Paukkumäen frisbeegolfradan
kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 §
mukainen turvallisuusasiakirja
Kunnanpuutarhuri Jukka Suonpää
12.3.2021

TURVALLISUUSASIAKIRJA

1

2

Yleistä .................................................................................................................................. 3
1.1. Jokioisten kunnan ylläpitämät frisbeegolfradat ..................................................... 3
2 Palvelun tarjoajan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot............................................................ 3
3 Turvallisuusasioista vastaavat henkilöt .............................................................................. 3
4 Ennakoivat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset ............................................. 4
5 Toimenpiteet vaaratilanteiden poistamiseksi ja ehkäisemiseksi ....................................... 4
6 Ohjeet erilaisia kohdan 4 mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja
vahinkotilanteita varten ............................................................................................................. 4
7 Palvelun tarjoamisessa mukana olevien turvallisuusasioihin liittyvä perehdyttäminen ja
kouluttaminen sekä mahdolliset pätevyys- ja koulutusvaatimukset......................................... 4
8 Palvelussa käytettävät tilat, rakenteet, välineet, reitit, eläimet, henkilönsuojaimet ja
muu tarpeisto sekä niitä ja niiden huoltoa koskevat vaatimukset ............................................ 4
9 Palvelun tarjoamiseen liittyvät olosuhderajoitukset .......................................................... 5
10
Palvelun suurin mahdollinen turvallinen asiakasmäärä eri olosuhteissa sekä palveluun
osallistuvien terveydentilaa, fyysistä kuntoa, kokemusta, koulutusta, kielitaitoa ja muita
vastaavia seikkoja koskevat vaatimukset ................................................................................... 5
11
Palvelun vaikutuspiirissä olevien muiden kuin asiakkaiden turvallisuuden
varmistamiseksi tarpeelliset toimenpiteet ................................................................................ 5
12
Miten erilaiset onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteet kirjataan ja miten näin
kerättyä tietoa käytetään hyväksi turvallisuustoiminnan kehittämisessä................................. 5
13
Menettely kuluttajaturvallisuuslain 8 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden
noudattamiseksi ......................................................................................................................... 5
14
Miten turvallisuusasiakirjaan ja -suunnitelmaan sisältyvät tiedot saadaan palvelun
tarjoamisessa mukana olevien tietoon ...................................................................................... 6
15
Miten tietojenantoasetuksessa (Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja
kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista 613/2004) säädetyt tiedot annetaan palveluun
osallistuville ja palvelun vaikutuspiirissä oleville ja miten nämä tiedot annetaan. ................... 6

JOKIOISTEN KUNTA
Keskuskatu 29 A • 31600 Jokioinen • vaihde 03 41821 • fax 03 438 4025
jokioisten.kunta@jokioinen.fi

www.jokioinen.fi

TURVALLISUUSASIAKIRJA

1

3

Yleistä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,
säädetään kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 §:n nojalla: Turvallisuusasiakirjan laatimisesta (1 §): Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 §:ssä tarkoitettu turvallisuusasiakirja on
laadittava siten, että se on riittävän kattava ja yksityiskohtainen ottaen huomioon toiminnan
luonne ja laajuus.
1.1. Jokioisten kunnan ylläpitämät frisbeegolfradat
Paukkumäki
2

Kenttätie 17

31600 Jokioinen

Palvelun tarjoajan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot

Jokioisten kunta, Keskuskatu 29A, 31600 Jokioinen
3

Turvallisuusasioista vastaavat henkilöt

Jokioisten kunta, Tekninen osasto, Liikunta-alueet, Keskuskatu 29A, 31600 Jokioinen
Frisbeegolfradan turvallisuuden ja ylläpidon vastuuhenkilö:
Kunnanpuutarhuri Jukka Suonpää, puh. 050 592 5870, jukka.suonpaa@jokioinen.fi
Tekninen osasto valvoo ja ylläpitää radan ja välineiden kuntoa sekä huolehtii
väyläopasteista.
Muu henkilöstö
Tekninen osasto, kentänhoitaja Kari Hokka, puh. 050 4082448
Tekninen osasto, kentänhoitaja Ari Hokka, puh. 050 5909069
Sivistysosasto, vapaa-aikasihteeri Jari Menna, puh. 050 5174456 (radan varaukset,
järjestyssäännöt)
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Ennakoivat 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.
5

