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1. Palvelun tarjoaja ja lähiliikuntapaikan omistaja
KITEEN KAUPUNKI
Kiteentie 25
82500 KITEE
2. Turvallisuusasiakirjasta, sen säilyttämisestä ja päivittämisestä
Turvallisuusasiakirja on Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) ja sitä täydentävän
valtioneuvoston asetuksen (1110/2011) mukainen asiakirja.
Kuluttajaturvallisuuslain mukaan toiminnanharjoittajan on olosuhteiden vaatiman
huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että
kaupungin lähiliikunta-alueista, sen välineistä ja lisärakenteista sekä välittömässä
läheisyydessä olevista alueista ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai
omaisuudelle.
Kaupungissa turvallisuudesta ja siitä vaastavilla on oltava riittävät ja oikeat tiedot
lähiliikunta-alueista, lähiliikunta-alueiden rakentamisesta, ylläpidosta sekä alueilla
olevasta välineistöstä ja heidän on osattava arvioida niihin liittyvät riskit.
Tämän turvallisuusasiakirjan tarkoituksena on parantaa Kiteen kaupungin Arppen
yhteinäiskoulun piha-alueella sijaitsevan lähiliikunta-alueen turvallisuutta ja
ennaltaehkäistä onnettomuuksia sekä antaa ohjeita alueen turvallisuustyössä.
Tässä turvallisuusasiakirjassa viitataan SFS:n EN 1176 1-11 Leikkikenttävälineet ja
turva-alustat, EN 1177 Leikkikenttien iskua vaimentavat alustat, EN 15312 Julkisten
liikuntapaikkojen liikuntavälineet, EN 16899 Parkour-alueet ja EN 16630 Ulos julkiseen
käyttöön pysyvästi asennetut kuntolaitteet standardien vaatimuksiin.
2.1. Asiakirjan säilyttäminen ja päivittäminen
Turvallisuusasiakirja säilytetään sähköisessä muodossa muiden Arppen
yhtenäiskoulun lähiliikunta-aluetta koskevien dokumenttien kanssa niin, että se on
tarvittaessa ja helposti saatavilla.
Turvallisuusasiakirjan sisältöä ylläpidetään ja tarkistetaan kerran vuodessa.
3. Turvallisuusasioista vastaavat henkilöt
Turvallisuusvastaava:
vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen
Liikuntatoimi
040 105 1189
tapio.niskanen@kitee.fi
Varahenkilö:
kaupunginpuutarhuri Ritva Multanen-Kattelus
Tekninen keskus
040 105 1219
ritva.multanen-kattelus@kitee.fi
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Kunnossapito:
Tekninen keskus, yhteyshenkilöt
kaupunginpuutarhuri Ritva Multanen-Kattelus
Tekninen keskus
040 105 1219
ritva.multanen-kattelus@kitee.fi
tai kiinteistönhoitaja Mauri Kostamo
040 105 1213
mauri.kostamo@kitee.fi
Arppeen lähiliikunta-alueen muutoksista, suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa
liikuntatoimi yhdessä teknisen keskuksen kanssa.
4. Arppen lähiliikuntapaikka, välineet, rakenteet, kulkureitit ja alueen käyttäjät
Arppen lähiliikuntapaikka sijaitsee Arppen yhtenäiskoulun piha-alueella, osoitteessa
Koulutie 3, 82500 KITEE.
Lähiliikunta-alue on tasainen kenttä, parkour-aluetta lukuunottamatta, jossa jokaisella
välineellä on standardinmukainen turva-alusta. Välineet ovat sijoitettu jokaiselle
välineelle standardissa ja riskinarvioinnilla määritetyllä putoamisalueelle.
Kouluaikana aluetta valvotaan koulun henkilökunnan toimesta. Alueen ollessa
yleisessä käytössä alue ei ole valvottu. Aluekylteissä on mainittava välineiden
erityisomainaisuuksien ja käyttötarkoitusten vuoksi eri alueiden ikäryhmäsuositukset.
Polkupyörien, mopojen ja muiden kulkuvälineiden säilytyspaikat ovat sijoitettu liikuntaalueiden ulkopuolelle. Kulkureitit on sijoitettu standardinmukaisesti turva-alueiden
ulkopuolelle. Pelastusajoneuvot pääsevät helposti alueelle.
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4.1. Välineet ja rakenteet
Alueella sijaitsee erilaisia liikunta- ja leikkivälineitä.
