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JOHDANTO:
TUOTETURVALLISUUSLAKI JA KULUTTAJAPALVELUKSET

Tuoteturvallisuuslain

( 914 / 86 ) tarkoituksena on kuluttajan suojaaminen

kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten ( laki 539 / 93 ) aiheuttamilta vaaroilta.
Kuluttajapalvelusta pidetään tuoteturvallisuuslain mukaisella tavalla vaarallisena, jos
siinä toistuu jokin vaarallinen toiminto tai suorittamisessa käytetään vaarallista
tavaraa,

ei

jonka

muuten

voitaisi

katsoa

kuuluvan

tuoteturvallisuuslain

soveltamisalan piiriin. Palvelus voi olla vaarallinen myös palveluksesta annettujen
totuudenvastaisten, harhaanjohtavien tai puutteellisten tietojen vuoksi. Palvelu voi
olla vaarallinen joko omaisuudelle tai terveydelle. Tuoteturvallisuuslain mukaisten
palvelujen

valvonta

kuuluu

Kuluttajavirastolle,

lääninhallitukselle

ja

kuntien

terveystarkastajille.

Tuoteturvallisuuslaki siis koskee paitsi kulutustavaroita myös palveluita. Kuntosalien,
leikkikenttien,
kampaamo-

huvipuistojen
ja

ja

parturipalvelujen

laskettelurinteiden
tarjoajat

ylläpitäjät

joutuvat

sekä

ottamaan

kauneus-,

huomioon

sen

vaatimukset. Liittämällä kuluttajapalvelut vuonna 1993 tuoteturvallisuuden piiriin
Suomi

toimi

edelläkävijänä

Euroopassa.

markkinavalvontaprojektien toteuttamisen
kuluttajapalvelusten

turvallisuutta,

ja

Laki

on

mahdollistanut

Näin

on

palvelusektorilla.

selvitysten

nojalla

ryhdytty

kartoitettu
korjaamaan

puutteita.

Vuoden

1998

markkinavalvontaprojektin

kohteena

oli

leikkikentät.

Projektin

ajankohta oli touko-, kesä- ja heinäkuu ja Oulun kaupungin ympäristövirasto rajasi
projektin koskemaan kaupungin ylläpitämiä leikkikenttiä. Projektin avulla kartoitettiin
leikkikenttien

laitekantaa

sekä

yleiseen

kunnossapitoon

liittyviä

seikkoja.

Kartoituksen pohjalta voidaan puuttua välittömästi mahdollisiin epäkohtiin ja korjata
leikkikenttien laitteissa ilmeneviä puutteita.
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1. LEIKKI KENTTIEN ERITYISVAATIMUKSET

Leikkikentät lasketaan tuoteturvallisuuslain piiriin kuuluviksi palveluiksi. Leikkikentän
ylläpitäjät ( kunta, muu julkinen yhteisö, asunto-osakeyhtiö ) ovat tällöin palvelun
tarjoajia ja myös heitä koskee huolellisuusvelvoite.

Huolellisuusvelvoite pitää

sisällään velvollisuuden huolehtia luovuttamansa palvelun turvallisuudesta.

1.1. Vaatimukset välineiden valmistajille

Vaatimukset leikkikenttävälineiden pystytykselle, tarkastukselle ja kunnossapidolle
on standartoitu. Lisäksi on myös vaatimukset informaatiolIe, joka valmistajan on
toimitettava ylläpitäjälIe.
Seuraavassa osa vaatimuksista:

'" valmistaja antaa pystytysohjeet
'" valmistaja antaa kunnossapito-ohjeet
'" ohjeissa on määriteltävä, kuinka usein väline tai sen osat on tarkastettava tai
huollettava ( visuaalinen rutiinitarkastus, toiminnallinen tarkastus ja vuosittainen
päätarkastus )

1.2. Vaatimukset leikkikenttien ylläpitäjille

Leikkikenttien ylläpitäjien puolestaan tulee huolehtia, että tarkoituksenmukainen
tarkastusohjelma on olemassa ja toteutetaan jokaisella leikkikentällä pitäen mielessä
paikalliset olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tarkastusten tiheyteen ja valmistajan
ohjeisiin.