Toimenpiteet vaaratilanteiden poistamiseksi ja 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. Opastejärjestelmiin on
merkitty väyläkohtaisesti huomioitavat turvallisuusseikat.
6

Ohjeet erilaisia kohdan 4 mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja
vahinkotilanteita varten

Onnettomuustilanteita varten urheilukeskuksen huoltorakennuksen seinässä on
tiedotetaulu, joka sisältää paikan nimen, osoitteen, ylläpitäjän yhteystiedot sekä
hätänumeron. Alueelle pääsee tarvittaessa melko lähelle pelastusajoneuvolla kuntoratoja
pitkin. Pelastuslaitokselle on luovutettu kuntoradan puomien avain. Rata sijaitsee lähellä
asutusta.
7

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

Radan huoltoon on ohjeistus, jonka mukaan kunnossapitohenkilöstö hoitaa aluetta. Alueella
ei ole jatkuvasti henkilökuntaa paikalla, vaan kyseessä on omatoiminen radan käyttö.
8

Palvelussa käytettävät tilat, rakenteet, välineet, reitit, eläimet, henkilönsuojaimet ja
muu tarpeisto sekä niitä ja niiden huoltoa koskevat vaatimukset

Radalla käytetään tehdasvalmisteisia koreja. Heittoalustat on tehty itse. Päällyste on
keinonurmea, joka pysyy melko tasaisena. Välineiden säännöllinen tarkastus, raivaukset
tarvittaessa, siivouskierros väylillä 2 krt/vko, hiekan lisäys heittopaikat 1/krt/kevät.
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Palvelun tarjoamiseen liittyvät olosuhderajoitukset

Olosuhteet on jokaisen käyttäjän arvioitava itse. Sääoloista riskiä voivat aiheuttaa aurinko,
sade, pakkanen ja lumi. Alueen käyttöä ei suositella kovalla tuulella tai ukonilmalla. Rata ei
ole käytössä talvikaudella kun hiihtäminen on mahdollista kuntoradalla. Tästä ilmoitetaan
erillisellä kyltillä frisbeegolfradan lähtöpaikalla. Radalla ei ole valaistusta.
10 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 todennäköisesti nouse kovin
suureksi. Mikäli sääntöjä ei noudateta vaaraa tulee erityisesti siitä, että kiekkoa heitetään
liian aikaisin ennen kuin edellä olevat edenneet riittävän kauas.
Radan käyttäjien fyysinen kunto tulee olla riittävän hyvä. Radalla on nousuja ja laskuja.
11 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.
12 Miten erilaiset onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteet kirjataan ja miten näin
kerättyä tietoa käytetään hyväksi turvallisuustoiminnan kehittämisessä
Radalla sattuneet onnettomuudet tai vaaratilanteet tulee jokaisen ilmoittaa radan
ylläpitäjälle tapausilmoituslomakkeelle (Liite). Kunnanpuutarhuri kartoittaa tarvittaessa riskit
uudelleen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Mahdollisiin tapaturmiin reagoidaan ja
niiden syy selvitetään. Mikäli syy on aiheutunut väylämerkinnöistä, huonosta suunnittelusta
tai ratavälineistä ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi heti.
13 Menettely kuluttajaturvallisuuslain 8 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden
noudattamiseksi
Ilmoitus tehdään viivytyksettä kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaiselle
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14 Miten turvallisuusasiakirjaan ja -suunnitelmaan sisältyvät tiedot saadaan palvelun
tarjoamisessa mukana olevien tietoon
Turvallisuusasiakirja jaetaan vastuutahojen toimipisteisiin, jonka lisäksi se on luettavissa
kunnanvirastolla, huone 234 kunnanpuutarhurin toimisto, Keskuskatu 29A, 31600 Jokioinen.
15 Miten tietojenantoasetuksessa (Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja
kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista 613/2004) säädetyt tiedot annetaan
palveluun osallistuville ja palvelun vaikutuspiirissä oleville ja miten nämä tiedot
annetaan.
Liikuntapaikkojen järjestyssäännöistä saa tietoa vapaa-aikasihteeriltä.
Turvallisuusasiakirja tulee lain 7 § 4 momentin mukaan pitää ajan tasalla.

JOKIOISTEN KUNTA
Keskuskatu 29 A • 31600 Jokioinen • vaihde 03 41821 • fax 03 438 4025
jokioisten.kunta@jokioinen.fi

www.jokioinen.fi

