
 
      
7810 alueiden kunnossapito  TURVALLISUUSASIAKIRJA 
7822 leikkikentät   Akaan kaupungin ylläpitämät yleiset leikki-
    ja lähiliikuntapaikat 
 

 
1. JOHDANTO 

Akaan kaupunki ylläpitää leikkipaikkoja, jotka sijaitsevat kaupungin 
omistamilla viheralueilla tai kaupungin hallinnoimilla kiinteistön piha-
alueilla. 
Leikkipaikkoja ylläpidetään vähintään lakien ja asetusten määrittämän 
vähimmäistason mukaisesti.  
 

1.1.   Leikkipaikkojen turvallisuutta koskevia säädöksiä, lakeja ja  
  vaatimuksia 
   
  Leikkipaikkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon  
  vaikuttavat lait, viranomaisten määräykset ja ohjeet. Ne ohjeistavat 
  myös leikkipaikkojen perustamista, varustamista ja ylläpitoa. 
   
  Eurooppalainen standardi EN 1176-7 on vahvistettu suomalaiseksi 
  kansalliseksi standardiksi, se antaa ohjeita leikkikenttä välineiden   
  asennuksesta, tarkastuksesta, huollosta ja ylläpidosta. 
 

Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 edellyttää, että palvelun tarjoajan 
on laadittava turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman 
vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä 
tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville. 
Suunnitelmassa on otettava huomioon palvelun luonne ja toiminnan 
laajuus. 

 

  Valtioneuvoston asetus kulutuspalveluista annettavista 
   tiedoista 75/2004 

Kuluttajapalveluksesta terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan 

vaaran torjumiseksi on palvelun tarjoajan annettava kuluttajalle 
ennakolta riittävät tiedot vaaran torjumiseksi. 

Järjestyslaki 612/2003 määrittää leikkipaikat yleisiksi paikoiksi, 
jonka nojalla kaikki järjestyslain määräykset koskevat myös 
leikkipaikkoja, mm. koirien poissa pitäminen. 

  Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 ohjaa alueiden käyttöä ja 
  rakentamista. 
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1.2.  Valvontaviranomainen 

  TUKES tarkastaa leikkipaikat oman    
  valvontasuunnitelmansa mukaisesti. 

   Tarkastus kohdistuu:  

  ylläpitäjän leikkipaikkoihin kohdistuvana omavalvonta 
suunnitelmaan sekä turvallisuusasiakirjaan 

  leikkipaikan turvallisuuteen, kuntoon ja siisteyteen  

2. PALVELUN TARJOAJA 

2.1.  Organisaation tiedot 

Palvelun tuottaja on Akaan kaupunki, Alueiden kunnossapito, 
Mastotie 5, 37800 AKAA 

Palvelun tuottajan vastuina ovat leikkipaikkojen rakennuttaminen, 
ylläpitotyöt, turvallisuuden valvonta, asiakaspalautteisiin 
vastaaminen ja viranomaisyhteistyö.  

  Palvelun tarjoaja ja vastuuhenkilö: 
 
  Alueiden kunnossapito Mastotie 5 
   

kaupunginpuutarhuri Heli Laine, p. 040 3353273 
heli.laine@akaa.fi 

2.2  Leikkipaikkojen sijainti ja opastaminen 

Akaan kaupungin yleisistä leikkipaikoista on kartta kotisivuilla 
osiossa: palvelukartasto-palvelut. 

  Leikkipaikoille on asennettu tietokyltit, jossa on 

 leikkipaikan nimi 
  osoite  
 yleinen hätänumero 
 palvelun tarjoajan yhteystiedot 
 puhelinnumero ilkivalta- ja vikailmoituksille 

Leikkipaikkoihin liittyvissä asioissa tiedotuskanavana käytetään 
kaupungin nettisivuja. Tarvittaessa asioista tiedotetaan paikallislehdessä. 
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3. Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen tarkastussuunnitelma  

Akaan kaupunki suorittaa leikkipaikkojen tarkastuksia 
omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Erityinen huomio kiinnitetään 
tarkastuskäynnillä mahdollisesti vakavan onnettomuuden riskien 
aiheuttamaan vaurioon tai puutteeseen. Havaitun riskin 
seurauksena leikkiväline asetetaan välittömästi käyttökieltoon 
estämällä välineeseen pääsy vian korjaukseen saakka tai 
tarvittaessa poistamalla väline kokonaan. 

