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Vapaa-aikatoimi
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HINNASTO
Kiipeilyseinän hinnat ja välinevuokraus
Liikuntapalvelun varmistuskortti

€ sis. alv
10 %
15,00 €

/ hlö

95,00 €

/h

Lisähenkilö / tunti

10,00 €

/h

Seinän vuokraus ryhmälle (ryhmällä oma koulutettu
kiipeilyohjaaja)
Äänekoskelaiset järjestöt / koulut

27,50 €

Yksityishenkilöt ja ulkopaikkakuntalaiset järjestöt ja yhdistykset

38,50 €

Yritykset

82,50 €

/h
/h
/h

6 € / hlö

/h

6 kk kortti

65 €/ hlö

12 kk kortti

130 €/ hlö

kortti
kortti

Ohjattu kiipeilykokeilu, max 10 henk. / tunti
(sis. varustevuokran, kiipeilyohjaajan liikuntapalveluista ja
kiipeilyseinän käytön)

Omatoiminen kiipeily
Kertamaksu/seinämaksu / tunti
(Liikuntapalveluiden varmistustesti tulee olla suoritettuna,
kiipeilyseinä tulee varata etukäteen; kenttä 1)
Kausikortti

Kortti voimassa ostopäivästä lähtien!
Liikuntapalveluiden varmistustesti tulee olla suoritettuna ja kortti
esillä
Seinä suljettu kesäisin 15.6.-15.8.
Vuokravälineet
Koko setti

6€

Kiipeilykengät

2€

Valjaat

2€

Varmistuslaite GriGri & Sulkurenkaat

2€

Hinnastoon sovelletaan kulloinkin voimassa olevia arvonlisäveroprosentteja.
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ÄÄNEKOSKEN LIIKUNTATALON KIIPEILYSEINÄ
Sijainti
Äänekosken liikuntatalo / palloilusali kenttä 1
Koulunmäenkatu 2, 44100 Äänekoski puh. 020 632
3217

Varaukset
Liikunnanohjaaja Teemu Rautiainen puh. 020 632 3217 Varauskalenteri;

https://www.aanekoski.fi/kulttuuri-ja-vapaaaika/liikunta/tilojenkayttovuorot.
Hallinto
Äänekosken liikuntatoimi vs. vapaa
aikajohtaja Jukka-Pekka
Pohjolainen, puh. 020 632 3259
Kalevankatu 2, 40100 ÄÄNEKOSKI

Yllä- ja kunnossapito
Äänekosken
liikuntatalo/
Liikuntapalvelut
Liikunnanohjaaja Teemu Rautiainen
puh. 020 632 3217
teemu.rautiainen@aanekoski.fi
Liikuntatalo, Koulunmäenkatu 2, 44100 Äänekoski
Kiinteistönhoito
Äänekosken Kiinteistönhoito Oy
Esko Kivimäki, puh. 020 632 2909
Liikuntatalon huoltomiehet
puh. 020 632 3214
Koulunmäenkatu 2, 44100 Äänekoski

Liikuntapalveluiden köysitoiminnanohjaajat
Liikunnanohjaaja Teemu Rautiainen puh. 020
632 3217
teemu.rautiainen@aanekoski.fi Koulunmäenkatu 2,
44100 Äänekoski
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KÄYTTÖEHDOT
Kiipeily on laji, jossa on vakavan loukkaantumisen vaara ja jopa kuoleman riski.
Kiipeilyseinää käyttäessä käyttäjillä tulee olla riittävät tiedot ja taidot sekä oikeat välineet
turvalliseen kiipeilyyn. Seinällä tulee noudattaa aina välineistöä ja turvallisuutta koskevia ohjeita ja
henkilökunnan antamia ohjeistuksia.
Liikuntatalon kiipeilyseinän ylläpidosta ja kunnossapidosta vastaa Äänekosken kaupungin
liikuntapalvelut. Kiipeilyseinää käytetään aina omalla vastuulla. Äänekosken liikuntapalvelut ei ole
vastuussa asiakkaiden virheellisestä toiminnasta johtuvista onnettomuuksista tai henkilökohtaisen
omaisuuden katoamisesta / vahingoittumisesta.
Varmistustesti ja varmistuskortti:
Kiipeilyseinän käyttö edellyttää, että kiipeilijät ovat käyneet tarvittavat kiipeilykurssit ja omaavat
oikeat toimintatavat kiipeilyseinällä. Kiipeilyseinän käyttäjien tulee suorittaa ennen omatoimista
kiipeilyä ns. varmistuskortti, jossa talon henkilökunnalle todistetaan omaavansa kiipeilytoiminnan
perusteet.
Varmistustestin sisältö:
Varmistuskortin hinta on 15 €/ hlö. Varmistuskortin testiaika varataan liikuntapalvelusta puh. 020
632 3217. Testin voi suorittaa yhtä aikaa max. 2 hlö. Testin kesto n. 1 h.
Yläköysitoiminta
•
•
•
•
•
•

