Uskalintie 6-8 
42700 Keuruu 
 
 
 
HÄTÄNUMERO: 
 
112 
 
 
 
 
 


