
PlayCare
Luomme asiakkaillemme mielenrauhaa 
ja kustannussäästöjä rakentamalla, 
tarkastamalla ja huoltamalla asiakkai-
demme kaikki leikki-ja liikunta-alueet 
alan parhaalla ammattitaidolla ja
ympäristöä kunnioittaen. 

Olemme luotettava kumppani.
Ennakoimme asiakkaidemme tarpeet.

playcare.fi | playcare@lappset.com
Torpparinmäentie 4, 00690 Helsinki

Tarkastukset ja huoltoraportti

Tarkastamme kaikkien valmistajien leikki-ja liikunta-
välineet. Tarkastuksilla laadimme asiakkaalle digitaa-
lisen huolto- ja korjaussuunnitelman sekä turvalli-
suusraportin. Olemme suorittaneet Suomessa yli
50 000 tarkastusta, ja niiden yhteydessä on löydetty 
180 000 todettua ja riskiarvioitua vikaa.

Pyydä meiltä huoltoraportin demotunnukset!

Puhdistuksessa turva-alusta siistitään irtomateriaa-
leista, sekoitetaan, ilmataan ja pehmennetään.
Alustan puhdistaminen on tärkeää, sillä arvioiden 
mukaan lähes puolet tai puolet leikkivälineissä aiheu-
tuvista vammoista johtuu puutteellisesti hoidetuista 
alustoista*. Alustan puhdistaminen on myös 30 kertaa 
ekologisempaa ja yli 50 % edullisempaa kuin tiivisty-
neen alustan vaihto. Teemme myös uimarantojen ja 
beach volley -kenttien puhdistuksia.

Sovi testikäynti!

*(Konsumentverket 2008, Ruotsi)

JÄRKEVÄÄ KUNNOSSAPITOA

Turva-alustojen puhdistus
EKOLOGISUUS JA KUSTANNUSTEHOKKUUS
EDELLÄ

Muut palvelut
– ASENNUKSET

– TURVA-ALUSTAT

– HUOLTO JA VARAOSAT

– HIC-TESTIT

– UUSI ELÄMÄ

– URHEILUKENTTIEN ELINKAARIPALVELUT
LEIKKI- JA LIIKUNTAPAIKKOJEN ELINKAARIPALVELUT
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paikan 
vuosi

Leikki- ja 
liikuntapaikan vuosi
TÄRKEIMMÄT VUOSITTAISET 
TOIMENPITEET

Vuosisuunnitelmaan on listattu 
yleisimmät kausikohtaiset toimen-
piteet tarkastusten, huoltojen ja 
suunnitelmien osalta.

TARKASTUKSET

HUOLTOTOIMENPITEET

SUUNNITELMAT JA KOULUTUKSET

TAMMIKUU
Toiminnallinen tarkastus  (lataa 
huoltopöytäkirja playcare.fi)

Turvallisuusasiakirjan päivitys

HELMIKUU
Kauden huoltosuunnitelman laati-
minen ja varaosatilaukset (esim. 
turvallisuuspuutteiden korjaukseen 
sekä riittävä käsivarasto yllättäviin 
tilanteisiin: laakereita, istuimia, pultte-
ja, muttereita ja näiden suojia)

MAALISKUU
Koulutuspäivä leikki- ja liikunta-
paikkojen turvallisuudesta

HUHTIKUU
Vuotuinen tarkastus- ja rutiinihuol-
tokierros alkaa

Suunnitellaan ja aloitellaan kauden 
pienkorjaukset

TOUKOKUU
Uimarannat kesäkuntoon! (esim. 
pukukoppien tarkastus- ja huolto-
kierros ja rantahiekan puhdistus)

KESÄKUU
Turva-alustojen paikkaus ja huolto 
koulujen ja päiväkotien alueilla 
alkaa. Muista HIC-testata alustat!

MARRASKUU
Varautuminen talveen, (esim. istuinten 
poistaminen keinuista, ei talvikunnossa-
pitoa -kyltit, lumenkaatopaikkojen 
merkitseminen ja aurausreittien 
varrelta välineiden merkitseminen.)

LOKAKUU
Toiminnallinen tarkastus

Turva-alustan paikkaukset ja huollot 

SYYSKUU
Uimarannat talviteloille! 
(esim. rantahiekan puhdistus)

Seuraavan kauden korjaus- ja 
ylläpitobudjetin laatiminen

ELOKUU
Turva-alustojen paikkaus ja huolto 
leikkipaikoilla ja -puistoissa alkaa

HEINÄKUU
Toiminnalliset tarkastukset