Vuositarkastukset, toiminnalliset tarkastukset ja 
käyttöönottotarkastukset tekee kaupunginpuutarhuri. Viikoittaiset 
silmämääräiset tarkastukset suorittaa tehtävään perehdytetty 
henkilö, joka kirjaa käynnit. 

3.1 Käyttöönottotarkastus 

Uutta leikkikenttää ei oteta käyttöön ennen käyttöönottotarkastusta. 
Tarkastus tehdään myös yksittäisiä leikkivälineitä vaihdettaessa 
asennuksen jälkeen. Tarkastuksessa varmistetaan leikkipaikan 
yleinen turvallisuus, leikkivälineiden ohjeiden mukainen 
asentaminen sekä muut turvallisuuteen liittyvät seikat, kuten turva-
alustat ja -etäisyydet. Käyttöönotto- ja vuositarkastukset voi tehdä 
vain ulkoleikkipaikkojen peruskurssin suorittanut henkilö tai riittävät 
pätevyydet omaava ulkopuolinen taho. Tarkastuksesta laaditaan 
pöytäkirja, joka merkitään BEM-huolto-ohjelmaan. Leikkikenttää ei 
voi ottaa käyttöön ennen kuin se on läpäissyt kaikki 
turvallisuusvaatimukset ja korjaukset on suoritettu. 
Käyttöönottotarkastukset tekee kaupunginpuutarhuri. 

3.2 Vuositarkastus 

Vuositarkastuksessa selvitetään välineiden, perustusten ja turva-
alustojen kokonaisturvallisuustaso. Tarkastuksesta taltioidaan 
pöytäkirja ja korjaussuunnitelma BEM- huolto-ohjelmaan 
Riskiarvioinnin perusteella tehdään tarvittavat korjaukset, 
selvitetään niiden kiireellisyysjärjestys sekä mahdolliset välineiden 
poistot. Vuositarkastus tehdään kerran vuodessa keväällä, heti 
maan sulettua siinä määrin, että turva-alusta ja leikkivälineiden 
perustukset voidaan tarkistaa. Vuositarkastuksen tekee 
kaupunginpuutarhuri. 
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3.3. Toiminnallinen tarkastus 

Tarkastuksessa todetaan välineiden toiminnallinen kunto kolmen 
kuukauden välein. Tarkastuksen tekee oma koulutuksen saanut 
henkilökunta tai pätevyyden omaava ulkopuolinen taho. Puutteet 
korjataan riskiarvioinnin mukaan. Tarkastus kirjataan BEM- huolto-
ohjelmaan. 

3.4. Silmämääräinen tarkastus 

Rutiininomainen tarkastus tehdään kerran viikossa tavanomaisten 
kunnossapitotöiden ohessa kulumisesta, sääolosuhteista tai 
ilkivallasta johtuviin vikoihin. Tarkastuksen tekee tehtävään 
perehdytetty ulkoalueiden hoitaja, jonka vastuulla leikkipaikan 
viikkohuolto kulloinkin on. Tarkastuksessa kiinnitetään huomio 
alueen yleissiisteyteen sekä leikkivälineiden eheyteen ja 
toimivuuteen. Viikko käynti merkitään BEM-huoltopäiväkirjaan. 

3.5 Kirjaukset 

Kaikki leikkialueilla tehtävät tarkastukset kirjataan BEM-huolto-
ohjelmaan. Asiakaspalautteena tai muuna tietona saatu ilmoitus 
leikkipaikkoja koskien tarkastetaan mahdollisimman pian. 
Käyttöpäiväkirjaan merkitään korjauksen tekijä ja päivämäärä, 
milloin työ on aloitettu ja milloin se on saatu korjattua. Huolto-
ohjelma ja käyttöpäiväkirjasta muodostuu dokumentti, jonka avulla 
voidaan jälkikäteen todeta vikojen havaitseminen ja korjaustoimet. 