Välineiden hallinta; Valjaiden pukeminen
Köyden solmiminen valjaisiin, solmut
Sulkurenkaiden käyttö
Kiipeilijän varmistaminen yläköydessä passiivisella varmistusvälineellä (atc tai vastaava)
Kiipeilyseinän turvallisuussuunnitelman läpikäyminen
Hyväksytty testi oikeuttaa varmistamaan toista kiipeilijää yläköydessä liikuntatalon
kiipeilyseinällä

Edellä mainitut taidot tulee testin suorittajalla olla etukäteen hallussa ja niitä ei opetella /
opeteta tiloissamme liikuntapalveluiden toimesta!
Testin läpäistyä liikuntapalvelut myöntävät varmistuskortin. Kortti tulee roikkua valjaissa näkyvillä
kiipeilyseinää käyttäessä. Kortti on voimassa 2 vuotta suorittamisesta. Kortti antaa haltijalleen
oikeuden itsenäisesti varmistaa tiloissamme toista kiipeilijää ilman kiipeilyohjaajan läsnäoloa.
Kortinhaltija saa myös oikeuden ostaa kertakortin, 6 kk tai 12 kk seinäkiipeilykortin, joka oikeuttaa
seinän varaamiseen ja käyttöön itsenäisesti.
Kortin haltija voi kiipeilyttää kokemattomia kiipeilijöitä ja varmistaa heitä, tällöin hän vastaa itse
köysitoiminnan turvallisuudesta kiipeilyseinällä.
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KIIPEILYSEINÄN OHJEET
1. Liikuntatalon kiipeilyseinän ylläpidosta ja kunnossapidosta vastaa Äänekosken kaupungin
liikuntapalvelut. Kiipeilyseinää käytetään aina omalla vastuulla. Äänekosken liikuntapalvelut ei
ole vastuussa asiakkaiden virheellisestä toiminnasta johtuvista onnettomuuksista tai
henkilökohtaisen omaisuuden katoamisesta/ vahingoittumisesta.
2. Kiipeilyseinän varaus edellyttää palloilusalin 1 kentän varausta, kiipeilyseinää käytettäessä on
aina laskettava väliverho kenttien väliin. Varaukset ovat nähtävillä liikuntapalvelun sähköisessä
kalenterissa;
https://www.aanekoski.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/tilojen-kayttovuorot. Ennen käyttövuoron
aloittamista tulee kiipeilijöiden ilmoittautua talon vahtimestarille.
3. Kiipeilyseinää käytettäessä palloilusalin kenttä 1 on aina suljettava muilta käyttäjiltä.
Kiipeiltäessä seinällä, kenttä 1:ssä ei saa olla muuta liikuntaa samanaikaisesti.
4. Kiipeilyseinällä olevat suojapatjat tulee aina asetella paikoilleen ennen käyttöä ja suojapatjat
tulee nostaa paikoilleen kiipeilyn jälkeen.
5. Omatoiminen kiipeilyseinän käyttö edellyttää, että kiipeilijät ovat käyneet tarvittavat
kiipeilykurssit ja omaavat oikeat toimintatavat kiipeilyseinällä. Näin ollen kiipeilyseinän käyttäjien
tulee suorittaa ennen omatoimista kiipeilyä ns. varmistuskortti, jossa talon henkilökunnalle
todistetaan omaavansa kiipeilytoiminnan perusteet. Kortti tulee roikkua valjaissa näkyvillä
kiipeilyseinää käyttäessä.
6. Kiipeilijöitä pyydetään selvittämään hätäuloskäyntien sijainti ja tutustumaan kiipeilyseinän
turvallisuusohjeisiin hätätilanteen varalta.
7. Alle 14-vuotiaiden kiipeilijöiden tulee olla ohjatussa ryhmässä tai valvojan vastuulla. 1517vuotiaiden kiipeilijöiden tulee varmistustestin suorittamisen lisäksi saada myös vanhempien tai
huoltajan hyväksyntä itsenäiseen kiipeilyyn. Koululiikunta ryhmissä tulee oppilailla olla
vanhempien hyväksyntä seinäkiipeilykokeiluun.
