
 
 
 

Päivitetty 22.5.2019 

SANTASPORT LAPIN URHEILUOPISTON PIHAPIIRISSÄ OLEVAT ULKOLEIKKIPAIKAT  
1) YLÄPIHALLA 2) ALAPIHALLA 
Santasport Lapin urheiluopisto, Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi 
HUOM! Leikkipaikat ovat yleisessä käytössä, eikä niissä järjestetä ohjattua toimintaa 

Palvelun tarjoaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU 
Ly: 0973110-9 
Korvanranta 50 
95300 Rovaniemi 
www.redu.fi 
020 798 4000 
etunimi.sukunimi@redu.fi 
 
Santasport Finland Oy 
Ly: 2640679-7 
Hiihtomajantie 2 
96400 Rovaniemi 
Santasport.fi 
etunimi.sukunimi@santasport.fi 

Turvallisuusasioista vastaavat: Santasport lapin urheiluopiston toimitusjohtaja Heikki Keskitalo, 
puh. 020 798 4211, email: etunimi.sukunimi@santasport.fi 
Santasport Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha Seppälä, puh 
0400377595 
Turvallisuuspäällikkö Tiina Väyrynen, puh. 020 798 4970, email: 
etunimi.sukunimi@redu.fi 
Santasport Lapin urheiluopisto turvallisuusasiantuntija Oula-Matti 
Peltonen, puh. 020 798 4234, email: 
etunimi.sukunimi@santasport.fi 

Vaaratilanteisiin varautuminen 

1. Palveluolosuhteet  
Liittyy palvelun 
turvallisuuteen.  

Ei liity palvelun 
turvallisuuteen. 

Lämpöolosuhteet: kuumuus tai kylmyys, kuumat tai kylmät 
pinnat  ☒ ☐ 

Näkyvyys: yleis- tai kohdevalaistus, näkemäesteet, pimeys, 
häikäisy  ☒ ☐ 

Vaaralliset kemikaalit, palo- tai räjähdysvaaralliset aineet, 
pölyt, savut  ☐ ☒ 

Sää- tai keliolosuhteet: tuuli, sade, sumu, tulva, ukkonen, lumi, 
jää  ☒ ☐ 

Suorituspaikka: sijainti, tiestö, maaperä, lähiympäristö, muut 
toiminnot  ☒ ☐ 

Liikenne tai kuljetukset: auto-, juna-, vesi- tai lentoliikenne  ☒ ☐ 

Vesi: altaat, ranta, virtaava vesi  ☐ ☒ 

 2. Tapaturman vaarat  

Kiipeäminen, korkeat tasot, suuret korkeuserot, jyrkät rinteet  ☒ ☐ 
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Hypyt ja alastulot  ☒ ☐ 

Liukkaat tai epätasaiset pinnat, hankalakulkuinen maasto  ☐ ☒ 

Putoavat, kaatuvat tai sortuvat esineet  ☐ ☒ 

Terävät esineet, pinnat tai kulmat, kitka- tai hiertymisvaara  ☒ ☐ 

Törmäykset rakenteisiin, esineisiin tai muihin ihmisiin, 
suistuminen  

☒ ☐ 

Lentävät esineet tai aineet  ☐ ☒ 

Juuttuminen, puristuminen tai kuristuminen  ☒ ☐ 

Sähköisku  ☐ ☒ 

Eläinten aiheuttamat vaarat: pureminen, potkiminen, 
tallaaminen, myrkytys  

☐ ☒ 

3. Fyysinen tai henkinen kuormittuminen  

Raskas fyysinen suorittaminen  ☐ ☒ 

Kehoon kohdistuvat suuret voimat: isku, kiihtyvyys, tärähdys  ☒ ☐ 

Nopeat liikkeet, retkahdukset tai nyrjähdykset  ☒ ☐ 

Asiakkaiden kokoon tai ikään liittyvät vaarat  ☒ ☐ 

Suuri henkinen kuormitus: stressi, pelko, fyysinen 
koskemattomuus  

☐ ☒ 

 4. Asiakkaiden toiminta tai osaaminen  

Puutteelliset tai epäsopivat varusteet tai vaatetus  ☒ ☐ 

Henkilönsuojainten käyttämättä jättäminen  ☐ ☒ 

Ohjeiden vastainen toiminta tai riskinotto  ☒ ☐ 

Puutteellinen kunto- tai taitotaso, terveys tai osaaminen  ☐ ☒ 

Päihteiden käyttö, tupakointi  ☐ ☒ 

Puutteellinen kielitaito tai muut kulttuurierot  ☐ ☒ 

 5. Erityistilanteet tai puutteelliset turvajärjestelyt  

Poikkeuksellisen suuri asiakasmäärä, ruuhka- tai 
paniikkitilanteet  

☒ ☐ 

Laitteiden tai rakenteiden rikkoutuminen  ☒ ☐ 



 
 
