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Säännöt ja Käyttöehdot: 
 

Asiakkaaksi Climb@ masala kiipeilysaliin, kuluttajia koskevat säännöt ja 
käyttöehdot 
 
Huom! Kiipeily on aktiviteetti, jossa voi olla vakavan loukkaantumisen vaara tai väärin 
toimittuna olla hengenvaarallista. Noudata aina varusteita, välineitä ja turvallisuutta koskevia 
ohjeita ja harjoittele varmistamiseen ja kiipeilyyn liittyviä turvatoimia ja tekniikoita 
mahdollisimman turvallisissa ja valvotuissa olosuhteissa. 
 
Yleistä: 
 
1. Varmistu siitä, että sinulla on riittävät tiedot ja taidot sekä oikeat välineet turvalliseen 

kiipeilyyn.  
2. Climb@ masalan tiloja, kiipeilyseiniä varusteita ja välineitä käytetään aina omalla 

vastuulla.  
3. Asiakkaana vastaat itse tapaturmavakuutuksestasi, Climb@ masala vastaa ns. 

toiminnanvastuuvakuutuksesta.  
4. Climb@ masala ei ota vastuuta asiakkaiden omasta virheellisestä toiminnasta johtuvista 

onnettomuuksista tai omaisuuden vahingoittumisesta. 
5. Alle 14-vuotiaiden kiipeilijöiden tulee olla ohjatussa ryhmässä tai täysi-ikäisen valvojan 

seurassa ja vastuulla. Valvoja vastaa nuorten ja lasten turvallisuudesta. 
6. Henkilökunnalla on oikeus neuvoa ja ennaltaehkäistä vaarallista toimintaa tai 

pahimmassa tapauksessa kieltää kiipeilijää/varmistajaa toimimasta Climb@ masalan 
tiloissa. Henkilökunnalla on myös oikeus poistaa henkilön-/henkilöitä tilasta vaarallisen tai 
häiritsevän käyttäytymisen johdosta. 

7. Tilamme ovat kiususvapaa vyöhyke! 
 
Asiakkailla on velvollisuus puuttua vaaralliseen toimintaan ja ilmoittaa siitä henkilökunnalle. 
 
Varmistaminen: 
 
1. Varmistuslaitteena käytetään ainoastaan varmistamiseen tarkoitettua välinettä.  
2. HMS solmun käyttäminen varmistamisessa on tiloissamme kielletty, köysien turhan 

kulumisen välttämiseksi.  
3. Jos käytät semi - tai täysautomaattista varmistusvälinettä, tulee sinun perehtyä laitteen 

käyttöohjeisiin erityisen huolellisesti, ymmärtää laitteen toiminta ja hallita laitteen käyttö.  
4. Köyttä ja varmistusvälinettä on hallittava varmistaessa niin, että maahan putoamisen 

vaaraa tai pitkän putoamisen vaaraa ei synny.  
5. Älä varmista istualtaan tai maaten.  
6. Älä seiso suoraan kiipeilijän alla. Muista 1,5 m+1,5 m sääntö. 
7. Seuraa tarkasti varmistettavaa kiipeilijää, älä juttele muiden kanssa varmistustilanteessa. 
 
Kiipeily: 
 
1. Kiipeiltäessä köysiseinällä on AINA käytettävä köyttä ja kiipeilijän on oltava valjaista 

köyteen oikeaoppisesti kiinnitettynä. Kiipeily tapahtuu AINA varmistettuna.  
2. Kiivetessä köysi tulee sitoa suoraan valjaisiin hyväksytyllä solmulla, mieluiten ns. 

kahdeksikkosolmu. Sulkurenkaalla kiinnittäytyminen ei ole sallittua.  
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3. Alaköysi- / leadkiipeilyssä kaikkia reitillä olevia välivarmistuksia (”jatkoja”) tulee käyttää ja 
kiinnittää köysi niihin mahdollisimman suoraan linjaan.  

4. Leadkiipeilijän jättäessä oman köytensä yläköydeksi, on se jätettävä siihen tarkoitettuun 
ankkurointipisteeseen.  

5. Varmistukaa siitä, että köysi on riittävän pitkä, myös kiipeilijän laskemiseen seinältä. 
6. Kun kiipeät alaköydellä, käytäthän omaa köyttäsi. Hallin yläköysiä ei saa irrottaa tai 

käyttää alaköysi- / leadkiipeilyyn. 
7. Muistathan lämmitellä. Näin kiipeilet alusta lähtien paremmin sekä ennaltaehkäiset 

vammojen syntymistä. 
 