Jos vakavia puutteita tarkastuksessa havaitaan,

ne on

korjattava

viipymättä. Jos korjaus ei ole mahdollista, välineen käyttö on estettävä.
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1.3. Vaatimukset alustamateriaaleista
Leikkikentillä käytettävästä alustamateriaalista on yleisiä vaatimuksia sekä lisäksi
erityisvaatimuksia alueille, missä tarvitaan iskua vaimentava materiaali. Seuraavassa
on osa vaatimuksista:

'" alustassa ei saa olla teräväreunaisia osia tai vaarallisia ulokkeita

*
*

alusta ei saa muodostaa kohtia, joihin voi tarttua kiinni
irtomateriaalia ( esim. hiekkaa, soraa) käytettäessä alusta on käytön aiheuttaman

hävikin takia asennettava 200 mm paksummaksi kuin laboratoriotestit osoittavat

*

jos vapaa putoamiskorkeus on alle 600 mm, voidaan käyttää materiaaleja joiden

iskunvaimennuskykyä ei ole testattu ( ei tiiliä, kiviä, betonia, asfalttia tai puuta)

*

välineiden, joiden vapaa putoamiskorkeus on yli 600 mm, alapuolella tulee olla

iskua vaimentava alusta koko sillä alueella, mihin voi pudota ( laajuus n. 1,5 - 2,5 m )

Esimerkkejä alustamateriaalista:

*

Hiekka ( raekoko 0.2 - 2 mm, mukana ei saa olla savea ): vähintään 20 cm ( jos

putoamiskorkeus 3 m, vähintään 40 cm )

*

Kumi tai muut synteettiset materiaalit: valmistaja ilmoittaa kerroksen paksuuden

2. LEIKKI KENTTIEN MARKKINAVALVONTAPROJEKTI

Oulun

kaupungin

leikkikenttien

ympäristövirasto suoritti

tuoteturvallisuutta

koskevan

1.5. - 30.6.1998

välisenä

markkinavalvontaprojektin.

aikana
Projektin

laajuus oli viranomaisten harkinnassa ja Oulussa se rajattiin koskemaan pelkästään
kaupungin leikkipuistoja. Toukokuussa tarkastettiin 32 leikkikenttää ja kesäkussa 55
leikkikenttää.

Projektin päätarkoituksena oli kartoittaa leikkikenttien laitekanta sekä tarkastaa
kentillä lähinnä yleiseen kunnossapitoon liittyviä seikkoja. Välineiden teknisiä
yksityiskohtia tarkastetaan myöhemmin, kun vaatimusstandardit ovat valmiimmat.
Tosin

tässäkin

kartoituksessa

kiinnitettiin

erityistä

huomiota

keinujen

ja

kiipeilytelineiden alustoihin, joista on olemassa erityisvaatimuksia.
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Yleisiä tarkastuskohteita olivat seuraavat:

'" onko lahonneita puuosia ( erityisesti puun ja maan, metallin tai betonin
kosketuskohdissa )
'" onko ruostuneita metalliosia ( metallin ja maan kosketuskohdat, metalliset
kiinnikkeet ym. )
'" onko kuluneita / löystyneitä osia ( keinujen kiinnitykset, laakerit )
'" onko rikkoontuneita tai puuttuvia osia (tikkuja, sälöjä, rikkoutuneita pintoja ym. )
'" turva-alustojen kunto ( onko alustat kunnostettu talven jälkeen valmistajan
ohjeiden mukaan)
'" yleinen siisteys ( roskat, "töherrykset" )

3. LEIKKIVÄLINETYYPIT

Alla on

lueteltu erilaisia leikkivälinetyyppejä.

Ne voivat esiintyä leikkikentillä

itsenäisinä yksikköinä tai niistä on koottu "monitoimi" yksiköitä. Leikkikenttien
laitekantaa kartoitettaessa monitoimiyksiköitä ei ole hajotettu osiin, ellei sitten
monitoimiyksikön jokin erillinen yksikkö ole rikki tai puutteellinen. Suurin osa
monitoimiyksiköistä oli kiipeilytelinekokonaisuuksia ja on tilastoitu kiipeilyteline otsakkeen alle. Keinut ( tukipiste ylhäällä ) on laskettu jokaisesta tolppavälistä
yksitellen.

'" Iiukumäki

'" keinu ( tukipiste ylhäällä)
'" keinu ( tukipiste alhaalla)
'" keinumisköysi
'" kiikkulauta

'" riippusilta
'" köysi rata
'" karuselli
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'" kiipeilyteline
'" kiipeilyverkko
'" kiipeilyköysi

*

palomiehen tanko

'" tomi
'" tunneli

" hiekkalaatikko

*

leikkimökki

'" rekki

*

puomi maali ( esim. jalkapallo)

*

katokset

'" pöydät ja penkit
'" pergolat
'" roskikset
" aidat
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4. VALVONTAPROJEKTIN TULOKSET

4.1. TOUKOKUU 1998

Toukokuussa tarkastettiin 32:n leikkikentän välineiden kunto.