 

Ilkivalta, palveluiden tahallinen väärinkäyttö  ☒ ☐ 

Tietojärjestelmien tai tiedonkulun häiriöt  ☐ ☒ 

Sähkö-, veden- tai lämmönjakelun häiriöt  ☐ ☒ 

Eksyminen  ☐ ☒ 

Puutteellinen asiakkaille annettu alkuopastus, neuvonta tai 
ohjaus  

☐ ☒ 

Puutteellinen henkilökunnan määrä tai valvonta  ☐ ☒ 

Puutteelliset turvamerkinnät tai opasteet  ☒ ☐ 

Puutteelliset turva- tai pelastusvälineet  ☐ ☒ 
 

Ennakoitava vaaratilanne 
Mahdollinen 
seuraus Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi 

Ilkivalta Telineiden/ 
laitteiden 
rikkoutuminen 

Tarkkailu ja säännölliset tarkastuskäynnit. 
Alueella tallentava kameravalvontajärjestelmä 

Rakenteissa/laitteissa huomataan vikaa Leikkivä lapsi voi 
loukkaantua, 
rakenteet voivat 
romahtaa 

Laite/paikka käyttökieltoon, viallinen/rikkinäinen 
kohta eristetään/merkitään selvästi, ilmoitus 
kiinteistöpalveluille 

Olosuhteet Liukastuminen Leikkipaikoilla ei ole talvikunnossapitoa! 

Liikaa ihmisiä Loukkaantumise
n vaara 

Ohjaaja arvioi tilannetta ja tarvittaessa ilmoittaa 
vastaanottoon mikäli tilanne vaatii osallistujien 
määrän rajoittamista. Ehdotonta henkilömäärän 
rajaa ei ole, koska vaaratilanteet riippuvat 
asiakkaiden iästä ja tavasta leikkiä/toimia. 

Toimintaohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteisiin: 

SOITTAMINEN HÄTÄNUMEROON 112 

Milloin soitat 112? 

- Kun kohtaat hätätilanteen tai tarvitset kiireellisesti viranomaisapua paikalle. 
- Kun tiedät tai epäilet hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa. 
- Huomaat onnettomuuden tai tulipalon 
- Huomaat meneillään olevan tai tapahtuneen rikoksen 
- On tarvetta ambulanssille tai sosiaaliviranomaiselle 

Kun soitat hätänumeroon 112: 

- kerro kuka olet 
- kerro mitä on tapahtunut ja missä 
- kerro onko ihmisiä vaarassa 
- vastaa kysymyksiin 
- toimi annettujen ohjeiden mukaisesti 



 
 
 

- lopeta puhelu vasta, kun saat luvan 
 
Jos hätäkeskuksessa on ruuhkaa, älä katkaise puhelua. Kuulet nauhoitteen "Älä katkaise puhelua. Olet 
hätäkeskuksen jonossa". Mikäli katkaiset puhelun ja soitat uudelleen hätänumeroon, joudut jonon 
viimeiseksi. Hätäpuheluihin vastataan aina mahdollisimman nopeasti ja soittamisjärjestyksessä. 
 
Muista ilmoittaa hätätilanteista myös toimintayksikkösi virastomestarille/koulutuspäällikölle! 

TAPATURMAN TAI SAIRAUSKOHTAUKSEN SATTUESSA  

- Selvitä mitä on tapahtunut  
- Tarkista potilaan tila – Onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?  
- Tee hätäilmoitus 112  
- Jos potilas ei herää, tarkista hengitys: aseta kämmenselkä potilaan suun eteen ja koeta tuntuuko 

ilmavirtausta. Potilaan kasvojen sinerrys on merkki hengityksen estymisestä tai loppumisesta.  
- Siirrä oikeaan asentoon – Käännä tajuton potilas kylkiasentoon – Ojenna päätä taakse, jotta hengitys 

pääsee kulkemaan esteettä.  
- Tarkkaile potilaan tilaa – Jos havaitset potilaan tilassa muutoksia ennen pelastuslaitoksen yksikön 

saapumista, soita uudelleen numeroon 112.  
- Opasta apua paikalle – Järjestä opastus ja esteetön kulku potilaan luokse.  
- Kerro pelastuslaitoksen henkilöstölle mitä on tapahtunut, miten potilaan tila on kehittynyt ja onko 

potilaalle annettu ensiapua.  
 

