
 
 
 

Päivitetty 22.5.2019 

LASTEN SISÄLIIKUNTAPUISTO FUNPARK 
Santasport Lapin urheiluopisto, Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi 

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  ☒ ☐ 

Hypyt ja alastulot  ☒ ☐ 

http://www.redu.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@redu.fi
mailto:etunimi.sukunimi@santasport.fi


 
 
 

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 

Lapsi kiipeää putkien päälle Tipahtaminen Toiminnan tarkkailu, tarvittaessa kiipeilyä 
hidastavan esteen rakentaminen 

Lapsi jää putkeen peloissaan Lapsi pelästyy Lapsen rauhoittaminen, tarvittaessa ohjaaja hakee 
lapsen pois 

Pölyn kertyminen Allerginen 
reaktio 

Ympäristön tarkkailu, tarvittaessa ilmoitus siivoojille 

Lamput palavat (sammuvat) Heikompi 
valaistus 

Ympäristön tarkkailu, virastomestarille 

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

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

Aallokossa kaatuminen Pään lyöminen 
seinään 

Toiminnan tarkkailu, tarvittaessa pehmuste seinään 

Suojaverkot irtoavat Lapsi putoaa ja 
loukkaantuu 

Toiminnan ohjaaja tarkastaa joka päivä, tarvittaessa 
suojaverkon kiinnityksen varmistaminen 
niittipyssyllä 

Trampoliinin suojaverkon vetoketjun 
rikkoutuminen 

Lapsi putoaa ja 
loukkaantuu 

Suojaverkko vaihdetaan uuteen 

Kiipeilyseinältä tipahtaminen Lapsi voi lyödä 
päänsä tai 
loukata itsensä 
jos patjojen 
päälle on jätetty 
ylimääräistä 
tavaraa. Lapsi 
voi kimmota pois 
patjan päältä. 

Huolehditaan, että patjoilla ei ole mitään 
ylimääräistä tavaraa ja että patjat ovat paikoillaan 

Yhteentörmäys (lapset törmäävät 
yhteen) 

Lapset voivat 
loukkaantua 

Toiminnan jatkuva tarkkailu, ohjeistaminen, välitön 
puuttuminen vaaralliseen toimintaan 



 
 
 

Köysiputkista tipahtaminen Lapsi 
loukkaantuu 

Toiminnan jatkuva tarkkailu, ohjeistaminen 

Lapsi häiritsee toisia Pahaa mieltä, 
loukkaantumise
n mahdollisuus, 
välikohtauksen 
mahdollisuus 
(lapsi suuttuu) 

Toiminnan tarkkailu, ohjeistaminen, välitön 
puuttuminen sääntöjen vastaiseen toimintaan 

Leikkivien lasten (tai muut ympäristön) 
äänet kohoavat 

Kuulon 
vaurioituminen 

Tarvittaessa korvatulpat 

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! 

Palohälytys/Palovaroitus/Tulipalo (Kiinteistössä automaattinen paloilmoitinjärjestelmä) 

- Varoita muita kiinteistössä olevia tulipalosta.  
- Hälytä palokunta soittamalla numeroon 112 (paloilmoitinlaitteisto tekee hälytyksen automaattisesti).  
- Jos palo on pieni, sammuta se alkusammuttimella.  
- Rajoita paloa sulkemalla ikkunat ja ovet takanasi.  
- Sulje ilmanvaihto hätäpainikkeella  
- Opasta palokuntaa.  

 
Poistu rakennuksesta lyhintä mahdollista reittiä kokoontumispaikalle. Ennen poistumista tarkista, että 
tilat ovat tyhjät ja merkitse ne tyhjiksi. Poistumisreitit on merkitty poistumisvaloilla tai -kilvillä.  
Savun läpi ei koskaan saa kulkea! 
Hissien käyttö on kiellettyä! 



 
 
 

Liikuntarajoitteiset henkilöt autetaan ulos tai saatetaan turvalliseen paikkaan odottamaan pelastajia. 
 

Valvojat pukevat keltaiset huomioliivit päällensä ja ohjeistavat asiakkaat poistumaan kokoontumispaikalle, joka 
on vastaanoton päävastaanoton edessä oleva parkkipaikan vasen kulma. 

 
Lapsiparkista ilman vanhempia olevat lapset otetaan yhtenä ryhmänä mukaan. Lapsia ei luovuteta 
vanhemmilleen ennen, kuin on kokoonnuttu kokoontumispaikalle ja tarkastettu, että kaikki lapset ovat 
mukana! 

ALKUSAMMUTUS  

- Tutustu alkusammutusvälineistöön  
- Opettele alkusammutusvälineistön käyttö - lue käyttöohjeet  
- Sammuttamisen periaatteet: jäähdyttäminen, tukahduttaminen, raivaaminen  
- Älä käytä vettä rasvapaloihin!  