Leikinomaisiin toimintoihin alueella on linnunpesäkeinut, normaalit keinut, pyörivät
istuimet (hyrrät), hiekkalaatikko, kiipeilytelineitä ja liukumäki. Lähiliikuntapaikalla
on myös hiekkatekonurmipohjainen monitoimiareena, jota ympäröi 3-ratainen
juoksurata, parkour-alue, jääkiekkokaukalo ja kaksi ulkokuntoiluvälinealuetta, jossa
mahdollisuus tasapainoiluun, kiipeilyyn sekä oman kehon painon hyödyntämiseen.
Jääkiekkokaukalo on sijoitettu nurmialueelle ja rakennelman päädyissä on
koripallotelineet. Alueen pingispöydät sijaitsevat katoksessa, joten sateellakin on
mahdollisuus pelata.
Luettelo välineistä liitteenä (liite 1).
4.2. Käyttäjät
Lähiliikuntapaikan toiminnot ja välineet ovat kouluaikana ensisijaisesti Arppen
koululaisten käytössä, muuna aikana toiminnot ja välineet ovat vapaasti kaikenikäisten
kuntalaisten käytössä.
Esimerkiksi lkokuntoiluvälinealue soveltuu välineiden puolesta hyvin senioreille
ja normaalille kuntoliikkujille. Arppen koulun ja lukion rakennuksen välissä oleva
ulkokuntoilualueella on enemmän ns. street work out -tyyppisiä kuntoilulaitteita,
joissa vain mielikuvitus on rajana kuntoilessa. Ulkokuntoilulaitteista löytyy ohjeita ja
opastuksia liikkeiden suorittamiseen. Eri alueilla on eri ikäryhmäsuositukset.
Lähilikunta-alue on ympärivuotisessa käytössä.
5. Ennakoitavat vahinkotilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset
5.1. Alueen riskit ja tavoitteet
Leikki- ja ulkoliikuntavälineet, parkour-välineet ja jääkiekkokaukalo ovat suunniteltu
niin, että ne sisältävät hallittuja riskejä, jotta sosiaaliset, motoristiset, kognitiiviset
ja fyysiset taidot kehittyvät. Lapsen ja nuoren kehitys vaatii riskejä. Aikuinen hakee
alueelta fyysistä kestävyyttä ja liikkuvuutta ja näiden ylläpitoa, seniorin on tärkeä
ylläpitää olemassa olevat motoriset taidot. Peliareenoilla ja -alueilla haetaan myös
yhdessäoloa ja –tekemistä.
5.2. Keliolosuhteet
Säät ja vuodenajat voivat estää tai rajoittaa välineiden normaalin käytön.
Lumi ja jää muuttavat alueen välineet, niin etteivät ne täysin vastaa standardeja tai
ole edes riskinarvioinnilliseti hyväksyttäviä. Kunnossapidon tulee näissä olosuhteissa
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ilmoittaa käyttäjille tilanteesta aluekyltissä, esimerkiksi välineen ottamista pois käytöstä
talven tuomien riskien takia.
Kunnossapito vastaa koneellisesta aurauksesta ja liukkaudentorjunnasta sekä käsin
tehtävistä lumitöistä. Talven kunnossapidosta huolehditaan tarvittaessa päivittäin.
Keväällä, kesällä ja syksyllä vedet, hulevedet ja putoavat lehdet voivat aiheuttaa
esimerksi liukastumisia.
5.3. Ilkivalta
Ilkivalta aiheuttaa kohonneita riskejä lähiliikunta-alueella ja seuraukset voivat olla
vakavat. Liikuntavälineen rikkoutuminen voi johtaa vakavaan vammaan.
Kiiteen kaupungin liikuntatoimit pyytää myös käyttäjiä ja ulkopuolisia ilmoittamaan
ilkivallasta, vahingosta tai muusta huomautettavasta havaitessaan liikuntapaikalla,
ottamaan yhteyttä liikuntatoimeen vapaa-aikapäällikkööön Tapio Niskaseen, 040 105
1189, tapio.niskanen@kitee.fi tai lähettämällä palautetta osoitteessa http://www.kitee.fi/
aloitteet
5.4. Mahdolliset seuraukset
Vaikka kuinka pyrkii ennaltaehkäisemään vahinkotilanteen ja juuri hallittujen riskien
takia, voi tapahtua eriasteisia tapaturmia. Tapaturmat ovat enimmäkseen lieviä kuten
törmäykset, naarmut, kaatumiset, pienet haavat, pallon tai kiekon osuminen toiseen
pelaajaan tai ulkopuoliseen. Lievemmät tapaturmat eivät vaadi yleensä erityistä
huomiota.