8. Lasten tuominen tiloihin on sallittua. Lapsia varten on kuitenkin aina oltava vastuullinen valvoja,
joka tiedottaa lapsia vaaroista sekä valvoo heitä. Henkilökunta voi kieltää lasten tuomisen
tiloihin, jos katsoo tämän aiheuttavan vaaratilanteita.
9. Henkilökunnalla on oikeus antaa varoitus vaarallista toimintaa harjoittavalle kiipeilijälle tai
varmistajalle. Varoituksesta piittaamattomuus voi johtaa porttikieltoon.
10. Asiakkailla on oikeus ja velvollisuus puuttua selkeästi vaaralliseen toimintaan tai kutsua
liikuntatalon henkilökunta paikalle.
11. Kaikki käytettävät kiipeilyvarusteet tulee olla UIAA:n hyväksymiä.
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12. Valmiita yläköysiä ei saa irrottaa miltään reitiltä. Kiipeilijöiden tulee ennen kiipeilyn aloittamista
tarkistaa silmämääräisesti kiipeilyköysien kunto ja köysien ankkuripisteet.
13. Kiipeilijöiden tulee olla tietoisia, että otteet voivat pyöriä tai pahimmassa tapauksessa murtua.
Varmistajan ei tule koskaan seisoa suoraan kiipeilijän alla! Otteen ollessa löysällä tai murtunut,
tulee asiasta ilmoittaa henkilökunnalle. Otteita tai muita seinän rakenteita ei saa käsitellä ilman
liikuntapalvelun lupaa.
14. Päihtyneenä ei saa kiivetä tai varmistaa. Henkilökunnalla on oikeus poistaa asiakas
kiipeilyseinän tiloista, jos asiakkaan käyttäytyminen sitä vaatii. Henkilökunta voi asettaa
asiakkaita porttikieltoon tilanteen sitä vaatiessa.
15. Irtomagnesiumin käyttö on kiellettyä. Syynä ovat terveyshaitat niin työntekijöillä kuin kiipeilijöillä.
Käyttäessäsi mankkapalloa, ehkäiset magnesiumin leviämistä hengitysilmaan.
16. Sisäjalkineiden käyttöä suositellaan salissa ja kiipeilykenkiä kiipeilyseinällä.
17. Käyttäjien tulee merkata kiipeilykerrat päiväkirjaan, jotta voidaan taata köysien ja seinien riittävä
turvallisuus.
18. Kiipeilijöiden tulee noudattaa kiipeilyseinällä hyviä tapoja ja huomioida myös toiset käyttäjät.
Kiipeileminen ja varmistaminen:
1. Kiipeiltäessä korkealla, on aina käytettävä köyttä. Kiipeily ilman varmistusta (sooloilu) on
EHDOTTOMASTI KIELLETTY. Älä irrota itseäsi köydestä missään vaiheessa kiivetessäsi.
Varmistaessa köyden tulee aina olla riittävän kireällä.
2. Kiivetessä köysi tulee sitoa suoraan valjaisiin hyväksytyllä solmulla, kuten
tuplakahdeksikkosolmulla tai paalusolmulla, joka on päätetty tuplakalastajasolmulla.
Omatoimisessa kiipeilyssä sulkurenkaan käyttö kiipeilijän kiinnityksessä on kiellettyä.
3. Liidaus ja boulderointi ovat kiipeilyseinällä kielletty!
4. Varmistuslaitteena käytetään Atc:tä, Grigriä tai muuta varmistamiseen tarkoitettua välinettä.
Laskeutumiskahdeksikkoa ei tule käyttää varmistuksessa. Grigrin:n käyttäjien tulee perehtyä
laitteen käyttöohjeisiin erityisellä huolella ja ymmärtää laitteen toimintaperiaate. Niille, joilla on
tajunnan tilaan tai koordinaatiokykyyn vaikuttavia sairauksia sairauksia, suosittelemme
varmistusvälineeksi Grigriä.
5. Älä koskaan seiso suoraan kiipeilijän alla. Ylhäältä voi tippua esim. kiipeilyväline tai murtunut
ote.

Liikuntapalvelut pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja.
Päivitetyt käyttöehdot ovat esillä kiipeilytiloissa.