 
SAMMUTUSPEITE  

- Vedä peite ulos suojapussista  
- Suojaa itsesi pitämällä peitettä kasvojesi edessä ja käsiesi ympärillä  
- Aseta peite tiiviisti palavan esineen ympärille  
- Jätä peite paikoilleen  

 
KÄSISAMMUTIN  

- Ota sammutin telineestä  
- Poista varmistussokka  
- Kohdista suutin palavaan materiaaliin  
- Paina laukaisukahvaa  
- Peitä koko paloalue sammutusaineella  

 
PIKAPALOPOSTI  

- Avaa kaappi  
- Vedä letku suoraksi kelalta  
- Kohdista suutin palavaan materiaaliin  
- Avaa hana  
- Kastele koko paloalue sammutusvedellä. 

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:  

Ohjaaja perehdyttäminen tähän turvallisuusasiakirjaan, 
suorituspaikkaan, toimintaan hätätilanteissa sekä 
poistumisturvallisuuteen. 
Ohjaajalla oltava vähintään EA1 voimassa. 
Ohjaajan pohjakoulutus voi olla esim. liikunnan tai vapaa-ajan 
ohjaaja tai lähihoitaja. 

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

Toiminta alkanut 25.3.2011 
Tilan ja välineet omistaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, 
kiinteistöä hallinnoi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän 
kiinteistöpalvelut (kiinteistöpäällikkö Tapani Tuomaala).  
Määräaikaistarkastus: 

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

Ohjaaja tekee silmämääräisen tarkastuksen aina vuoroon tullessa ja 
lähtiessä. Tarkastus merkataan työlistaan ja kuitataan tehdyksi.  

- yleisnäkymä (repsottaako? verkot, köydet kiipeilyseinän 
otteet(kiristä, jos löysällä)) 

- interaktiiviset laitteet (toimivatko normaalisti? Äänilattiassa 
akkua? Yläkerran puzzle päällä. Yleisiä häiriöitä: 
äänilaitteesta loppunut akku (ilmoitus Lappset), Sonassa 
häiriöitä (käytä laite kiinni – onnistuu netissä), puzzle 
sammunut (käynnistä uudelleen ja puhalla pölyt pois 
kannesta, suojan saa auki)) 

- tilan siisteys (pöly, roskat) 
- jos korjattavaa -> ilmoitus virastomestarille 

Kuukausitarkistus 
- pallomeren pallojen pesu, tyhjennetään kuukauden 

ensimmäisenä maanantaina ja pestään tiistaina) 
- Ensiapukaapin sisältö:laastaria, sakset, sideharsoa, 

kylmäpusseja, perhoslaastareita, puhdistusaine, 
haavalappuja 

- Rakenteet: putket, kiipeilyrakenteet, suojaverkko 
- Trampoliini: vetoketjun toimivuus, löytyykö reikiä? 
- Kiipeilyseinän otteiden kiristys: jos otteet pyörivät -> kiristys 
- yleinen siisteys: pöly (putkien päälliset, matot, nurkat) 
- Interaktiiviset pelit; kokeilu ja puhdistus pölystä 

Tarvikkeet/välineet 
- pilli 
- kuulutusjärjestelmä 
- tikapuut 
- vasara 



 
 
 

- pihdit 
- nitoja 
- EA-kaappi 
- kylpylässä defibrillaattori ja rankalauta 

Palvelun tarjoamiseen liittyvät 
olosuhderajoitukset 

Ei olosuhderajoituksia, leikkipuisto sijaitsee sisätiloissa 
Käyttäjille suositellaan liukuestesukkia tai tossuja. 

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

MAX henkilömäärä 80 hlöä 
Ohjaajan vastuulla on arvioida tilannetta ja ilmoittaa vastaanottoon 
jos tilanne vaatii väkimäärän rajoittamista. 
Toiminnallisesti sopiva osallistujamäärä n. 50 hlöä. 
Toiminta iän, kunnon ja toimintakyvyn mukaan 
Lapsiparkissa MAX osallistujamäärä 18 (kaksi ohjaajaa), lapsiparkki 
tarkoitettu 3-10 vuotiaille lapsille. 

Palvelun vaikutuspiirissä olevien muiden 
kuin asiakkaiden turvallisuuden 
varmistamiseksi tarpeelliset 
toimenpiteet; 

Suljettu tila. 
Ohjaaja valvoo, ettei tilaan tule ulkopuolisia. 

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; 

Säännöt löytyvät Funparkin seinältä sekä internet-sivuilta (redu.fi, 
santasport.fi) 
Ohjaaja perehdyttää tilojen käyttäjät. 

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. 

Asiakkaat perehdytetään Funparkiin tullessa (ohjaaja). 
Säännöt löytyvät seinältä. 
Tämä asiakirja löytyy intranetistä ja internet-sivuilta (redu.fi, 
santasport.fi) 
 

 

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

