
Leikki- ja lähiliikuntapaikan käyttöönottotarkastuksesta 
 
Yleistä 
 
Leikki- ja lähiliikuntapaikan turvallisuuden kannalta käyttöönottotarkastus on eri tarkastustyypeistä tärkein. 
Mitä vähemmälle kohteen suunnitteluvaiheen turvallisuustarkastelu on jäänyt ja mitä ylimalkaisempaa 
rakennusvaiheen valvonta on ollut, sitä ratkaisevampi rooli käyttöönottotarkastuksella on. Myös kohteen 
rakentaneen tahon vähäinen taito- ja kokemustaso korostaa käyttöönottotarkastuksen merkitystä. Tämä 
tarkastus tuo oikea-aikaisesti tehtynä heti esiin rakentamien puutteet ja antaa mahdollisuuden siihen, että 
ylläpitäjä pääsee aloittamaan ”puhtaalta pöydältä” eikä sen tarvitse myöhemmin kiistellä tilaajan kanssa 
mahdollisista rakentajan virheistä. Mahdollisissa virheiden korjauksissa voi liikkua projektiin nähden 
yllättävänkin suuria rahasummia. Mikäli korjauksiin päädytään, ei ole taloudellisesti yhdentekevää 
suoritetaanko korjaukset takuuaikana vai sen jälkeen. Käyttöönottotarkastukseen kannattaa siis panostaa 
ja se on aivan eri asia kuin rakennuskohteen vastaanottokatselmus.  
 
Hyvässä tarkastuksessa tarkastetaan kohteen kokonaisturvallisuustaso sisältäen paitsi itse leikki- ja 
liikuntavälineet ja niiden putoamisalustat, myös kohteen muut rakenteet, mahdollinen aita, välitön 
ympäristö (esim. teiden, jyrkkärantaisten vesistöjen tai pudotusten läheisyys, vanhojen puiden kunto ja 
vahvasti myrkylliset kasvit) ja sen vaikutukset itse kohteeseen sekä käyttäjien informointi. 
 
Leikkipaikkoja koskeva eurooppalainen turvallisuusstandardi EN 1176-1 ohjeistaa käyttöönottotarkastuksen 
tehtäväksi kohteen valmistuttua ennen sen käyttöönottoa. Skeittipaikkoja koskeva standardi EN 14974 sekä 
Parkourpaikkoja koskeva standardi EN 16899 edellyttävät käyttöönottotarkastuksen tekemistä ennen 
kohteen käyttöönottoa. On siis erittäin järkevä ulottaa käyttöönottotarkastus koskemaan kaikentyyppisiä 
leikki- ja lähiliikuntapaikkatyyppejä. 
 
Käyttöönottotarkastuksen yhteydessä ei voi liikaa korostaa kokonaisturvallisuustason merkitystä. Se 
tarkoittaa mm. sitä, että ymmärretään lasten käyttävän leikkipaikan kaikkia rakenteita riippumatta siitä, 
ovatko ne alun perin leikkivälineiksi tarkoitettu. Leikki ja liikunta-aktiviteetit leviävät hyvin usein kohteen 
välittömään läheisyyteen ja se on välttämätöntä huomioida. Usein miten on kuitenkin vaikeaa vetää 
kuvitteellista kohteen rajaa, jonka sisäpuolisia asioita tarkastellaan. Tätä vaikeutta ei kannata pelätä, vaan 
tarttua rohkeasti haasteeseen ja miettiä kohteen oikeaa ja todennäköistä käyttöä. 
 
Euroopan standardisoimisjärjestön piirissä on laadittu tarkastamista ja tarkastajia käsittelevä ohjetasoinen 
julkaisu, standardikielellä ilmaistuna tekninen raportti. Periaatteellisesti otettuna standardikin on 
ohjeellinen vaikka se kansallisen lainsäädännön kautta saakin melko vahvan aseman. Em. tekninen raportti 
CEN/TR 17207 vuodelta 2018 on painoarvoltaan tai velvoittavuudeltaan standardia vähäisempi. Tuo 
raportti tullaan suomentamaan vuoden 2018 aikana. Se on hyvää ja syventävää luettavaa leikki- ja 
lähiliikuntapaikkojen tarkastustoimintaan liittyen. Kuten alan standardejakin, myös teknistä raporttia 
tultaneen myymään Suomen standardisoimisliitossa, www.sfs.fi  
 
Kuka on sopiva tarkastaja? 
 
