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ROHKEUS 

LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 

Turvallisuusasiakirja , Pukkilan Teikarinmäen 

frisbeegolfrata 
 
Teikarinmäentie, Pukkila 
 
 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, 

säädetään kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 §:n nojalla:Turvallisuusasiakirjan laati-
misesta (1 §): Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 §:ssä tarkoitettu turvallisuusasiakirja 

on laadittava siten, että se on riittävän kattava ja yksityiskohtainen ottaen huomioon toimin-
nan luonne ja laajuus. 

 

 
1) palvelun tarjoajan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot; 

Pukkilan kunta, liikuntapalvelut, Onnintie 3, 07560 Pukkila 
 

2) turvallisuusasioista vastaavat; 
Kokonaisuudesta vastaava: Hyvinvointipäällikkö Sanna Saarenkoski 

Liikunnanohjaaja: Anna Gröndahl 

Pukkilan Vesa ry tiedottaa mahdollisista havaitsemistaan turvallisuuspuutteista välittömästi 
kunnalle. 

 
3) ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset; 

Jatkuva tavoitetila on, että rata on siisti ja ympäristö tarkoituksenmukainen. Ennen radan 

avaamista tehty toimenpiteitä poistamalla riskitekijöitä. Rata ei ole esteetön, joka tulee käyt-
täjän huomioida. Vaaratilanteita voivat olla/tehdyt toimenpiteet riskin pienentämiseksi: 

Frisbee lentää radan ulkopuolelle, jossa kulku on haastavaa ja saattaa olla käärmeitä/ radan 
reunalla olevan hakekasan siirto 9/2020, radan ympäristön siistinä pitäminen. 

Radan käyttäjän loukkaantuminen/sairauskohtaus, joka vaatii kuljetuksen moottoriajoneuvol-
la/ambulanssilla/ Lähimmät autotiet ja pelastustiet kartoitettu: Puntarmäentie ja Teikarintie 

Radalla ei pääsääntöisesti liiku ulkopuolisia henkilöitä, mutta heitettäessä tulee silmämääräi-

sesti tarkastella, ettei heittoalueella ole ulkopuolisia heittohetkellä. Riskinä on, että alueen 
muut virkistyskäyttäjät saavat kiekosta osuman./Radan aukeamisesta tiedotettu ja rata mer-

kitty maastoon selkeästi. 
 

4) toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi; 

Kts. edellinen kohta 
 

5) ohjeet erilaisia 3 kohdan mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja va-
hinkotilanteita varten; 

Henkeä tai terveyttä uhkaavissa tilanteissa tulee soittaa hätänumeroon 112. Alueen välittö-

mään läheisyyteen pääsee autolla (Teikarinmäentie, Puntarmäentie), josta voi tarvittaessa 
noutaa loukkaantuneen. 

Radan käyttäjien tarkkaavaisuus 
Selkeät ratamerkinnät 

http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110920/P7
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110920/P7 
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6) palvelun tarjoamisessa mukana olevien turvallisuusasioihin liittyvä perehdyt-

täminen ja kouluttaminen sekä mahdolliset pätevyys- ja koulutusvaatimukset; 
Pukkilan kunnan toimijat sekä Pukkilan Vesa ry:n edustaja ovat yhdessä katsastaneet radan 

ja keskustelleet turvallisuusriskeistä. Tämä turvallisuusasiakirja toimitetaan myös Pukkilan Ve-

salle. Kunnan työntekijöille tarjotaan säännöllisesti ensiapukoulutusta. 
 

7) palvelussa käytettävät tilat, rakenteet, välineet, reitit, eläimet, henkilönsuo-
jaimet ja muu tarpeisto sekä niitä ja niiden huoltoa ja kunnossapitoa koskevat 

vaatimukset; 
Pukkilan Vesa ry vastaa radan kunnossapidosta ja siisteydestä sekä koreista ja aluekartoista 

2020-2025. Pukkilan kunta hoitaa mm. turvallisuusasiakirjan koonnin, opasteet ja tiedottami-

sen omalta osaltaan. 
 

8) palvelun tarjoamiseen liittyvät olosuhderajoitukset; 
Alueen käyttöä ei suositella kovalla tuulella tai ukonilmalla. Radan käyttäjien fyysinen kunto 

tulee olla riittävän hyvä. Radan käyttäjän tulee huomioida muut käyttäjät. Radalla on run-

saasti nousuja ja laskuja. 
 

9) palvelun suurin mahdollinen turvallinen asiakasmäärä eri olosuhteissa sekä 
palveluun osallistuvien terveydentilaa, fyysistä kuntoa, kokemusta, koulutusta ja 

muita vastaavia seikkoja koskevat vaatimukset; 

Kts. edellinen kohta. 
 

10) palvelun vaikutuspiirissä olevien muiden kuin asiakkaiden turvallisuuden 
varmistamiseksi tarpeelliset toimenpiteet; 

Alueella liikkujien pitää huomioida frisbeegolfradalla harjoittelevat heittäjät. 
 

11) miten erilaiset onnettomuus-, vaara-, ja vahinkotilanteet kirjataan ja miten 

näin kerättyä tietoa käytetään hyväksi turvallisuustoiminnan kehittämisessä; 
Radalla sattuneet onnettomuudet tai turvallisuuspuutehavainnot tulee jokaisen ilmoittaa lii-

kunnanohjaajalle tai hyvinvointipäällikölle. Hyvinvointipäällikkö kartoittaa tarvittaessa riskit 
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uudelleen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Epäkohtiin puututaan nopeasti. 
 

12) menettely kuluttajaturvallisuuslain 8 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden 

noudattamiseksi; 
Ratarakenteet on tehty lajiin suunnitelluista materiaaleista ja rakentaminen toteutettu ekolo-

gisesti ja turvallisesti. Kiekot on jokaisen käyttäjän henkilökohtaiset. 
 

13) miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan palvelun tarjoamisessa mu-

kana olevien tietoon; 
Kunnan verkkosivut ja facebook, Pukkilan Vesa ry:n facebook. 

 
14) mitä kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista anne-

tussa valtioneuvoston asetuksessa (613/2004) säädettyjä tietoja annetaan palve-
luun osallistuville ja palvelun vaikutuspiirissä oleville ja miten nämä tiedot anne-

taan. 

Kts. kohta 12. 
 

Turvallisuusasiakirjassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tai sen raken-
teen tavanomaisesta poikkeava käyttö. 

 

Turvallisuusasiakirja tiedoksi Pukkilan Vesa ry 
 

 
 

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