Lievempien tapaturmien lisäksi alueilla voi sattua myös vakavia tapaturmia, jotka ovat
mm. putoaminen korkealta, kuristuminen, puristuminen, kiinnijuuttuminen kaulasta tai
päästä, kovat törmäykset, pallon tai kiekon osuminen lujassa vauhdissa pelaajaan
tai ulkopuoliseen. Erittäin harvoin tapaturma johtaa sairaalahoitoon tai pahimmassa
tapauksessa kuolemaan. Karkaaminen alueelta voi olla mahdollista, jos pieni käyttäjä
eksyy huoltajastaan.
6. Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi sekä tapaturmien ja onnettomuuksien
ennaltaehkäiseminen
Turvallisuusasiakirjan oleellinen tavoite on kartoittaa Arppen yhteinäiskoulun
lähiliikunta-alueen yleiset ja yksittäiset rakenteelliset riskit ja niiden poistaminen tai
vähentäminen. Alueen käyttäjäturvallisuudessa ja riskinarvioinnissa tulee kiinnittää
huomiota käyttäjämääriin, koska kyse on koulupihasta, jossa on välineiden käyttäjiä
erityisen paljon varsinkin kouluaikoina.
Säännölliset turvallisuustarkastukset tehdään riskinarvioinnin ja standardien pohjalta.
Riskit pyritään pitämään hyväksyttävinä, mutta kuitenkin tarpeeksi haastavina.
Tarvittaessa sovelletaan kansallisia lakeja sekä viranomaismääräyksiä.
Tarkastukset tehdään tarkastuksen luonteen mukaisen aikataulun ja käyttäjäfrekvensin
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mukaan.Tarkastuksesta laaditaan luonteen mukainen raportti. Raporteista tehdään
huoltosuunnitelma, josta selviää huolto- ja korjaustoimenpiteiden lisäksi niiden
kiireellisyys.
Kunnossapito huolehtii, että tarkastuksissa tehdyt huomiot korjataan kiireellisyysasteen
mukaisesti. Turvallisuustarkastukset ja kunnossapito varmistavat näin, että alueet
pysyvät turvallisina.
Jos alueelle rakennetaan uusia välineitä tai olemassa oleviin välineisiin lisätään
rakenteita, tulee pätevän henkilön tehdä suunnitelma, jossa standardit ja
riskinarviointi otetaan huomioon. Rakennustyö tulee aidata asianmukaisesti, niin ettei
vahinkoja tapahdu tai että rakennustyömaalla on asiatonta oleskelua. Tarvittaessa
rakennustyömaalle on järjestettävä valvonta.

6.1. Turvallisuustarkastukset
Lähiliikunta-alueen turvallisuustarkastukset tehdään alla esitettyjen tarkastustyyppien
ajankohtien, tilanteiden ja käyttäjämäärien mukaisesti sekä välinetoimittajien
välinekohtaisten suositusten mukaisesti.
Jokaisesta tarkastuksesta laaditaan tarkastukseen soveltuva raportti. Raportit ja
lomakkeet säilytetään sähköisessä muodossa muiden lähiliikunta-alueen koskevien
dokumenttien kanssa niin, että ne on tarvittaessa ja helposti saatavilla. Myös käsin
täytetyt lomakkeet säilytetään helposti saatavilla ja yhdessä muiden lähiliikunta-aluetta
koskevien lomakkeiden kanssa.
Tarkastajilla tulee olla tehtävään riittävä pätevyys.
6.1.1. Käyttöönottotarkastus
Kun alueelle rakennetaan uusi väline tai olemassa oleviin välineisiin lisätään rakenteita,
tulee pätevän henkilön tehdä käyttöönottotarkastus ennen kun se otetaan käyttöön.
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Uudesta välineestä tai muutoksesta tulee tehdä raportti ja lisätä tuleviin raportteihin.
Myös aluesuunnitelmaan tulee tehdä tarvittava muutos.