Varmistustesti ja varmistuskortti: 
 
Halutessasi varmistaa tiloissamme muita kiipeilijöitä, tulee sinun hyväksyä säännöt ja 
käyttöehdot sekä täyttää henkilötieto ja vastuuvapautuslomake, olla yli 14-vuotias ja läpäistä 
varmistustesti. 
 

Yläköysi-varmistustestin sisältö: 
 
• Valjaiden oikeaoppinen pukeminen 
• Köyden oikein solmiminen valjaisiin 
• Kiipeilijän oikeaoppinen varmistaminen yläköydessä ns. passiivisella 

varmistusvälineellä (atc tai vastaava) 
• Ymmärtää kiipeilyyn liittyvät riskit ja vaarat 
• Noudattaa varusteita, välineitä ja turvallisuutta koskevia ohjeita 
• Hyväksytty testi oikeuttaa varmistamaan toista kiipeilijää yläköydessä 

 
 
Alaköysi/Lead-varmistustestin sisältö: 
 
• Kiipeilijän varmistaminen ns. passiivisella varmistusvälineellä (atc tai vastaava) 
• Alaköysi/Lead-kiipeäminen, oikeaoppinen klippaaminen ja pudottautuminen 

viimeisimmän jatkon varaan 
• Ymmärtää kiipeilyyn liittyvät riskit ja vaarat 
• Noudattaa varusteita, välineitä ja turvallisuutta koskevia ohjeita 
• Hyväksytty testi oikeuttaa alaköysi-/leadkiipeilyyn ja varmistamiseen 

 
Varmistustaidot ja siihen liittyvä osaaminen, tulee testin suorittajalla olla etukäteen 
tiedossa ja hallinnassa. Niitä ei opetella/opeteta testin aikana tai varmistus- / 
kiipeilykurssien ulkopuolella. 
 
Läpäistyäsi testin myönnämme testin suorittajalle kansallisen varmistuskortin, joka tulee olla 
näkyvillä, kun varmistat tai kiipeilet kiipeilyhallissa. Kortti antaa haltijalleen oikeuden 
itsenäisesti varmistaa tiloissamme toista kiipeilijää ilman henkilökunnan läsnäoloa tilanteessa. 
 
Kortin haltija voi myös tuoda kiipeilytilaan kokemattomia kiipeilijöitä ja varmistaa heitä 
yläköydellä. Näiltä kiipeilijöiltä ei tällöin vaadita perustaitoja, vaan kortin haltija vastaa heidän 
turvallisuudestaan varmistaessaan heitä. Kiipeilykurssin käyneet henkilöt voivat varmistaa 
kokemattomia kiipeilijöitä myös harjoituskuukautensa aikana. Tällöin kurssin käynyt henkilö on 
vastuussa tiloihin tuomistaan kiipeilijöistä ja heidän turvallisuudestaan. 
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Huom! Climb@ masalan tiloissa ei ole sallittua varmistaa toista kiipeilijää ilman hyväksyttyä 
varmistustestiä tai kansallista varmistuskorttia, vaikka olisit kokenut kiipeilijä/varmistaja.  
  
Muuta: 
 
1. Ohjaaminen / opettaminen tiloissamme ei ole sallittua, ilman lupaa tai erillistä sopimusta. 

Climb@Masalan ohjaajina voivat toimia vain keskuksen valtuuttamat ohjaajat. 
2. Alle 14-vuotiaiden kiipeilijöiden tulee olla ohjatussa ryhmässä tai täysi-ikäisen valvojan 

seurassa ja vastuulla.  
3. 14-vuotta täyttänyt voi hyväksytyn varmistustestin suoritettuaan, varmistaa ja kiipeillä 

itsenäisesti holhoojiensa hyväksynnällä.  
4. 14-17 vuotiaat voivat käyttää omatoimisesti vanhempiensa luvalla itsevarmistavia laitteita 

myös ilman testiä/varmistuskorttia. 
 