Ohjaajan perehdyttäminen ja 
pätevyysvaatimukset:  

Leikkipaikat ovat yleisessä käytössä, niillä ei ole säännöllistä ohjattua 
toimintaa. 

Tilat, rakenteet välineet, suojaimet ja 
niiden huolto ja kunnossapito: 

Välineet omistaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, 
kiinteistöä ja piha-alueita hallinnoi Rovaniemen 
koulutuskuntayhtymän kiinteistöpalvelut (kiinteistöpäällikkö Tapani 
Tuomaala).  
Määräaikaistarkastus: 

- Kiinteistöpalvelut on solminut välineiden/laitteiden 
ylläpito/huoltosopimuksen Lappset  oy:n kanssa (tarkastus 
ja korjaukset kerran vuodessa). 

Viikottainen siistiminen (alustan harjaus/tasoittaminen), roskien 
siivoaminen pihojen kunnossapidosta vastaava huoltoyhtiö. 
Silmämääräisiä tarkastuksia hallivalvojien, turvallisuusvastaavan ja 
kiinteistöpalvelujen toimesta. 

Palvelun tarjoamiseen liittyvät 
olosuhderajoitukset 

Ei talvikunnossapitoa. 
Lapset leikkivät vanhempiensa vastuulla. 

Palvelun suurin mahdollinen turvallinen 
asiakasmäärä eri olosuhteissa sekä 
palveluun osallistuvien terveydentilaa, 
fyysistä kuntoa, kokemusta, koulutusta ja 
muita vastaavia seikkoja koskevat 
vaatimukset; 

MAX henkilömäärä n. 30 hlöä 
Toiminta iän, kunnon ja toimintakyvyn mukaan 
Lapset huoltajiensa vastuulla. 
 

Palvelun vaikutuspiirissä olevien muiden 
kuin asiakkaiden turvallisuuden 
varmistamiseksi tarpeelliset toimenpiteet; 

Ei vaaraa sivullisille. 

Miten erilaiset onnettomuus-, vaara-, ja 
vahinkotilanteet kirjataan ja miten näin 
kerättyä tietoa käytetään hyväksi 
turvallisuustoiminnan kehittämisessä; 

Raportointi turvallisuusvastaavalle Oula-Matti Peltoselle (040 
7547613),  
Tieto vaara- tai onnettomuustilanteista poikkeamalistaan 
intranetiin,  



 
 
 

Vakavissa tapauksissa toimitusjohtaja Juha Seppänen (0400 377595) 
Kaikki läheltäpiti- ja onnettomuustilanteet käsitellään heti 
tapahtuman jälkeen ja tutkitaan keinoja estää vastaavat tilanteet. 
Neljännesvuosittain vaaratilanteet raportoidaan johdolle. 

Menettely kuluttajaturvallisuuslain 8 §:ssä 
säädetyn ilmoitusvelvollisuuden 
noudattamiseksi; 

- Vakavasta onnettomuudesta turvallisuusvastaava tiedottaa 
kuluttajaturvallisuuden viranomaista (TUKES) 
ilmoituslomakkeella. 

- Yhteisissä palavereissa keskustellaan tapahtuneista 
onnettomuuksista ja kehitetään leikkipaikkojen 
turvallisuutta.  

- Vakavista onnettomuuksista tiedotetaan myös 
leikkivälinevalmistajalle.  

- Jos leikkivälineessä havaitaan turvallisuuspuute, siitä 
tiedotetaan valmistajalle.  Rikkinäinen väline(et) poistetaan 
käytöstä tai tehdään tarvittavat korjaukset. 

Miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot 
saatetaan palvelun tarjoamisessa mukana 
olevien tietoon; 

Turvallisuusasiakirja löytyy internet-sivuilta (redu.fi, santasport.fi) 
 

Mitä kulutustavaroista ja 
kuluttajapalveluksista annettavista 
tiedoista annetussa valtioneuvoston 
asetuksessa (613/2004) säädettyjä tietoja 
annetaan palveluun osallistuville ja 
palvelun vaikutuspiirissä oleville ja miten 
nämä tiedot annetaan. 

Tämä asiakirja löytyy intranetistä ja internet-sivuilta (redu.fi, 
santasport.fi) 
 

 

http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20040613