6.1.2. Vuositarkastus
Vuositarkarastuksella varmistetaan että alue on turvallinen. Koska alue on koulupiha,
vuositarkastus on hyvä tehdä ennen koulujen alkua.
Kuten tarkastuksen nimi sanoo, tarkastus tehdään kerran vuodessa. Tarkastuksesta
laaditaan vuositarkastusraportti. Raportin kanteen otetaan yleiskuva alueesta.
Jokaisesta välineestä otetaan hyvälaatuinen, värillinen kuva. Mahdollisesta
korjattavasta kohdasta otetaan yksityiskohtaisempi kuva.
Raporttiin kirjataan ja kuvataan sään, käytön ja huollon aiheuttamat muutokset sekä
puutteet. Alueen välineiden ja turva-alustojen sekä lisärakenteiden yleiskunto kirjataan.
Standardinvastaisuudet ja riskitaso, selvät vaarat, mahdolliset viranomaisvaatimukset
sekä muut tarkastuksessa tehdyt huomautukset kirjataan. Myös kunnossa olevat
välineet ja alueet kirjataan ja kuvataan raporttiin.
Tarkastajan tulee olla ulkopuolinen ja hänellä tulee olla tehtävään vaadittava pätevyys.
6.1.3. Toiminnallinen tarkastus
Toiminnallisessa tarkastuksessa tarkastetaan välineiden toiminta ja kestävyys.
Erityistä huomiota kiinnitetään kuluvien osien kuntoon ja turvallisuuteen sekä kiinteästi
asennettuihin osiin.
Välinetoimittajat ovat toimittaneet tarkastus- ja huoltolomakepohjat (liitteet 2 ja 3),
joita voi käyttää tarkastuksen raportointiin. Vaihtoehtoisesti tehdään vapaamuotoinen
raportti ja otetaan kuvat välineistä ja puutteista yhteen sähköiseen tarkastusraporttiin,
josta tehdään huoltosuunnitelma. Raporttiin merkitään myös korjaustoimenpiteen
kiireellisyys.
Tarkastusajankohtien tiheys on välinetoimittajan suositusten mukaisesti. Tilanteen niin
vaatiessa useammin, alueen suuren käyttäjämäärän takia.
Tarkastuksen suorittaja kuittaa tai merkitsee raporttiin nimensä ja päivämäärän.
Tarkastajalla tulee olla tehtävään vaadittava pätevyys.
6.1.4. Silmämääräinen (rutiininomainen) tarkastus
Silmämääräinen tarkastus on viikottainen tai tarvittaessa päivittäinen tarkastus, jossa
tarkastetaan alueen siisteys, välineiden, rakenteiden ja alueen kunto. Tämä tarkastus
on tärkeä niinä ajankohtina kun alue on kovassa käytössä.
Välinetoimittajat ovat toimittaneet tarkastuslomakepohjat (liitteet 2 ja 3), joita voi käyttää
tarkastuksen raportointiin.
Tarkastuksen yhteydessä tehdään perushuolto eli mm turvahiekka tasataan, roskat ja
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vastaavat kerätään pois ja rikotut rakenteet ilmoitetaan kunnossapidolle.
Tarkastuksen tehnyt henkilö kuittaa nimellä ja päivämäärällä suoritettu tarkastus
6.1.5. Henkilövahingon jälkeinen tarkastus
Vakavan vahingon jälkeen Kiteen kaupunki, paikallinen viranomainen tai vakuutusyhtiö
voi tilata tarkastuksen, jossa arvioidaan oliko vahinko seurausta laiminlyönnistä vai
oliko tapahtuma yksittäistapaus. Tarkastukseen merkitään myös välineen kunto,
korjaustoimenpiteet yms.
Tarkastajan tulee olla ulkopuolinen ja pätevä suorittamaan tarkastus. Tarkastusraportti
on salainen.
6.2. Huollot ja ylläpito
Kova käyttö ja rankat sääolosuhteet aiheuttavat kulumisia, vikoja ja rikkoutumisia niin
välineissä, lisärakenteissa kuin turva-alustoissa.
Säännöllisissä tarkastuksissa on tehty huomioita, joita seuraa välineiden huollot ja
korjaukset kunnossapidon toimesta. Myös alue kokonaisuudessaan ylläpidetään.
Nämä toimenpiteet ylläpitävät koko alueen turvallisuutta. Vuositarkastuksesta ja
toiminnallisesta tarkastuksesta tehdään tarvittaessa hoitosuunnitelma, joka säilytetään
yhdessä lähiliikunta-alueen muiden dokumenttien kanssa.