3.6. Leikkikenttien peruskorjaus- ja ylläpitosuunnitelma 

Alueiden kunnossapidon tehtäväalue tekee vuosittain mahdollisten 
uusien leikkikenttien suunnittelun, kilpailutuksen, hankinnan ja 
rakennuttamisen. Suunnitelmasta tehdään tarvittaessa 
investointiesitys määrärahan saamiseksi talousarvioon. 
Lähiliikuntapaikat rakennuttaa kaupungin KT suunnittelu ja 
rakennuttaminen. 

Alueiden kunnossapidon tehtäväalue laatii vuosittaisen 
peruskorjaussuunnitelman, joka rahoitetaan TL hankekohtaisesta 
kalusto investointi määrärahasta ja käyttömäärärahoista. 

4.  Riskikartoitus 

Leikki- ja lähiliikuntapaikat ovat kaupunkilaisten yleisesti 
käytettävissä olevia alueita. Kiinteistöjen, kuten koulujen ja 
päiväkotien leikkikentät ja lähiliikuntapaikat ovat ensisijaisesti 
varattu kiinteistön käyttäjille niiden toiminta aikoina.  
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  Palvelun tarjoaja pyrkii luomaan puitteet, joista riskit on minimoitu ja 
  huomioitu niin, että alueen käyttö on olosuhteiden kohdalta  
  mahdollisimman turvallista. 

 

 

4.1. Riskien minimointi suunnittelussa 

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen suunnittelussa, peruskorjauksessa ja 
rakentamisessa riskejä minimoidaan asiantuntevalla suunnittelulla 
ja alueiden sijoittelulla. Sijoittelussa otetaan huomioon mm. 
maaston ominaisuudet, puusto, vesistö, liikenne tai muu toiminta 
alueella. 

 Uusien kohteiden suunnittelun aikana tehdään erillinen 
riskianalyysi, jossa kartoitetaan ympäristön riskitekijät. Käytöstä 
aiheutuvat riskit ehkäistään välineiden turvallisella sijoittelulla ja 
alueen aitauksella ehkäistään tarvittaessa muusta ympäristöstä 
aiheutuvia vaaroja, kuten liikenne tai vesistö vaarat. Kartoituksessa 
määritellään myös turvallisuutta parantavat rakenteet, kuten 
valaistus ja kulkuväylät. Kaikkien leikki- ja liikuntavälineiden tulee 
täyttää SFS-Standardit. Myös kaikkien muiden leikkipaikkojen 
rakenteiden ja kasvillisuuden tulee olla turvallisia ja myrkyttömiä. 

Rakenteilla olevat leikki- ja liikuntapaikat aidataan ja merkitään 
selvästi työmaa-alueiksi. Työmaa pidetään rakentamisen aikana 
siistinä ja työturvallisuudesta huolehditaan normaalien käytäntöjen 
mukaisesti. 

  Rakenteilla olevaa leikkialuetta ei saa ottaa käyttöön ennen  
  käyttöönottotarkastuksen hyväksymistä. Pöytäkirja ja  
  käyttöönottopäivämäärä kirjataan BEM-huolto-ohjelmaan. 

4.2. Riskien minimointi ylläpidossa 

Akaan kaupungin leikki- ja lähiliikuntapaikkoja hoidetaan 
kunnossapitosuunnitelman mukaisesti. Ylläpidolla tarkoitetaan 
leikkipaikkojen ja leikkikenttävälineiden hoitotöitä sekä 
kunnossapitotöitä. Hoitotöitä ovat leikkikenttien siivoustyöt, töhryjen 
poistot sekä kasvillisuuden hoitotyöt. Kunnossapitotöitä ovat 
leikkipaikan ja –välineiden korjaustyöt, kuten kuluneiden osien 
vaihtaminen ja turva-alustan korjaukset. 