Lahonneet osat

Leikkivälineistä

löytyi

lahonneita

osia

kuudella

leikkikentältä.

Kahdessa

kiipeilytelineessä tai katoksessa oli katto heikko, jolloin se voi pettää, jos joku kiipeää
katolle. Katolle kiipeäminen pitäisi joko estää tai sitten vahvistaa kattoa.

Ruostuneet osat

Ruostuneita metalliosia oli suhteellisen paljon. Useissa keinujen ( tukipiste ylhäällä)
metallisissa kiinnikkeissä oli ruostetta. Tällaisia keinuja löytyi 18:lta leikkikentältä.
Linnun tms. muotoisten keinujen ( tukipiste alhaalla) jouset olivat osittain ruosteessa
1O:lIä leikkikentällä. Nämä keinut olivat usein muutenkin kuluneita, maalin ja hionnan
tarpeessa. Muita välineitä, joista löytyi ruosteisia osia, olivat mm. kiipeilyköyden
kiinnike, kiipeilyverkko, köysirata, karuselli ja Iiukumäen reunat. Ruosteisia osia
sisältäviä kiipeilytelineitä löytyi kahdeksalta leikkipaikalta.

Kuluneet Ilöystyneet osat

Hyvin kuluneita tai löystyneitä kiinnityksiä tai laakereita ei keinuissa esiintynyt. Sen
sijaan kuluneita maali- ja puu pintoja oli runsaasti. Useissa kiipeilytelineissä,
keinuissa sekä hiekkalaatikon laidoissa oli tikkuinen ja kulunut puu- ja maalipinta.
Useimmilla leikkikentillä kaipaa jokin väline maalia ja I tai hiontaa.

Alustat

Keinuja ( tukipiste ylhäällä ), joiden alusta oli laudoitettu, löytyi yhdeksältätoista
leikkikentältä ja yhdellä kentällä alustana oli karkea sora. Materiaalia, jolla ei ole
mainittavaa iskunvaimennuskykyä - kuten puu, kivi, betoni - ei saisi käyttää keinujen
alla. Useimmissa paikoissa, joissa keinujen alustana oli hiekkaa tai maata, sitä ei
ollut enää tarpeeksi vaan maahan oli kulunut syvä kuoppa.
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Siisteys
Siisteydestä huomautettiin useilla leikkikentillä. Lapset eivät pidä spraymaalilla
sotketuista välineistä. Lasten leikkikentät toimivat usein nuorison epävirallisina
kokoontumispaikkoina ja leikkivälineisiin kohdistuu paljon ilkivaltaa. Lasinpalasia ei
kuitenkaan ollut yhdellä kentällä, mutta joillakin kentillä välineitä - esimerkiksi sinisiä
muoviköysiä tai puuosia - oli poltettu.
Hiekkalaatikoiden hiekka ei ollut varsinaisesti likaista mutta lehtiä, havunneulasia ja
hiekkalaatikon alkavaa umpeenkasvamista oli monessa hiekkalaatikossa.
Koirakieltomerkit olivat usein hieman syrjässä tai sitten sotkettu maalilla. Ihmiset
tulivat usein kentälle lapsen ja koiran kanssa yhtäaikaa. Yhdessä puistossa kerrottiin,
että siellä juoksi usein koiria irrallaan, koska koirapuisto sijaitsi lähellä.

Muuta huomioitavaa
Mm. Salmelanpuistossa ja Tirolinpuistossa oli huonokuntoisia leikkivälineitä, joista
osa kaipaa pikaisiakin peruskorjauksia.

4.2. KESÄKUU 1998

Kesäkuussa tarkastettiin 55: lIä leikkikentällä välineiden kunto.

Lahonneet osat
Leikkivälineistä löytyi lahonneita osia 12:lta leikkikentältä. Lahonneita osia löytyi
yleisimmin kiipeilytelineistä, Iiukumäestä ja hiekkalaatikoiden laidoista. Myös jotkut
puuosat, jotka olivat kosketuksissa maan kanssa ( kuten kiikkulauta, puomi) olivat
osittain lahonneet. Yhdessä puistossa oli leikkimökin katossa lahonneita osia.