Lähiliikunta-alueen huolto ja ylläpito vaatii ammattitaitoista henkilökuntaa. Huolto
ja ylläpito, joka tehdään tarkastuksissa tehtyjen huomioiden ja huoltosuunnitelman
mukaisesti pidentää alueen ja välineiden elinkaarta sekä varmistaa turvallisuuden.
7. Käyttäjien ja ulkopuolisten opastaminen vahinkotilanteessa
Kouluaikana alue on valvottu, mutta koska Arppen yhteinäiskoulun piha-alue toimii
myös yleisenä lähiliikunta-alueena ilman valvontaa kouluajan ulkopuolella, tulee
alueella olla aluekyltit.
Arppen koulupiha on jaettu moneen eri toiminta-alueeseen, joten alueella tulee olla
useita eri aluekylttejä. Aluekyltit tulee erottaa toisistaan riippuen minkälaista toimintaa
kyseisellä aluella on ja mille ikäryhmälle alue on suositeltu. Alueen voi myös nimetä
toiminnon mukaan, esimerkiksi ”Parkour-alue”.
Tämän lisäksi standardin EN 1176-7 mukan kyltissä tulee olla vähintään seuraavat
tiedot:
Yleinen hätänumero 112
Liikuntatoimen ja/tai kunnossapidossa vastaan henkilön ja varahenkilön 		
matkapuhelinnumero. Vaihtoehtoisesti päivystävä matkapuhelinnumero.
Arppen yhtenäiskoulun osoite, koordinaatit sekä selvennyksen vuoksi toimintaalueen nimi.
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Lisäksi aluekyltissä tulee olla maininta rajoituksista:
Ikäryhmäsuositus
Ei lemmikkieläimiä
Pyöräilykypärän käyttö kielletty
Tupakointi, alkoholin tai muiden huumausaineiden käyttö kielletty
Lapsen nostaminen välineeseen kielletty (ks välineen ikäsuositus)
Toive, että vahingosta ilmoitetaan
Kylttien sijaintia voi suunnitella niin, ettei teksti haalistu – suunnataan pois
auringonvalosta, mutta kuitenkin niin että se näkyy helposti kyseiselle toiminta-alueelta.
Kiteen kaupungin aluekylttimalli liitteenä (liite 4).
8. Toimintajärjestys vahingon tai onnettomuuden sattuessa ja tietojen
kirjaaminen, tiedottaminen sekä hyödyntäminen turvallisuustyössä
8.1. Toimintajärjestys vahinkotilanteessa
Koulutoimella on omat ohjeet tapaturman sattuessa kouluaikana. Kaikki tapahtuneet
vahinkotilanteet tulee ilmoittaa myös liikuntatoimelle ja toisinpäin.
Arppen lähiliikunta-alueen toimiessa yleisenä lähiliikunta-alueena, arvioidaan
onnettomuuden vakavuus. Jos vammat vaativat ambulanssia, soitetaan yleiseen
hätänumeroon 112. Onnettomuuspaikka selvitetään aluekyltistä.
Lievemmissä tapauksissa loukkaantunut ohjataan Kiteen terveysasemalle, 013 330
2241, klo 8-16. Päivystys iltaisin, öisin ja viikonloppuisin: Tikkamäen yhteispäivystys
puhelinneuvonta, (013) 330 2121.
Liikuntatoimen vastuuhenkilö ja tarkastajat perehtyvät mahdollisimman pian
onnettomuuden vakavuuteen ja sen aiheuttajaan. Jos uhrille on aihetunut hengen- tai
muun vakavan onnettomuuden vaara, väline tai muu rakenne, jossa onnettomuus
tapahtui, se laitetaan heti käyttökieltoon. Väline poistetaan käytöstä esimerkiksi
huomionauhalla. Käyttökiellosta ilmoitetaan kyltillä, jossa on teksti ”Onnettomuuden
vuoksi väline on käyttökiellossa.”. Jos onnettomuus on lievä tai jos onnettomuuden
syynä ei ole väline, välinettä ei ole tarve laittaa käyttökieltoon. Jatkotoimenpiteistä
pidetään palaveri.
Alueella on kameravalvonta. Kameratallenne käydään läpi, jotta epäselvyydet voidan
sulkea pois tapahtunteesta.