Useissa leikki- ja lähiliikuntapaikkoja koskevissa toimintokohtaisissa (esim. ulkokuntoilu, skeitti jne.) 
standardeissa todetaan, että käyttöönottotarkastuksen tekijän tulisi olla pätevä. Nämä standardit eivät 
kuitenkaan tarkemmin pätevyyttä kuvaa.  
 
Edellä mainittu tarkastustoimintaa koskeva tekninen raportti kuvaa aihealuetta yksityiskohtaisemmin. 
Käytännössä pitää muistaa, että Suomessa leikki- tai lähiliikuntapaikkojen tarkastaminen ei edellytä 
viranomaisten taholta tarkastuksen tekijältä mitään tiettyä tutkintoa tai sertifikaattia. Kuka tahansa voi siis 
tämän toimialan tarkastuksia tehdä. Eri asia on, kuka suoriutuu eri tarkastuksista kunnialla. Hankkeiden 

http://www.sfs.fi/


kaupallisissa ehdoissa voidaan toki edellyttää tarkastajalta juuri sitä, mitä tarkastuksen tilaaja haluaa. 
Viherympäristöliiton ja sen alaisen leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunnan suositus on, että 
tuoreen ja ajan tasalla olevan ”kirjaviisauden” lisäksi tarkastajalta edellytetään riittävää ja tehtävään 
soveltuvaa työkokemusta – sitä enemmän, mitä haasteellisemmasta tarkastuksesta on kyse.  
 
Jokainen tarkastaja aloittaa uransa joskus ensimmäisestä toimeksiannostaan tai työtehtävästään. 
Tarkastustyön tilaajan tai toimeksiantajan tulee varmistaa, että henkilö on tehtäväänsä mahdollisimman 
hyvin soveltuva. Silmämääräisen tarkastuksen tekijälle voi riittää osaava vartin perehdytys, mutta 
haastavan kohteen huolellinen ja kattava, aidosti ammattitaitoinen käyttöönottotarkastus vaatii paljon 
laajamittaisempaa opiskelua ja runsaasti monipuolista työkokemusta. 
 
”Kirjaosaamisen” puolesta ammattitaitoinen tarkastaja tuntee riittävällä tarkkuudella vähintään kaikki 
toimeksiantonsa piiriin kuuluvat alan turvallisuusstandardit sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tätä 
aihealuetta koskevat ohjeet. Yksi pieni, mutta olennainen mainitsemisen arvoinen tietolähde on myös 
loppuvuodesta 2017 uudistunut Ympäristöministeriön asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta (ennen 
Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa F2). Standardeihin liittyy joitain teknisiä raportteja sekä 
standardien virallisia tulkintoja, joihin on hankala päästä itsenäisesti käsiksi osallistumatta säännöllisesti 
alan täydennyskoulutuksiin tai ottamatta osaa alan standardisoimistyön kansallisella ja/tai kansainvälisellä 
tasolla. Molemmat edelliset ovat käytännössä kaikille halukkaille mahdollisia. 
 
Monesti kiistellään siitä, voiko kohteen rakentamiseen osallistunut henkilö tehdä omalle työlleen 
käyttöönottotarkastuksen. Tätä puoltava näkökulma perustuu usein siihen, että itse asentaja tietää 
tarkalleen, miten välineet on kasattu ja millaisia maan alle jääneet rakenneosat ovat. Päinvastainen 
näkökulma perustuu puolueettomuuteen ja siihen, että monesti huolellinen ja ammattitaitoinen 
asentajakin voi tehdä virheen ja ulkopuolinen ammattitaitoinen tarkastaja toimii asentamisen varmistajana. 
Hyvä nämä näkökulmat yhdistävä tapa on, että asentaja dokumentoi ennakkoon sovitulla tavalla, 
esimerkiksi valokuvilla, sellaiset rakenneosat, joita valmiin kohteen tarkastaja ei voi varmuudella rakennetta 
edes osin purkamatta todeta. Ihanteellista on, että käyttöönottotarkastaja pääsee tarkastamaan työmaan 
aikana kaikki kriittiset välivaiheet. Hyvään käytäntöön kuuluu myös se, että käyttöönottotarkastusraportti 
toimitetaan myös asentajalle. 
 
Hyvä tarkastaja pitää hyvällä tavalla oman päänsä, eikä anna esimerkiksi tilaajan, välinevalmistajan, 
urakoitsijan tai muun tahon vaikuttaa haitallisesti tarkastuksen tulokseen. Konsulttina toimivalla 
tarkastajalla kannattaa olla vastuuvakuutusasiat kunnossa ja tämä on yksi tarkastuksen tilaajan 
varmistettavista asioista.  
 