Leikki- ja lähiliikuntapaikat ovat aktiivisen huollon ja ylläpidon alla 
pääsääntöisesti sulan maan aikana. Talvella leikkikenttiä voi 
käyttää, mutta olosuhteiden vuoksi huolto- ja ylläpito on 
rajallisempaa. Leikki- ja lähiliikuntapaikoilla suoritetaan 
silmämääräisiä tarkastuksia myös talvella muun ylläpidon 
yhteydessä. 
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Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin leikkipaikoilla voi olla 
häiriökäyttäytymistä ja ilkivaltaa. Tämä saattaa aiheuttaa 
ennakoimattomia vaaratilanteita. Monet leikkipaikat sijaitsevat 
luonnonalueilla, mistä johtuen sää- yms. ilmiöt saattavat haitata, 
rajoittaa tai jopa estää niiden käyttöä. Osa ilmiöistä on nopeita ja 
vaikeasti ennakoitavia, mistä johtuen käyttäjillä on velvollisuus 
arvioida käytön turvallisuutta myös itse. 

4.3. Hoitotyöt 

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen hoitotöitä tekevät alueiden 
kunnossapidon perehdytetyt vakituiset työntekijät, kausityöntekijät 
sekä koululaiset. Kaikki hoitotyöt kirjataan BEM-huolto-ohjelman 
käyttöpäiväkirjaan. 

4.4. Kunnossapitotyöt 

Leikkipaikkojen välineiden kunnossapitotöitä tekevät alueiden 
kunnossapitohenkilökunta, kuntouttavassa työtoiminnassa olevat 
ryhmät sekä yksityiset yrittäjät. Kaikki kunnossapitotyöt kirjataan 
huolto-ohjelman käyttöpäiväkirjaan. Käyttäjäpalautteen tai muuta 
kautta saadut vikailmoitukset kirjataan ja tarkastetaan kohteessa 
mahdollisimman nopeasti toimenpiteitä varten. 

4.5. Turvallisuuteen perehdyttäminen 

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen kunnossapitoon eikä tarkastuksiin ole 
riittävästi koulutettua omaa henkilökuntaa. Tarkastukset tehdään 
kaupungin koulutuksen saaneilla henkilöillä ja korjaukset 
pääsääntöisesti yksityisiltä, joiden työtä on valvottava, jotta 
turvallisuusmääräykset täyttyvät. 

Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen hoitotöihin osallistuvat 
kausityöntekijät perehdytetään työsuhteen alussa tehtäviin ja 
työturvallisuusasiakirjaan. 
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4.6. Onnettomuudet ja vaaratilanteet 

  Kaikilla leikkipaikoilla on ilmoitustaulu, jossa ilmoitetaan hätänumero 
  onnettomuuksien ilmoittamiseksi sekä puiston nimi, ylläpitäjä ja sen 
  yhteystiedot ja puiston osoite. 

 

4.7. Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden kirjaaminen 

Kaikki onnettomuudet ja vähältä piti –tilanteet kirjataan 
mahdollisimman tarkasti. Tietoon tulleet tilanteet ohjataan 
vastuuhenkilölle, joka koostaa kaikki tapahtumat myöhempiä 
korjaus toimenpiteitä varten. Mahdollinen onnettomuusraportti 
laaditaan tarvittaessa erikseen poliisia tai työsuojelupiiriä varten. 

Onnettomuusraportti toimitetaan myös kuluttajasuoja viranomaiselle 
terveydensuojelu@tampere.fi  Ilmoituksen pitää sisältää ainakin 
seuraavat asiat: 

 päivämäärä ja 
kellonaika 

 tilanteen kuvaus 
 tapahtumapaikka 
 yhteystiedot 
 tehdyt toimenpiteet 
 kirjauksen tekijän nimi 

   

  Vähäisiä vahinkoja ei raportoida valvontaviranomaisille. 

Lähteet:  

 Terveydensuojelulaki 763/1994 ja asetus 1280/1994 
 Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 

turvallisuudesta 920/2011 
 Pelastuslaki 
 Järjestyslaki 
 Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja 

kuluttajapalveluista annettavista tiedoista 613/2004  

 

    

  

 

mailto:terveydensuojelu@tampere.fi