Ruostuneet osat
Ruostetta sisältäviä osia löytyi 34:ltä leikkikentältä. Ruostetta oli enimmäkseen
keinujen

(tukipiste ylhäällä) metallikiinnikkeissä, Iintukeinujen ( tukipiste alhaalla)

metallijousissa ja kiipeilytelineissä. Lisäksi jotkut karusellit, rekit ja liukumäet olivat
osittain ruostuneet.
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Kuluneet Ilöystyneet osat
Kuluneita ja löystyneitä osia löytyi 47:ltä leikkikentältä. Tähän ryhmään kuului
enimmäkseen leikkivälineiden kuluneita maali- ja puupintoja. Hiontaa ja maalausta
kaipasivat useat lintukeinut, kiipeilytelineet, liukumäet, puomit ja hiekkalaatikoiden
laidat.
Löystyneitä kiinnityksiä tai laakereita ei löytynyt paljon johtuen mahdollisesti siitä, että
leikkivälineet (kuten keinut )olivat vasta asennettu paikoilleen, jolloin kiinnitykset
samalla myös tarkastetaan. Muutamat kiipeilytelineet ja maalitolpat olivat löystyneet
ja huojuivat hieman.

Rikkoontuneet I puuttuvat osat
Rikkoontuneita tai puuttuvia osia kartoitettiin 38:lta leikkikentältä. Leikkivälineiden
puuosat olivat yleisimmin rikki. Osa välineistä oli rikottu tahallisesti ( vuoltu, poltettu,
katkottu

esim.

puolapuita

),

osa

oli

rikkoontunut

normaalissa

käytössä.

Rikkoontuneissa välineissä puuosat olivat halkeilleet tai lohkeilleet, tai sitten ne olivat
tikkuiset ja sälöiset.
Keinujen ketjujen muovisuojat olivat rikki tai puuttuivat kokonaan hyvin useasta
keinusta.

Alustat
Keinujen, Iiukumäkien ja kiipeilytelineiden alustojen laadusta ja paksuudesta on
olemassa direktiivejä. Kartoituksessa ilmeni, että alustoja oli uusittu harvalla
leikkikentällä. Vain muutamissa keinuissa alustaksi oli laitettu synteettistä materiaalia
oleva alusta. Osa kiipeilytelineistä ja liukumäistä sijaitsivat hiekkalaatikossa, jolloin
alustana oli paksu hiekkakerros.
Usean laitteen ( yht. 168 kpl ) alustassa oli huomauttamista. Pelkkä maa-alusta löytyi
41:n välineen alta eli maa-alustoja oli 24,4 % kartoituksen ongelmallisista alustoista.
Maa-alustoissa ei ole tarpeeksi iskua vaimentavaa hiekkaa ja useat maa-alustat oli
lisäksi painuneet kuopalle. Keinujen laudoitettuja alustoja löytyi 121 kpl ( 72 % ) ja
karusellejä, joissa oli betonialusta löytyi 6 kpl ( 3.6 % ).
Muutaman kiipeilytelineen ja Iiukumäen alla ja läheisyydessä oli isoja kiviä, joihin
joku voi loukata itsensä.
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Siisteys

Leikkikenttien

yleisessä

leikkikentillä katokset,

siisteydessä

ei

ollut

huomattamista.

Tosin

useilla

Iiukumäet ja kiipeilytelineet oli sotkettu kirjoituksilla ja

spraymaaleilla.
Kesäkuussa

hiekkalaatikoiden

hiekasta

ei

ollut

huomauttamista;

useisiin

hiekkalaatikoihin hiekka oli vaihdettu tai sitä oli lisätty. Joidenkin hiekkalaatikoiden
hiekasta otettiin lisäksi hiekkanäytteet, joista selvitettiin bakteerit ja loiset. Näytteiden
laatu oli hyvä.

Muuta huomioitavaa

Joillakin leikkikentillä toivottiin kentän ympärille aitausta. Aitaus lisäisi tien varrella
sijitsevan leikkikentän turvallisuutta. Hiekkalaatikoiden tiheämpää hiekan vaihtoa
toivottiin myös.
Pikaista

peruskorjausta

kaipasivat

mm.

Sairaalanpuiston

leikkipaikka

sekä

Kontionkankaan leikkipuisto.

5. YHTEENVETO

Kuluttajia suojaava tuoteturvallisuuslaki pitää sisällään myös kuluttajapalvelut.
Kuluttajapalveluiden tulee olla turvallisia eivätkä ne saa aiheuttaa vaaraa käyttäjän
terveydelle tai omaisuudelle. Turvallisuuden takaaminen asettaa vaatimuksia niin
välineiden

valmistajille

kuin

palveluiden ylläpitäjille.

Valmistajien

tulee

antaa

välineiden pystytys- ja huolto-ohjeet ja ylläpitäjien puolestaan huolehtia välineiden
tarkastuksista ja korjauksista.