8.2. Tietojen kirjaaminen
Vastuuhenkilö laatii raportin tapahtuneesta.
Raportissa tulee selvitä seruaavat tiedot:
1. Päivämäärä ja onnettomuuden ajankohta ja tapahtumapaikka
2. Onnettomuuden uhrin ikä, sukupuoli ja vaatetus, jalkineet mukaan luettuna
3. Onnettomuuden aiheuttanut väline tai paikka
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4. Onnettomuuspaikalla olleiden lasten ja aikuisten lukumäärä
5. Onnettomuuden kuvaus
6. Aiheutunut vamma sekä vahingoittunut kehon osa
7. Tehdyt toimenpiteet
8. Todistajien lausunnot
9. Tapahtumien aiheuttamat muutokset välineeseen
Kuluttajapalvelusta aiheutuneesta vaarasta, kuten tapahtuneesta onnettomuudesta,
vaaratilanteesta, vakavasta läheltä piti –tilanteesta tai muusta palveluun
liittyvästä vaarasta tulee myös ilmoittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille,
kuluttajaturvallisuuslain 8 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden noudattamiseksi tätä
varten laaditulla lomakkeella (liite 5). Lomakkeen täyttämisestä ja palauttamisesta
Tukesille vastaa vastuuhenkilö tai hänen varahenkilö.
8.3. Tiedottaminen turvallisuustyötä tekeville
Jokainen tapahtunut tai havaittu vahinko, kuten läheltä piti –tilanteet, lievät sekä
vakavat tapaturmat, näiden tilanteiden analysointi ja toimenpiteet, kirjataan ja käydään
läpi, jotta vältyttäisiin samanlaisesta tai samantyyppisestä tilanteesta jatkossa.
Raportti käydään läpi kunnossapidon ja muun henkilökunnan sekä niiden tahojen,
kuten Arppen yhtenäiskoulun henkilökunnan kanssa, jotka tavalla tai toisella
vastaavat tai ovat tekemisissä lähiliikunta-alueen turvallisuudesta. Jos tilanne vaatii,
välinevalmistajalle ja alueen suunnittelijalle ilmoitetaan tapahtuneesta.
8.4. Tietojen hyödyntäminen turvallisuustyössä
Raportin tiedot käytetään hyväksi alueen kunnossapidossa ja kunnostamisessa sekä
uusien alueiden suunnittelussa niin tällä alueella kuin muualla vastaavanlaisilla alueilla.
Onnettomuusraportti säilytetään alueen muiden dokumenttien kanssa.
Raportin läpikäynti kaikkien asianosaisten kanssa ja dokumenttien säilyttäminen on
vastuuhenkilön tai varahenkilön vastuulla.
9. Turvallisuuteen liittyvät koulutukset
Vastuuhenkilö on vastuussa siitä että turvallisuuteen liittyvä tehtäväjako on kaikilla
selvä. Vakituisen henkilökunnan, joka vastaa turvallisuudesta lähiliikunta-alueella,
on pidettävä yllä ammattitaitoaan tarvittavin lisä- ja täydennyskoulutuksin. Lisäksi
henkilöillä tulee olla riittävä kokemus alalta. Kausityöntekijöille tulee olla tehtävää
vastaavaa osaaminen.
10. Turvallisuusasiakirjaan perehdyttäminen
Kiteen kaupungin liikuntatoimen ja teknisen keskuksen vakituinen henkilökunta,
määräaikaiset ja kausityöntekijät, jotka osallistuvat jollain tavalla Kiteen
kaupungin Arppen lähiliikunta-alueen turvallisuustyöhön, perehdytetään tähän
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turvallisuusasiakirjaan ja sen liitteiden sisältöön vastuuhenkilön toimesta katsotussa
laajuudessa.
Asiakirjaan tulee perehtyä myös kaikki muut ja uudet leikkialueiden turvallisuuteen
liittyvät henkilöt, esimerkiksi uusi työntekijä, uuden alueen suunnittelija, rakennuttajat,
ylläpitäjät sekä Kiteen kaupungin ulkopuoliset organisaatiot sekä yhteinäiskoulun
henkilökunta.
Arppen lähiliikunta-alueen turvallisuusasiakirja löytyy Kiteen kaupungin verkkosivuilta
osoitteessa http://www.kitee.fi/lahiliikuntapaikat .
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