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Tulethan vain terveenä kiipeilemään! Puistossa tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa ja suosittelemme, että 

pesette kädet jo ennen puistoon saapumista. Puistossa on mahdollisuus käyttää käsidesiä. Puistossa 

liikkuessa tulee noudattaa turvavälejä. Ohjauksessa kerrotaan tarkemmin, miten turvavälejä noudatetaan 

kiipeilyradoilla. Työntekijämme käyttävät lähikontaktissa maskeja, kun maskisuositus on voimassa. 

HUOM! Puiston ollessa täynnä, on hyvä varautua jonottamiseen. 

Raskaana kiipeily Kokonniemessä ei suositella. 

Voit nauttia seikkailupuistosta ilman aikaisempaa kokemusta kiipeilystä. Kaikkien asiakkaiden tulee 

osallistua turvallisuusohjeistukseen. Turvallisuusohjeistuksessa opit kulkemaan turvallisesti puistossa ja 

tutustut turvallisuusvarusteisiin. 

Kaikkien 6 radan suoritukseen menee noin 2-3 tuntia. Aikaa kiipeilyyn on käytettävissä aina puiston 

sulkemiseen saakka. Otathan huomioon, että alussa tulee varata hyvin aikaa valjaiden pukemiseen, 

perehdytykseen ja harjoitusradan suorittamiseen.  

Lapset, jotka ovat alle 18v, tarvitsevat aikuisen allekirjoituksen käyttöehtolomakkeeseen. Myös lapsille 

tarjotaan perusteellinen turvallisuuskoulutus. Henkilökuntamme pystyy aina myös auttamaan ratojen 

suorittamisessa neuvomalla maan pinnalta. Alle 13-vuotiaan lapsen mukana täytyy olla aikuinen 

kiipeilemässä (yläköysiradalla), alaköysiradalla riittää, että on aikuinen vieressä. Max 4 lasta per aikuinen.  

Ilmoita henkilökunnalle, jos tarvitset hieman apua kiipeilyssä. Ohjaajan rohkaisut ja vinkit yleensä 

auttavat jatkamaan eteenpäin. Jos päätät lopettaa ja haluat alas, henkilökunta auttaa sinut turvallisesti 

alas. Haemme kiipeilijöitä alas radoilta päivittäin, joten se kuuluu ihan meidän rutiinitehtäviimme. 

Tarvitset kiipeilyyn kengät, joilla on turvallista kiipeillä ja ovat mukavat jalassa. Voitte halutessanne ostaa 

hanskat seikkailupuistosta hintaan 3,50 € tai tuoda omat tyköistuvat hanskat mukana. 

Kiipeily on mukavampaa ilman ylimääräisiä tavaroita mukana radoilla. Kiipeilyvaljaiden alle jäävät taskut 

tulee olla tyhjät. Jos haluat ottaa esim. puhelimen mukaan, niin kätevin paikka on rinta- tai reisitasku.  

Otamme aina mahdollisuuksien mukaan asiakkaan lähtökohdat ja henkilökohtaisen toimintakyvyn 

tapauskohtaisesti huomioon. Lastenpuistossa on myös mahdollista kiivetä aikuisilla, jossa avustaja voi 

auttaa paremmin maan pinnalta. 

Vähimmäispituus yläköysiradoilla on 115 cm, ja yhdellä radalla 140cm. Alaköysiradalla suositusikä on 2v 

alkaen. 

Varusteet ei saa viedä pois seikkailupuiston alueelta eikä luovuttaa toiselle henkilölle. Jos on tarve riisua 

varusteet, pyydäthän henkilökunta tarkistamaan, että se on jälleen puettu asianmukaisesti.  

Asiakas tulee huolehtia käyttämistään varusteista ja rakenteista. Jos varusteille tai rakennelmille koituu 

vahinkoa asiakkaan laiminlyönnin tai tahallisen toiminnan vuoksi, on asiakas velvollinen korvaamaan 

aiheutuneet vahingot Kokonniemen seikkailupuistolle.  

 

Pitkät hiukset on sidottava kiinni! Poista kaikki esineet jotka voivat pudota tai muodostaa riskin (esim. 

korut, huivit yms.)  

Radoille ei saa mennä sairaana, alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.  

 


