
1. Palvelun tarjoaja  
 

Keuruun kaupunki, Multiantie 5, 42700 Keuruu. 
 

Turvallisuusasiakirja yleisurheilupaikoille: 
Keuruun keskusurheilukenttä, Keuruuntie 23, 42700 Keuruu. 
Haapamäen yleisurheilupaikka, Tavaratie 20, 42800 Haapamäki.  

 
 
2. Turvallisuusasioista vastaavat henkilöt  

 
Liikuntatoimi: liikuntapaikkamestari Erkki Virkalahti puh. 0400 645088. 
 
Liikuntatoimi vastaa alueen siisteydestä ja siitä, että sinne kuulumattomat välineet poistetaan. 
Se valvoo välineiden ja alustan kuntoa. Mikäli vaurioitunutta osaa ei voida heti korjata, 
huolehditaan, ettei se aiheuta vahinkoa. 

 
 

3. Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset 
 
Urheilukentillä riskejä muodostavat harjoittelupaikat, välineet, sääolot sekä toiset ihmiset. 
Yhtäaikaiset eri lajien harjoittelijat voivat aiheuttaa vaaraa toisilleen mm. heittolajeissa. Mm. 
Moukarihäkin verkon rikkoontuminen, korkeus/seivästelineiden kaatuminen voi tapahtua.  
Näistä voi aiheutua heittovälineen iskeytyminen sivulliseen tai telineen kaatuminen hyppääjän 
päälle. Keuruun kentälle on katsomosta pitkät kaiteelliset melko jyrkät portaat, joissa voi 
helposti kompastuessaan vyöryä alas asti. Keskikentällä jalkapalloilijat harjoittelevat. Pallo voi 
vieriä juoksu- tai hyppyradalle jolloin juoksija voi kompastua siihen. Rakenteiden ja välineiden 
rikkoontuminen. Yu ja jalkapallolle on varattu omat vuorot, mutta kenttä on toki muina aikoina 
vapaasti käytettävissä omatoimiseen harjoitteluun.  

 
4. Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi tai tapaturmien ja onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi  

 
Urheilupaikka ja välineet testataan sekä huolletaan säännöllisesti. Yleisurheilun harjoitteluun ja 
välineiden käyttöön on lajisäännöt ja ohjatun harjoittelun puitteissa nuorille opetetaan oikeat 
toimintatavat ja välineiden käyttö. Omatoimisessa harjoittelussa on pitkälti yksilön omalla 
vastuulla välineiden oikea käyttö. Liikuntatoimen välinevarasto ja korkeus- ja 
seiväshyppypatjat ja –telineet ovat lukittuna, mutta sinne on pääsy kouluilla seuralla ja 
yksittäisillä urheilijoilla. Kuka tahansa ei kuitenkaan pysty varastosta esim. heittovälineitä 
ottamaan. Jalkapallolle ja yu varattu vuorot ohjattuihin harjoituksiin.  
 

 
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. Ilkivallan ja muun valvonnan tueksi kentällä on 
kameravalvonta. Tapahtuman järjestäjät hoitavat itse turvallisuuteen ja ensiapuun liittyvät 
tarpeet.  
 

 
6. Palvelun tarjoamisessa mukana olevien turvallisuusasioihin liittyvä perehdyttäminen ja 

kouluttaminen sekä mahdolliset pätevyys- ja koulutusvaatimukset  
 



Laitteiden ja kalusteiden huoltoon on ohjeistus, jonka mukaan kunnossapitohenkilöstö hoitaa 
aluetta. Myös lajiliiton säännöt antavat pohjaa turvallisten suorituspaikkojen ylläpitoon.  

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

sekä niitä ja niiden huoltoa koskevat vaatimukset 
 

Kentillä käytetään tehdasvalmisteisia välineitä. Niitä hankitaan tarvittaessa , kun niissä 
havaitaan puutteita. Keuruulla on katettu istumakatsomo n. 300 hengelle, jonka alakerrassa 
välttäviä aputiloja vain kesäkäytössä. Vaahtosammutin löytyy alakerran kahviotilasta.  Katsomo 
on lukittu ja sitä käytetään vain tapahtumissa. Haapamäellä on istumakatsomo n. 50 hengelle 
sekä huoltorakennus. Huoltorakennuksen välinevarastossa on vaahtosammutin. 
Huoltorakennuksista vastaa tilapalvelu.  
Pelastusajoneuvot pääsevät kevyenliikenteen väylää ihan katsomorakennuksen ja kentän 
viereen.  
Kunnossapitokalustona on pääsääntöisesti päältä ajettava ruohonleikkuri. Ruohonleikkaus 
suoritetaan kun kenttä on tyhjä.  
 

 
8.  Palvelun tarjoamiseen liittyvät olosuhderajoitukset 
 

Olosuhteet on jokaisen käyttäjän arvioitava itse. Sääoloista riskiä voivat aiheuttaa sateen 
liukastamat radat, nurmi, hyppy- ja heittopaikat sekä auringon häikäisy. Talvikunnossapitoa ei 
ole. 

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

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

 
Katsomon istumakapasitetti on 300 hlöä. Katsomoon on mahdollisuus päästä esteettömästi 
mutta inva-paikkoja ei ole erikseen merkitty ja niitä on rajoitetusti. Kentälle pääsee myös 
esteettömästi.  Muutoin kentän käyttö on vapaata eikä käyttäjämäärää ole rajattu.  
 

 
10.  Palvelun vaikutuspiirissä olevien muiden kuin asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi tarpeelliset 

toimenpiteet 
 

Kenttä on vapaasti käytössä, jos siellä ei ole muita varauksia, joten jokaisen on huomioita oman 
turvallisuutensa ohella myös toisten turvallisuus erityisesti heittolajeissa. 

 
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.  
Onnettomuuksien ja tapaturmien syyt analysoidaan ja tarvittaessa tehdään muutoksia 
käytäntöihin ja korjataan epäkunnossa olevat välineet tai huonot olosuhteet.  

 
 
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. Myös 
välinevarastossa on ohjeistusta välineiden käyttöön ja niiden säilyttämiseen.  

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