Tarkastuksen sisältö ja hyvä tarkastusraportti 
 
Alan standardeissa ei kuvata leikki ja liikuntavälineiden tarkastuksen sisältöä, mutta leikkivälineiden 
putoamisalustojen käyttöönottotarkastusraportissa ilmoitettavat asiat kuvataan vuonna 2017 
päivittyneessä standardin EN 1176-1 liitteessä H kohtalaisen tarkasti. Tärkein niistä on vahvistus siitä, onko 
alustan riittävä iskunvaimennus saavutettu. Tämä vaatii vähintään juuri kyseisen putoamisalustana 
käytetyn materiaalin ominaisuuksien tuntemista ja alustakerroksen sekä sen pinta-alan mittauksia 
(mittanauhalla tai vast.) tai epäselvissä tapauksissa peräti standardin EN 1177 mukaan tehdyn HIC –testin 
tekemistä. Kannattaa muistaa, että iso osa leikkipaikan onnettomuuksista johtuu putoamisesta. 
 
Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta onkin antanut suosituksen, että valettavilla ja paikalla 
sekoitettavilla putoamisalustoilla tehtäisiin ennen käyttöönottoa HIC-testi. Testin tekemisestä tai 
sisällyttämisestä rakennusurakoihin päättää aina tilaaja. Vaikka testilaitteistoja on tällä hetkellä 
maassamme vielä vähän, niiden määrän uskotaan lähivuosina kasvavan kysynnän mukaan. 
 
Hyvä tarkastusraportti esittää ainakin seuraavia asioita: 



 
• Mihin kohteeseen ja milloin tarkastus on tehty 
• mahdollisesti tarkastukseen vaikuttavat tekijät (sää, jne) 
• Mihin tarkastus perustuu. Yleensä tässä on hyvä mainita vähintään kohteeseen sopivat alan 

standardit ja viranomaismääräykset. Myös se, että tarkastaja on em. lisäksi käyttänyt omaan 
kokemukseensa perustuvaa harkintaa/riskinarviointia, kannattaa mainita niin, että siihen 
perustuvat huomiot tulevat selvästi esille. 

• Miten putoamisalustat on teknisesti tarkastettu tai ei ole tarkastettu 
• Tarkastuksen tilaajan kanssa on hyvä selvittää etukäteen (jo tarjouspyynnössä), halutaanko 

maininta kaikista kohteen tuotteista vai vain niistä, joissa esiintyy puutteita. 
Tarkoituksenmukaisuus on varmasti kaikkien etu. Kaikki puutteet on hyvä mainita, tarkastajan ei 
ole hyvä olla suodatin ja jättää omasta mielestä pikkuseikat kokonaan mainitsematta. Viittaaminen 
jokaisessa puutekohdassa tiettyyn standardin kohtaan, viranomaisohjeeseen tms. tekee raportit 
helposti vaikealukuiseksi, raskaaksi ja kalliiksi laatia eikä näin ole välttämättä tarkoituksenmukaista 

• Riittävästi valokuvia (yhdessä tekstin kanssa) niin, että raportin lukijan on mahdollista paikallistaa 
puute 

 
Hyvä tarkastusraportti on vasta puolivälissä silloin, kun puutteet on esitelty. Toinen ja vaativampi puoli 
raportointia on puutekohtainen riskinarviointi. Sen perusteet on hyvä mainita raportissa. Riskinarviointi on 
kokeneen ammattilaisen työtä ja helpottaa mahdollisesti kokemattomampaa tilaajaa hahmottamaan 
oleelliset asiat. Näin myös raportin oleellisimmat puutteet lähtevät todennäköisesti korjaantumaan. 
 
Käyttöönottotarkastuksen toimeksiannossa on hyvä tuoda esiin, haluaako tilaaja tarkastajalta 
toimenpidesuosituksia mahdollisille puutteille. Niitä annettaessa kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä 
asiantuntematon korjaus epämääräisen ohjeen perusteella voi johtaa toiseen puutteeseen tai alkuperäistä 
huonompaan tilanteeseen. 
 
Tarkastusraportin ei kuulu olla käskevä, siinä ei anneta lupaa tai määrätä rajoitteita tai peräti käyttökieltoja. 
Se tehtävä kuuluu alueen omistajalle/toiminnanharjoittajalle tai joissain harvoissa tapauksissa 
valvontaviranomaiselle eli Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Hyvän tarkastusraportin teksti on 
mahdollisimman selvää ja yksiselitteistä. Käyttöönottotarkastus on prosessina onnistunut silloin, kun se 
johtaa mahdollisten puutteiden nopeaan ja hyvässä hengessä tapahtuvaan korjaamiseen. 
 