Oulun kaupungin ympäristövirasto toteutti 1.5. - 30. 6 1998 välisenä aikana
leikkikenttien tuoteturvallisuutta koskevan markkinavalvontaprojektin. Projekti rajattiin
koskemaan kaupungin ylläpitämiä leikkipuistoja. Toukokuussa tarkastettiin 32 ja
kesäkuussa 55 leikkikenttää. Projektissa kartoitettiin leikkikenttien laitekanta sekä
yleiseen kunnossapitoon liittyviä seikkoja. Yleisiä tarkastuksen kohteita olivat
lahonneet ja ruostuneet osat, kuluneet tai löystyneet osat, rikkoontuneet tai puuttuvat
osat, alustojen kunto sekä leikkikentän yleinen siisteys.
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Leikkivälineistä löytyi lahonneita osia yhteensä 18:lta leikkikentältä. Tällaisia
leikkivälineitä oli mm. kiipeilytelineet, puomit, Iiukumäet ja hiekkalaatikoiden laidat.

Ruostetta

löytyi

enimmäkseen

keinujen

metallikiinnikkeistä,

Iintukeinujen

metallijousista ja kiipeilytelineistä. Myös useat karusellit olivat paikoin ruostuneet.
Pahoin ruostuneita leikkivälineitä ei löytynyt. Ruosteisia osia oli 62:lIa leikkikentällä.

Kuluneita osia löytyi paljon

kiipeilytelineistä,

hiekkalaatikoista,

puomeista ja

Iiukumäeistä. Yleensä ottaen useiden välineiden maali- ja puupinnat olivat kuluneita
ja kaipasivat hiontaa ja maalausta. Löystyneitä osia ei paljon löytynyt, vain pari
maalitolppaa ja kiipeilytelineen kiinnikettä. Kuluneita / löystyneitä osia oli yhteensä
65:lIä leikkikentällä.

Joillakin leikkikentillä leikkivälineet olivat joutuneet ilkivallan kohteiksi. Välineitä oli
poltettu, vuoltu tai muuten rikottu. Suuri osa rikkoontuneista välineistä on kuitenkin
rikkoontuneet normaalissa käytössä. Välineistä on irronnut sälöjä tai ne ovat
halkeilleet tai lohkeilleet. Useista keinuista ketjujen muovisuojat olivat rikkoontuneet
tai puuttuivat kokonaan. Rikkoontuneita tai puuttuvia osia sisältäviä laitteita oli 54:lIä
leikkikentällä.

Keinujen, Iiukumäkien ja kiipeilytelineiden alustoista löytyi usein huomautettavaa.
Suurimmassa osassa keinuista alustana oli laudoitus. Myös maa-alustoja, joissa ei
ollut tarpeeksi hiekkaa ja joihin oli kulunut kuoppa, löytyi paljon. Yhteensä 68:lta
leikkikentältä löytyi huomautettavaa alustojen kunnosta tai materiaalista.

Leikkikenttien yleisessä siisteydessä ei ollut moitittavaa. Katokset, penkit ja
kiipeilytelineet tosin oli 31 :lIä kentällä sotkettu kirjoituksin ja spraymaalilla. Joillakin
leikkikentillä juoksenteli koiria irrallaan ja usein leikkikentät toimivat iltaisin nuorten
epävirallisina kokoontumispaikkoina, jolloin pikkulapset eivät uskalla leikkikentille
mennä.
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Parilta leikkikentältä löytyi kartoituksen yhteydessä rikkinäisiä leikkivälineitä, jotka
olivat turvallisuudelle vaarallisia. Nämä leikkivälineet korjattiin välittömästi.

Leikkikenttien ympärille toivottiin aitausta, sillä vain harvat leikkikentät oli aidattu.
Etenkin tien vierellä sijaitsevien leikkikenttien turvallisuus lisääntyisi aitauksen myötä.
Myös hiekkalaatikoiden hiekan tiheämpi vahto oli aikuisten toivelistalla.

Kartoituksesta kävi ilmi, että miltei jokaisella leikkikentällä oli jotain kunnostettavaa ja
huollettavaa. Enimmäkseen leikkivälineiden pinnat kaipasivat kunnostusta; miltei
jokaisen huomautuksen saaneen leikkivälineen pinta oli kulunut tai sälöinen ja
lohkeillut. Nämä voitaisiin kunnostaa hiomalla ja maalaamalla.
Suurin työ tulee olemaan keinujen laudoitettujen alustojen vaihto hiekka- tai
kumialustaksi. Myös jokin muu synteettistä materiaalia oleva alusta kelpaa.
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