Kun tuot lapsia tiloihimme, heitä varten on aina oltava vastuullinen täysi-ikäinen valvoja, joka 
vastaa turvallisuudesta sekä valvoo lapsia. Yhtä täysi-ikäistä valvojaa kohden voi tuoda 2 
alaikäistä valvottavaa, jos ei erikseen sovita muuta.  
 
 
Huomioitavaa: 
 
1. Kaikki käytettävät kiipeilyvarusteet ja välineet tulee olla standardin mukaiset ja 

normihyväksyttyjä. 
2. Kiipeilethän ainoastaan kiipeilykengillä, ei esim. tennareilla tai avojaloin. 
3. Yläköysiä ei saa poistaa ankkurointipisteistä ilman henkilökunnan lupaa. 
4. Otteet saattavat pahimmassa tapauksessa irota seinästä. Älä koskaan seiso suoraan 

varmistettavan kiipeilijän alla. Otteen ollessa löysällä tai murtunut, ilmoita asiasta 
henkilökunnalle. Älä itse yritä korjata löystynyttä otetta. 

5. Ilmoita aina etukäteen henkilökunnalle mahdollisista sairauksista, jotka voivat vaikuttaa 
kiipeilemiseen tai varmistamiseen. Henkilökunta arvio yhdessä asiakkaan kanssa 
mahdollisista toimenpiteistä ja vaaratekijöistä. 

6. Päihtyneenä ei saa oleskella tiloissamme tai harrastaa kiipeilyä / varmistamista 
missään muodossa. 

7. Selvitä hätäuloskäyntien sijainti ja tutustu turvallisuusohjeisiin hätätilanteen varalta. 
  
Boulderointi: 
 
Boulderoimalla voi kiivetä matalalla ilman varmistusta tai köyttä.  
 
1. Varmista aina turvallinen putoaminen alla olevalle patjalle. 
2. Harjoittele turvallista putoamista, mieluiten ohjaajan tai kokeneen kiipeilijän opastuksella. 
3. Kiipeile ilman valjaita. 
4. Kiipeilijän alla tai välittömässä läheisyydessä ei saa oleskella, jotta kiipeilijä ei 

putoa päällesi. 
5. Kun odotat vuoroasi, oleskele kiipeilyalueen ulkopuolella. 
6. Kysy rohkeasti vinkkejä kokeneemmilta kiipeilijöiltä ns boulder-ongelmien ratkaisuun. 
7. Huolehdithan nuorten kiipeilijöiden ja lasten turvallisuudesta. 
8. Muistathan lämmitellä. Näin kiipeilet alusta lähtien paremmin sekä ennaltaehkäiset 

vammojen syntymistä. 
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Itsevarmistavat laitteet: 
 
Autobelay on hyvä ja helppo tapa aloittaa kiipeilyharrastus, mutta siihen liittyy myös riskejä. 
Suosittelemme että aloitat ns kiipeilykokeilun kautta, jolloin turvallinen laitteen käyttö varmistuu 
ja voit jatkossa kiipeillä omatoimisesti.  
 
Itsevarmistavia laitteita voi käyttää omatoimisesti vain 14 vuotta täyttänyt (alaikäinen 
ainoastaan valvojan luvalla). Alle 14-vuotiaat käyttävät laitteita vanhempien/valvojan tai 
ohjaajan valvonnassa. 
 
Huom!  
 
Tarkista aina että olet kiinnitettynä laitteeseen. 
Tarkista aina että kiinnität sulkurenkaan valjaiden varmistuslenkkiin. 
Älä koskaan seiso laitetta käyttävän kiipeilijän alapuolella. 
 
  
Siisteys: 
 
• Käytä ns. mankkapalloa tai nestemäistä mankkaa. 
• Irtomagnesiumin käyttö ei ole sallittua.  
• Käytä aina jalkineita tai sukkia liikkuessasi kiipeilyhallissa. 
• Ulkokengillä ei ole sisään pääsyä tiloihimme. 
• Noudattakaa hallissa hyviä tapoja ja huomioikaa toiset. 
 
Kirkkonummella 3.10.2021. 
  
Climb@ masala pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä ja käyttöehtoja. Säännöt ja käyttöehdot 
ovat esillä kiipeilytiloissamme. 

 

 


